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Sexuella övergrepp mot barn begås oftast av män. Det finns 

indikationer på att kvinnors övergrepp på pojkar inte anses lika 

allvarliga som mäns övergrepp på flickor och att män är mer negativa 

i sina bedömningar gentemot offer. I syfte att undersöka hur kön på 

förövare, offer samt undersökningsdeltagare påverkade 

skuldbedömning administrerades vinjetter som beskrev att samlag 

förekommit mellan en 12- åring och en 35- åring, där kön på offer och 

förövare varierades, till 322 högskolestudenter. I linje med tidigare 

forskning visade resultaten att manliga förövare bedömdes ha 

signifikant större skuld i övergreppen än kvinnor. Resultatet antas 

bero på könsstereotyp påverkan och anatomiska könsskillnader. 

Studiens ovanliga vinjettscenario, med uppmuntrande och 

initiativtagande offerrespons samt relation över tid mellan den vuxne 

och underårige, antas inverka på att studien, i motsats till tidigare 

forskning, inte fann några effekter beroende på 

undersökningsdeltagarnas kön. Förutom att ingen svensk studie 

tidigare gjorts på området bidrar studien med utökad kunskap på 

området.    

 

 

Allmänhetens syn på och attityder gällande sexuella övergrepp mot barn är viktiga 

eftersom det bland annat kan påverka i vilken utsträckning sexuella övergrepp 

rapporteras, i hur hög grad gärningsmän åtalas samt kan medföra implikationer vid 

behandling av offer och gärningsmän. År 2007 anmäldes ca 12 500 sexualbrott vilket är 

mindre än 1 procent av den totala andelen polisanmälda brott i Sverige. Färre än hälften 

av sexualbrotten var riktade mot ett barn under 15 år (Martens & Selin, 2008).  

 

Att göra uppskattningar av den faktiska förekomsten av sexuella övergrepp mot barn 

innebär vissa svårigheter, där den största svårigheten handlar om ett förväntat stort 

mörkertal (Martens & Selin 2008; Seidel, 1991). I stället för att utgå ifrån antalet 

anmälda brott, s.k. incidensstudier, brukar forskare hänvisa till prevalensstudier eller i 

dessa sammanhang ofta också kallade offerundersökningar, för att få den bästa bilden 

av brottformens omfattning i samhället (Svedin, 1999).  En sådan undersökning är Brå:s 

Nationella trygghetsundersökning från 2008 som antyder att polisen får kännedom om 

cirka 10–20 procent av alla sexualbrott (Brottsförebyggande rådet [BRÅ] 2009:2) 

Prevalensstudier på känsliga områden som brottslighet i allmänhet och sexualbrott i 

synnerhet är behäftade med metodologiska problem som till stor del förklarar de 

variationer i resultat som redovisats nedan. Skillnaderna beror bland annat på olikheter i 
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urval, begreppsdefinitioner, sätt att fråga och metoder för svarsinsamling (Ferguson & 

Mullen, 2002; Finkelhor m.fl., 1986; Martens, 1989).  

 

I en översiktsartikel presenterar Finkelhor (1994) ett urval av 21 internationella 

undersökningar där prevalenstalen gällande sexuella övergrepp under barndomen 

varierar mellan 7 och 36 % för kvinnor och 3 och 29 % för män. En sammanställning av 

offerundersökningar i de nordiska länderna före 1989 fann att mellan 9-19 procent av 

kvinnorna och mellan 3-9 procent av männen varit utsatta för någon form av sexuella 

övergrepp innan 18 års ålder (Martens, 1989). En senare internationell metaanalys av 

169  studier genomförda av World Health Organisation ([WHO], 2001 refererad i 

Lundberg, 2005) fann att livstidsprevalens för sexuella övergrepp för kvinnor var 25 % 

och för män 8 %. Finkelhors (1994) internationella studie visade att det överlag är 1,5 

till 3 gånger vanligare att kvinnor är offer för sexuella övergrepp än män. Liknande 

siffror har rapporterats i senare studier av bl.a Sobsey, Randall och Parrila (1997)  

 

På grund av stort mörkertal och områdets känslighet är den faktiska fördelningen mellan 

män och kvinnor som förövare av sexuella övergrepp mot underåriga föremål för en 

fortgående debatt. Den samlade forskningen på området visar dock tydligt att de flesta 

sexuella övergrepp utförs av män (Grayston & De Luca, 1999; Kjellgren, Wassberg, 

Carlberg, Långström & Svedin, 2006; Pedersen, 1995) och av dem som år 2007 

misstänktes för sexualbrott begångna mot underåriga i Sverige var 98 procent män (Brå, 

2009:2). I Fergusson och Mullens (2002) sammanfattning av studier på 1990-talet var i 

genomsnitt 98 procent (spridning 92– 99 %) av förövarna män då det gällde övergrepp 

på flickor. Då det gällde övergrepp på pojkar var 79 procent (spridning 63–86%) män.  

 

I en litteraturgenomgång av nationella undersökningar från USA och Storbritannien 

fann Denov (2003) stora skillnader i hur stort antal kvinnor som rapporterats som 

förövare. Vid självrapporteringsstudier visade sig kvinnor stå för över 40 procent av 

övergreppen.  Även andra studier och kliniska erfarenheter antyder att det kan finns en 

underrapportering i de fall då offren är pojkar och/eller förövaren en kvinna (se bl.a. 

Finkelhor & Russel, 1984; Fromuth, 1997; Motz, 2001; Risin & Koss 1987; Tardif, 

Auclair, Jacob & Carpentier, 2005). Om man antar att det finns en underapportering av 

kvinnors övergrepp och pojkars utsatthet när det gäller sexuella övergrepp kan detta 

bero på flera olika saker. Studier har bl.a. visat att män är mindre benägna att avslöja de 

sexuella övergrepp de utsatts för (Sætre, Holter & Jebsen, 1986) och att pojkar överlag 

är mindre benägna att berätta om övergrepp där en kvinna är förövare (Fritz, Stoll & 

Wagner, 1981; Johnson & Shrier, 1987). Studier i England har visat att hälso- och 

sjukvårdspersonal inom psykiatrisk verksamhet sällan frågar män om sexuella 

övergrepp i barndomen (Lab, Feigenbaum & De Silva 2000; Mills, 1993). Vidare visade 

en engelsk undersökning av 127 barn som utsatts för övergrepp att 86 % av offren inte 

blev trodda när de initialt anförtrodde sig åt någon om att en kvinna begått övergrepp 

mot dem (Elliott, 1994).  

 

Det har även föreslagits att sociala föreställningar och antaganden gör att det blir 

svårare att se och upptäcka kvinnors övergrepp (Hetherton, 1999; Howitt, 1995; 

Kwarnmark & Tidefors-Andersson, 1999) och att kvinnors sexuella upphetsning, 

närmanden eller övergrepp inte är lika tydliga som mäns och/eller ser annorlunda ut och 

därmed inte upptäcks eller anmäls i samma utsträckning (Howitt, 1995). Vidare anförs 
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att händelser där män utsatts för övergrepp av kvinnor tenderar att ses som önskvärda 

sexuella erfarenheter snarare än sexuella övergrepp (se ex Howitt, 1995; Struckman-

Johonsson & Struckman- Johnsson, 1994) vilket bland annat antas bero på olika 

könsstereotypa föreställningar. 

 

Social kategorisering och stereotyper 

All kognitiv aktivitet innefattar ett moment av implicit kategorisering av omvärlden som 

vi behöver för att kunna bearbeta informationen vidare (Lundh, Montgomery & Wærn, 

1992). Att placera olika företeelser i samma kategori innebär att vi tar fasta på vissa av 

deras egenskaper och bedömer att de är någorlunda lika. Eftersom vi inte har obegränsat 

med mentala resurser och därmed inte har kapacitet att hantera lika många kategorier 

som det finns skillnader hos objekt och företeelser tar vi oftast fasta på lättillgängliga 

och mer tydliga egenskaper och bortser från andra där företeelserna kan vara olika. På 

så sätt reducerar vi komplexiteten i inflödet av information och skapar ett mer 

hanterbart underlag för våra antaganden och handlingar (Hinton, 2000).  

 

Enligt Fiske och Taylor (2008) generaliserar vi därför vi är ”kognitiva snåljåpar”. Vi vill 

inte eller kan inte anstränga oss för att ta in all fakta för att göra så korrekta 

bedömningar som möjligt av varje händelse vi erfar. Därför tar vi normalt, ofta på ett 

automatiskt och omedvetet plan, de genvägar som fungerat förr.  Om vi däremot ställs 

inför situationer där vi har mer tid på oss, där vi kan ägna situationen mer 

uppmärksamhet och vår motivation för att göra en korrekt bedömning är större, kommer 

vi att göra en mer faktabaserad och icke generaliserad bedömning. Den mer 

automatiserande och i många fall omedvetna kategoriseringen har med andra ord ett 

pris. Detta sätt att beskriva mental informationsbearbetning som styrd av två processer 

kallas tvåprocessmodellen (Cacioppo, Petty & Morris, 1985; Chaiken & Trope, 1999) 

Några av de vanligaste distinktioner av sociala kategoriseringarna är ålder, kön och 

etnicitet (Fiske & Taylor, 2008). De processer som är involverade i vår förmåga till 

social kategorisering ger bland annat upphov till aktivering av stereotyper. Även Devine 

(1989), Dovidio, Kawakami, Johnson, Johnson och Howard (1997) har bidragit med 

forskning kring automatiserad aktivering av stereotyper som stöder tvåprocessmodellen. 

 

Aktivering av stereotyper är ofta en omedveten och automatisk process som gör sig 

gällande i olika situationer där det finns information som stämmer in med våra 

förväntningar (Bargh, 2006; Devine, 1989). Att kategorisera människor, associera 

kategorierna med vissa egenskaper och därefter betrakta enskilda personer i kategorin 

som bärare av dessa egenskaper, är enligt Hinton (2000) definitionen på stereotyper. 

Enligt Kunda och Spencer (2003) kan stereotyper ses som kognitiva strukturer som 

byggs upp av vår kunskap, våra uppfattningar och våra förväntningar av en social grupp 

när informationen om dessa är bristfällig. Stereotyper hjälper oss i sådana situationer att 

tolka händelser och förstå attityder och beteenden som vi annars har svårt för att tolka 

och ge en mening. I relation till kategoriseringsprocessen kan man betrakta stereotyper 

som en följd av att vi kategoriserar när vi varseblir andra människor, eftersom vi 

använder kategoriseringen för att göra förutsägelser om dem. Användningen av 

stereotyper gör vår mentala bearbetning snabb och hjälper oss att upprätthålla en positiv 

social identitet och ger oss en känsla av förutsägbarhet och kontroll (Hinton, 2000). Den 

mer negativa sidan av denna automatiska och ofta omedvetna aktiveringen av 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Stereotyp
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stereotyper är att det leder till övergeneraliseringar och diskriminering eftersom 

informationen inte alltid stämmer överens med verkligheten.  

  

Enligt Bem (1981) har könsstereotyper sin grund i våra kulturella föreställningar där 

olika förväntningar på respektive kön införlivas genom en socialiseringsprocess 

avseende de attribut och beteenden som är passande och förväntas av oss utifrån vår 

könstillhörighet. Enligt Social Role Theory är dessa föreställningar och förväntningar 

främst kopplat till mäns och kvinnors traditionella sociala roller (Eagly & Steffen, 

1984). Enligt denna teori kommer individer redan från mycket tidig ålder att införliva 

gemensamma föreställningar som talar om hur medlemmar i en specifik grupp faktiskt 

är s.k. deskriptiva normer (stereotyper) samt hur medlemmarna i den specifika gruppen 

idealiskt borde bete sig s.k. preskriptiva normer (Eagly, 1987; Heilman, 2001). De 

beskrivande normerna d.v.s. könsstereotyper anses således diktera föreskrivande normer 

om vad män och kvinnor bör vara/bör göra och inte bör vara/ bör göra utifrån en 

uppsättning “könsregler” vilket starkt formar förväntningar på mänskligt beteende 

(Eagly, 1987; Prentice & Carranza, 2002).  

 

Forskning inom området ledarskap i arbetslivet med fokus på kön har visat att individer, 

främst kvinnor, som bryter mot de preskriptiva normerna riskerar sociala och 

ekonomiska påföljder (se ex Gill, 2004; Phelan, Moss-Racusin, & Rudman, 2008). 

Exempelvis tillåts kvinnor i ledande positioner uppvisa skörhet medan samma beteende 

hos män ses som i det närmaste oacceptabelt. Som kontrast är oftast dominant beteende 

reserverat för män och mer oacceptabelt för kvinnor (Rudman & Glick, 2001). Sociala 

påföljder vid brytandet av de föreskrivande könsnormerna kan vara att individer bedöms 

som mindre sympatiska och blir utfrysta från social samvaro på arbetsplatsen. 

Ekonomiska sanktioner kan vara att inte bli erbjuden anställning eller ledarpositioner i 

ett företag (Burgess & Borgida, 1999; Eagly, Wood & Diekman, 2000).  

 

Studier kring människors bedömningar av vilka karaktärsdrag som passar in på män 

respektive kvinnor har visat att det i princip är universellt att kvinnor ses som mer 

fostrande och mindre hävdande och bestämda än vad män gör (Deaux & La France, 

1998) och att sådana uppfattningar är relativt stabila över tid (Lueptow, Gari & 

Lueptow, 1995). För att anpassa sig till de förväntningar som finns anses alltså män, i 

jämförelse med kvinnor, att i större utsträckning utveckla egenskaper som kännetecknas 

av hög grad av kontroll, makt, målorientering, beslutsamhet, dominans, oberoende och 

självsäkerhet. Kvinnor å andra sidan anses , i större utsträckning än män, utveckla 

egenskaper som kännetecknas av att bry sig om andras välbefinnande, vara hjälpsam, 

socialt orienterad, sympatisk och emotionell (Eagly, 1987; Eagly & Karau, 1991; 

Heilman, 2001). Det verkar vanligast att könsstereotyper påverkar bedömningen av 

individer i enlighet med grova könsrollsförväntningar i situationer då väldigt lite 

information om individen är tillgänglig eller när informationen om individer är tvetydig 

i relation till könsstereotyper (Biernat & Manis, 1994; Hamilton & Sherman, 1994; 

Heilman, 1984).  

 

Könstereotypers påverkan i rättsliga sammanhang  

När det gäller misstänkta eller dömda brottsliga handlingar pekar nationell och 

internationell forskning på att rättsystemen tenderar att särbehandla könen till kvinnors 

fördel (se bl.a. Angira, 1991; DeSantis & Kayson, 1997; Herzog & Oreg, 2008). 
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Forskning på de olika stegen i rättsprocessen har visat att kvinnor, i jämförelse med 

män, i mindre utsträckning riskerar att upptäckas, arresteras, åtalas, häktas och/eller 

dömas för sin brottslighet (Daly & Tonry, 1997; Demuth & Steffensmeier, 2004; Spohn 

& Beichner, 2000; Stolzenberg & D'Alessio, 2004). Kvinnor som döms får, i jämförelse 

med män, mildare domar för sina brott (O'Neil, 1999; Steffensmeier, Kramer & Streifel, 

1993; Steffensmeier, Ulmer & Kramer, 1998) eller bedöms i större utsträckning än män, 

ha begått sina brott under påverkan av psykisk sjukdom (Allen, 1987; Burns, 1992; 

Grann, 1996). Resultaten har visat sig stå fast även efter kontroll för andra viktiga 

påverkansfaktorer som typ av brott, allvarlighet och den dömdes tidigare brottshistorik 

(Farnworth & Teske, 1995; Spohn & Beichner 2000). Exempelvis har Cramer (1999), 

utifrån en genomgång av studier i USA, funnit att kvinnliga gärningsmän frikänns i 

högre utsträckning än män när det gäller förövare av brott i nära relationer. Hetherton 

och Beardsall (1998) fann i en engelsk studie av socialarbetare och polis, som handlade 

barnärenden, att dessa var mer benägna att rekommendera att ta upp ett fall och föreslå 

fängelsepåföljd om det sexuella övergreppet begåtts av en man jämfört med en kvinna. 

 

Några nationella studier har också pekat på att kvinnor och män bedöms olika. 

Exempelvis har Yourstone, Lindholm och Kristiansson (2008) i en studie funnit att 

kvinnor som begått dödligt våld, oftare än män som begått likartade brott, döms till vård 

då de bedöms ha begått sina brott under påverkan av en psykisk störning Fällman och 

Christiansson (1999) har i en svensk studie av förövare av sexuella övergrepp kommit 

fram till att kvinnliga förövare bedömdes mildare av rättsväsendet. Lindholm och 

Christiansson (1998) har i experimentella studier påvisat, genom att förevisa ett fiktivt 

våldsbrott, att män, i jämförelse med kvinnor, tillskrivs större skuld, både som förövare 

och offer av vittnen till ett fiktivt våldsbrott.  

 

För att förklara detta mönster har forskare och teoretiker med brottstudier som fokus, 

utvecklat olika hypoteser där en av de mest framträdande är den så kallade chivalry 

hypothesis (ungf. höviskhet/ridderlighets hypotesen) (Jeffries, 2001). Enligt hypotesen, 

framförd av Otto Pollak i hans bok ”The criminality of women” (1950, refererad i 

Belknap, 1996) är män socialiserade att bete sig på ett faderligt och skyddande sätt 

gentemot kvinnor vilket i förlängningen innebär att de män som stiftar och dömer 

brottslingar har svårt att frigöra sig från att kvinnor främst är mödrar och fruar. Enligt 

Pollak genomsyrade detta tänkande hela rättsprocessen där de tjänstgörande nästan 

uteslutande bestod av män. Senare och modifierade tolkningar sprungna ur samma 

hypotes, menar att patriarkal struktur och kultur tenderar att identifiera kvinnor som 

svaga, undergivna, barnlika och försvarslösa och därmed inte fullt ansvariga för sina 

handlingar. I denna kontext kommer “välsocialiserade” individer att förespråka 

skyddande av kvinnor i stället för bestraffning (Kulik, Lind, Ambrose & MacCoun, 

1996; O'Neil, 1999; Scheider, 2000; Steffensmeier m.fl., 1993; Stolzenberg & 

D'Alessio, 2004).  

 

Chivalryhypotesen har ifrågasatts utifrån att ett flertal studier inte funnit någon skillnad 

mellan behandlingen av kvinnor och mäns kriminalitet eller i motsats till hypotesen 

funnit att kvinnor behandlats hårdare inom rättsystemet (se bl.a. Daly & Tonry 1997; 

Spohn & Beichner, 2000). Vissa forskare har föreslagit att skillnader i behandlingen av 

kvinnliga brottslingar beror på vilken typ av kvinna det är som begår brottet. (Corley, 

Cernkovich & Giordano, 1989; Crew 1991; Farnworth & Teske, 1995). Reaktionen på 



6 

 

de motstridiga forskningsrönen har resulterat i en vidareutveckling av 

chivaliryhypotesen till den så kallade paternalismhypotesen (Jefferies 2001).  

 

Paternalismhypotesen uppstod delvis som en kritik mot chivaliryhypotesen då den 

senare bara belyste eller förklarade de positiva effekterna för kvinnor inom rättsystemet. 

Paternalismhypotesen föreslår att denna positiva särbehandling gäller vissa kvinnor i 

relation till vissa män och i vissa steg i rättsprocessen (Crew 1991; Farnworth & Teske 

1995; Spohn & Beichner, 2000) och att det också kan innebära särbehandling som 

resulterar i negativa effekter. Enligt detta senare perspektiv, som inom kriminologisk 

forskning är känt som the evil women hypothesis  (Crew, 1991; Daly, 1989; Spohn, 

1999) bedöms normbrytande kvinnors brottslighet utifrån sitt dubbla avvikande 

beteende och kan resultera i att vissa kvinnor behandlas hårdare i rättsprocessen än män 

(Johnson & Scheuble, 1991; O'Neil, 1999; Steury & Frank, 1990). Vilket utfall 

särbehandlingen får beror på hur väl kvinnor inom rättsprocessen uppfyller rådande 

könsrollsförväntningar (Nagel, 1981; Simon, 1996). Paternalismhypotesen menar vidare 

att det finns samhälleliga kostnader såväl som fördelar för kvinnor med denna 

särbehandling inom rättsväsendet. Den stora kostnaden är enligt hypotesen hur systemet 

förstärker en redan snedfördelad makt mellan könen. Detta resulterar i att kvinnor i 

jämförelse med män ses som mer beroende och maktlösa, mindre agerande, 

initiativtagande och dugliga och därmed i behov av speciellt beskyddande behandling 

(se ex jeffries, 2001). Trots utökad kunskap på området med fokus på 

könsrollsföreställningar och stereotyp påverkan vid hantering av brottslighet, har dock 

forskare inte varit särskilt bra på att förutsäga och förklara skillnader i brottsprocesser 

som hänger ihop med etniska olikheter och kvinnliga förövare (Griffin & Wooldredge, 

2006).  

 

Att skylla på offer 

Ett välkänt och uppmärksammat fenomen inom socialpsykologisk 

attribueringsforskning är tendensen att tilldela offer för olyckliga omständigheter en 

viss del skuld i det de erfar eller utsätts för. Även om forskningen på området inte 

entydigt går i samma riktning så visar de samlade empiriska rönen på en tydlig tendens 

att män i allmänhet tenderar att skuldbelägga offer för våld i nära relationer och sexuella 

övergrepp mer än vad kvinnor gör (Back & Lips, 1998; Bell, Kuriloff & Lottes, 1994; 

Bottoms, 1993; Grubb & Harrower, 2008; Hillier & Foddy, 1993; Isquith, Levine & 

Scheiner, 1993; Muller, Caldwell & Hunter, 1993; Waterman & Foss-Goodman, 1984).  

 

Under senare år har speciellt fokus riktats mot de negativa sociala attityder människor 

ofta har om våldtäktsoffer (Grubb & Harrower, 2008). För att förstå denna allmänna 

tendens att skylla på offer har teoretiker och forskare inom området föreslagit olika 

hypoteser och teorier. En förklaring som framförts är att kvinnor är mer empatiska än 

män (Bottoms, 1993). En annan och mer vedertagen förklaring i sammanhanget är 

teorin om en rättvis värld mer känd som the Just-World Theory (Kleinke & Meyer, 

1990; Lerner & Matthews, 1967) Enligt denna teori tenderar människor i allmänhet, och 

män i synnerhet att upprätthålla en tro på tillvaron som helt rättvis. Detta innebär att 

människor har en tendens att anse att den som drabbats av någon motgång också har 

någon egen del i det som skett (Lerner & Matthews, 1967). Således kommer individer 

med starkare tro på en rättvis värld att attribuera mer skuld till ett offer utifrån sin tro att 

offret måste ha någon skuld i det som hänt. (Broussard & Wagner, 1988; Kleinke & 
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Meyer, 1990). Enligt Lerner (1980) fungerar tron på en rättvis värld som en kraftfull 

copingstrategi som påverkar anhängaren att tveka inför att överge sin övertygelse när de 

konfronteras med händelser som hotar dess giltighet. I stället kan människor utveckla 

irrationella strategier och omtolka resultatet av eller orsaken till en händelse samt söker 

finna orsaker i offrets karaktär. Detta kan ta sig uttryck i att ett offers lidande 

minimeras, att personen anser att offrets lidande är orsakat av dennes handlingar samt 

att offrets lidande är ett resultat av hans/hennes personliga kvalitéer.  

 

En annan teori som försökt förklara tendensen att skylla på offer är Shaver’s (1970) 

Defensive Attribution-Theory. Enligt denna inverkar uppfattad likhet (t.ex. liknande 

övertygelser, värderingar och personliga egenskaper) mellan observatör och offer i 

vilken utsträckning den skadelidande kan tillskrivas ansvar. När den uppfattade 

observatör/offer- likheten minskar ökar benägenheten att skylla på ett offer. Att skylla 

på offret föreslås därmed vara en själv-skyddande copingmekanism som försvarar 

observatören från tron att (a) han eller hon kan hållas ansvarig om den hamnar i en 

liknande situation i framtiden (skuld-undvikande), och (b) att en liknande olycka inte 

kan hända honom eller henne (skade-undvikande). Senare studier av bl.a. Gerber (1988, 

1991) har visat att identifikation med olika roller och rollers inbördes maktförhållande, 

bättre än identifikation utifrån kön, förklarar attribueringsmönster i förhållande till 

personkaraktäristik.  

 

Stereotypa föreställningar, om män och kvinnor generellt men även om män och 

kvinnor som sexuella varelser, påverkar vid bedömning av offer och förövare. Utifrån 

att människor är socialiserade att tro att kvinnor är sexuellt passiva och män är sexuella 

initiativtagare, är det för de flesta svårt att föreställa sig att en kvinna tar initiativ och 

tvingar en motvillig man i en sexuell situation (Smith, Pine & Hawley, 1988; 

Struckman-Johnson, 1988; Struckman-Johnson & Struckman-Johnson, 1994). Howard 

(1984) resonerar i samma riktning då han föreslår att stereotypa föreställningar 

definierar det "normala offret" som ett offer vi sympatiserar med, men som vi också kan 

komma att hålla, åtminstone delvis, ansvarig för sitt eget övergrepp. Detta som ett 

resultat av personkarakteristik som att vara undergiven eller passiv. När det gäller 

övergrepp kommer därför kvinnliga offer bedömas ha större skuld i övergreppet än 

manliga offer utifrån att deras karaktärsdrag, generellt sett, bättre stämmer in på 

stereotyper av det normala offret. Vidare är kvinnor generellt fysiskt svagare än män, 

vilket leder till att de betraktas som mindre förmögna att motsätta sig ett fysiskt sexuellt 

övergrepp och därmed betraktas de också som mer sårbara för olika hot och 

påtryckningar i samband med övergreppssituationer (McCaul, Veltum, Boyechko & 

Crawford, 1990; Wiener& Rinehart, 1986). På samma sätt är det rimligt att förvänta sig 

att kvinnliga förövare generellt inte betraktas kunna utöva så mycket tvång eller 

uppfattas så hotande som manliga förövare.  

 

När det gäller våldtäkt har tendensen att skuldbelägga kvinnliga offer förklarats av olika 

typer av mytologiska föreställningar kring våldtäkt och våldtäktsoffer, så kallade ”rape 

myths” (Burt, 1980). Olika studier har visat att män i jämförelse med kvinnor är mer 

accepterande gentemot sådana våldtäktsmyter (Burt, 1980; Lonsway & Fitzgerald, 

1994). Vidare föreslår den huvudsakliga litteraturen på området att accepterandet av 

våldtäktsmyter och tendensen att skylla på våldtäktsoffer drivs av en generell fientlighet 

gentemot kvinnor (Abrams, Viki, Masser & Bohner, 2003; Lonsway & Fitzgerald, 
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1995). Vid en genomgång av litteraturen identifierade Lonsway och Fitzgerald (1994) 

två övergripande myter: (a) Det är inte ovanligt att kvinnor ljuger om att ha blivit 

våldtagna och (b) När kvinnor våldtas är de klandervärda utifrån att de har dåligt rykte 

eller är socialt marginaliserade och/eller från en minoritetsgrupp. Myten om att kvinnor 

ljuger om våldtäkt gör att den som accepterar myten kan förneka att våldtäkt existerar, 

eller åtminstone förneka att det är ett betydande socialt problem. Myten om att bara 

vissa kvinnor våldtas, och att det bara händer människor som är marginaliserade, är 

också skyddande för den som accepterat myten. Således utgör accepterandet av 

våldtäktsmyterna en skyddande funktion som gör att personen kan känna sig mindre 

känslig för dylika trauman och/ eller mindre ansvarig för det sociala problem som 

våldtäkt utgör.  
 

Det finns en parallell mellan den väletablerade ”rape myth” litteraturen och en senare 

begränsad men framväxande litteratur med fokus på myter, kopplade till sexuella 

övergrepp på barn (Cromer & Freyd, 2007). I likhet med våldtäktsmyter, som antar att 

kvinnor ljuger om våldtäkt, antar personer som accepterar sådana mytologiska 

föreställningar att kvinnor och barn ljuger om övergrepp mot barn, och vidare att 

vuxnas sexuella övergrepp mot barn samt incest faktiskt är sällsynt (Collings, 1997; 

Olafson, 2002). En annan sådan myt är att sexuella övergrepp mot barn inte är ett 

”faktiskt övergrepp”, eller att det inte är skadligt för barnet (Collings, 1997). En rad 

studier på området har visat att män, i jämförelse med kvinnor, är betydligt mindre 

benägna att fälla en person som anklagats för sexuellt övergrepp mot barn (se ex 

Bottoms, Davis & Epstein, 2004; Golding, Sego & Sanchez, 1999; Griffith, Libkuman, 

Kazen & Shafir, 1999; Rotzien, 2002). Detta har tagits som intäkt för att det främst är 

män som accepterar myter kopplat till sexuella övergrepp mot barn (Cromer & Freyd, 

2007).    

 

Attribueringsmönster vid sexuella övergrepp beroende på kön 

Om de flesta studier uppvisat en relativt entydig tendens vad avser 

undersökningsdeltagares kön, som visar att kvinnor i jämförelse med män, i mindre 

grad skuldbelägger offer för sexuella övergrepp (Grubb & Harrower, 2008), så har 

samma och liknande studier uppvisat mer motsägelsefulla och komplexa resultat, vad 

avser påverkan av offrens kön på bedömning av skuld och ansvar (Mitchell, Angelone, 

Kohlberger & Hirschman 2009). De flesta studier har funnit att kvinnliga offer 

skuldbeläggs mer (Bell, Kuriloff & Lottes, 1994; Ford, Liwag-McLamb & Foley, 1998; 

Glaser & Frosh, 1993; Thomas, 1991). Några studier har funnit att manliga offer 

skuldbelagts mer än kvinnliga (Davies, Pollard & Archer, 2001; Gerber, Cronin & 

Steigman, 2004). Andra studier har funnit att påverkan av offrets kön på 

respondenternas perception påverkas av andra faktorer (Davies, Pollard & Archer, 2006; 

Wakelin & Long, 2003; White & Kurpius, 2002).  Davies m.fl. (2006) och Wakeling 

och Long (2003)  fann till exempel att offer skuldbelades mer om övergreppet begicks 

av en förövare med könstillhörighet som normalt attraherade offret. White och Kurpis 

(2002) fann i sin studie att undersökningsdeltagare, främst män, som stödde en mer 

traditionell syn på könsroller skuldbelade offer mer än andra undersökningsdeltagare.  

 

Studier som undersökt reaktioner mot manliga offer för sexuella övergrepp där 

gärningsmannens kön varierats har visat att även om män generellt är mer negativa till 

offer än kvinnor, är de särskilt negativa i sina uppfattningar gentemot manliga offer då 
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förövaren är en kvinna (Davids m.fl., 2006; Rogers & Davies, 2007, Smith m.fl., 1988). 

Smith m.fl. fann att 47 % av männen i deras studie trodde att ett manlig offer för en 

kvinnlig förövare skulle ha njutit av erfarenheten. Detta jämfört med endast 9 % av 

kvinnorna. Enligt Davies m.fl. (2006), kommer män förlöjliga manliga offren för 

kvinnors övergrepp i tron att män alltid ska ta, snarare än att avstå från, alla möjligheter 

att sex med en kvinna. Liknande antaganden görs av Struckman-Johnson & Struckman-

Johnson (1994) som menar att könsrollsförväntningar, som att män alltid skall vara 

sexuellt tillgängliga för kvinnor, bidrar till att minimera bedömning av manliga offers 

upplevda effekter av kvinnors sexuella övergrepp. 

 

Howard (1984) har använt sig av Janoff-Bulmans (1979) uppdelning av två skilda 

sorters skuldbeläggande för att förstå varför kvinnliga och manliga offer för våldtäkt 

ofta bedöms olika. Janoff-Bulman (1979) skiljer på skuldbeläggande relaterat till 

beteende (behaivoral blame), som uppstår när orsakssamband förklaras av någon relativt 

föränderlig egenskap som ett offers beteende, och skuldbeläggande relaterat till karaktär 

(characterological blame), som uppstår när orsakssamband förklaras av en relativ stabil 

faktor som ett offers karaktär. Howard (1984) menar att manliga offer för sexuella 

övergrepp skuldbeläggs mer när de uppvisar beteenden som går emot den stereotypa 

bilden av manlighet. Exempel skuldbeläggs män mer och de inte med våld eller på 

annat sätt försöker värja sig mot ett övergrepp eller om de uppvisar/uttrycker tecken på 

rädsla i situationen. Kvinnliga offer skuldbeläggs mer för att vara naiva och exempelvis 

gå ut ensamma. Studier av bl.a. Howard (1984) och Davies m.fl. (2001) har funnit att 

manliga, mer än kvinnliga offer, anses kunna slå tillbaka eller fly från sina angripare. 

Vidare skuldbeläggs manliga offer mer när deras beteende får dem att framstå som 

svaga, feminina (Howard, 1984), eller homosexuell (Davies m.fl., 2001). Detta kan 

avspegla könsstereotyper om manliga roller som starka och med en hög förmåga att 

hantera konfrontationer (Thompson & Pleck, 1986). Män stöder också traditionella 

åsikter om manlighet i större utsträckning än vad kvinnor gör (se ex Thompson & Pleck, 

1986), vilket direkt bidrar till den negativa bilden av manliga offer (Davies m.fl., 2001). 

  

Attribueringsmönster vid sexuella övergrepp mot barn 

Precis som när det gäller vuxna offer för sexuella övergrepp, ses ibland även underåriga 

offer som ansvariga eller ha viss skuld i de övergrepp de utsatts för (Back & Lips, 1998; 

Broussard & Wagner, 1988; Roger & Davies, 2007), Denna tendens ökar med barnets 

stigande ålder (Maynard & Wiederman, 1997; Roger & Davies, 2007; Waterman & 

Foss-Goodman, 1984). Studier har noterat att det är vanligt att barn som närmar sig 

åldern där legalt samtycke till sexuellt umgänge är möjligt skuldbeläggs mer om barnet 

inte gör motstånd eller på annat sätt försöker undvika övergreppet (Davies, Rogers & 

Witelegg, 2009; Waterman & Foss-Goodman, 1984). Vuxna förövare tilldelas också 

större skuld, anses mer ansvariga och klandervärda i scenarion där den unge uppvisar 

motstånd mot det sexuella övergreppet (Rogers, Titterington & Davies, 2009). 

Underåriga tilldelas vidare större del av ansvar om det finns uttalanden eller antydningar 

om att händelsen inte inverkat menligt, eller till och med ses som en positiv upplevelse 

för offret (Broussard & Wagner, 1988; Randal, 1984). 
 

 

 Undersökningsdeltagares kön. När det gäller effekter som beror på 

undersökningsdeltagares kön har flera studier, i likhet med attribueringsstudier på vuxna 

brottsoffer för sexuella övergrepp, funnit att män i allmänhet bedömer underåriga 
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brottoffer för sexuella övergrepp mer negativt än kvinnor. Exempelvis tenderar män att, 

visa större acceptans för övergreppen (Briere, Henschel & Smiljanich, 1992; Hegna, 

Mossige & Wichstøm, 2004; Roger & Davies 2007; Tennfjord, 2008), bedöma 

övergreppen som mindre klandervärda och/eller allvarliga (Bornstein, Kaplan & Perry, 

2007; Broussard, Wagner & Kazelskis, 1991; Roger & Davies, 2007; Smith, fromuth & 

Morris, 1997), attribuera mindre skuld till förövare (Back & lips 1984; Davies & 

Rogers, 2009; Reidy & Hochstadt, 1993) än vad kvinnor gör. Dessutom gör män fler 

negativa kausala attributioner gentemot underåriga offer (Back & Lips, 1998). Andra 

resultat visar att män tenderar att betrakta underåriga offer som mindre trovärdiga 

(Bottoms & Goodman, 1994; Cromer & Freyd, 2007; McCauley & Parker, 2001; Rubin 

& Thelen, 1996). Några studier på området som avviker från denna trend är Randal 

(1984) och Maynard och Wiederman (1997) som inte fann någon skillnad i skattning av 

allvarlighet, skuld eller ansvar attribuerat gentemot offer eller förövare som berodde på 

undersökningsdeltagarnas kön. 

  

 Förövarens kön. En tydlig trend i tidigare studier med avseende på förövarens kön 

är att både män och kvinnor ser mäns övergrepp på underåriga som mer klandervärda 

och allvarliga än kvinnors övergrepp (se bl.a. Melott, Wagner & Broussard, 1997; 

Roger & Davids, 2007; Smith m.fl., 1998) och att kvinnors övergrepp bedöms som 

mindre traumatiserande för pojkar (Bornstein m.fl. 2007; Broussard m.fl., 1991; Dollar, 

Perry, Fromuth & Holt, 2004).  

  

Offrets kön. När det gäller påverkan av offrets kön på bedömning av sexuella 

övergrepp mot barn har studier funnit att offer av manligt kön ansetts ha större ansvar 

för övergreppet än kvinnliga offer. (Maynard & Weiderman, 1997; Quas, Bottoms, 

Haegerich & Nysse-Carris, 2002; Rogers & Davies, 2007). I en studie av Broussard och 

Wagner (1988) bedömdes förövare över lag, ha mindre ansvar för övergreppet om offret 

var av manligt kön. Vidare bedömdes manliga offer som var uppmuntrande gentemot 

förövaren överlag, som mer ansvarig för övergreppet än uppmuntrande kvinnliga offer. 

En studie av Eisenberg, Owens och Dewey (1987) visade att yrkesverksamma inom 

sjukvården ansåg att sexuella övergrepp på pojkar var mindre skadliga än övergrepp 

mot flickor när det gällde incest. 

 

Resultaten är dock inte enstämmiga och en studie Back och Lips (1998) fann ingen 

skillnad i bedömning med avseende på offrets kön. Studier av Garreth och Rossi (1978 

refererade i Randal, 1984) och Bottoms och Goodman (1994) fann att offrets kön inte 

gjorde någon skillnad när det gällde ett 10-årigt gammalt barn som utsatts. Finkelhor, 

(1984) och Maynard och Wiederman´s (1997) resonemang kring dessa resultat är att 

medan yngre barn kan uppfattas som oförmögna att ge sexuellt samtycke och inte anses 

tillräckliga könsmogna, så kan barn som närmar sig eller är i tonåren uppfattas som 

tillräckligt mogna att förstå sexuella betydelser och delta i sexuell verksamhet. 

Dessutom anses äldre barn ha bättre fysiska möjligheter att försvara. Detta har visat sig 

påverka ansvars och skuldattribuering där äldre barn, som ej motsatt sig övergreppen 

bedömts ha mer skuld och ansvar i övergreppet än yngre barn (Back & Lips, 1998; 

Maynard & Wiederman, 1997; Rogers & Davies, 2007; Waterman & Foss-Goodman, 

1984).  
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 Interaktion mellan undersökningsdeltagares kön och kön på offer och förövare. 

Ett flertal studier har funnit att mäns bedömningar av sexuella övergreppssituationer 

som involverar barn skiljer sig åt från kvinnors bedömningar i relation till offer och 

förövarens kön. I Roger och Davids studie (2007) bedömde män kvinnors övergrepp 

mot underåriga pojkar som mindre klandervärda, än vad kvinnorna i studien gjorde. 

Dessutom bedömde män, de manliga offren som utsatts för övergrepp av en kvinna som 

mindre trovärdiga än vad kvinnliga undersökningsdeltagare gjorde. Andra studier har 

visat att män tenderar att skuldbelägga manliga offer mer än kvinnliga offer (se ex 

Davies m.fl., 2009; Waterman & Foss-Goodman, 1984). I studien av Smith m.fl. 

(1997), rekommenderade män längre fängelsedomar gentemot manliga förövare. Vidare 

etiketterade män i samma studie scenarion som involverade manlig förövare och 

kvinnligt offer, i större utsträckning som våldtäkt eller sexuellt övergrepp, än i de fall 

där könsförhållandet var det omvända. I Broussard och Wagner´s studie (1988) som 

visade att både manliga och kvinnliga undersökningsdeltagare attribuerade mer ansvar 

till ett manligt offer med uppmuntrande respons jämfört med ett kvinnliga offer med 

samma offerrespons, så attribuerade manliga undersökningsdeltagare mer ansvar till det 

manliga offret jämfört med kvinnorna i studien. I studien av Eisenberg m.fl. (1987) 

bedömde sjukvårdspersonalen övergrepp som involverade kvinnliga förövare, som mor-

på-son, eller syster-på-syster som mindre allvarlig än övergrepp av manlig förövare.  

 

Utifrån ovanstående fokus på skuldbeläggning av offer för sexuella övergrepp är det 

viktigt att anmärka att i majoriteten av studier på området attribuerar 

undersökningsdeltagare mycket större andel skuld och ansvar till gärningsmannen. 

Motsvarade attribuering av skuld och ansvar till offer är vanligtvis låg (Grubb & 

Harrower, 2008; Pollard, 1992). 

 

Föreliggande studie 

Det finns en väletablerad forskningsinriktning som främst de senaste 30 åren genererat 

studier och ökat förståelsen kring attríbueringsmönster gällande sexuella övergrepp när 

det gäller vuxna (se ex Cromer & Freyd, 2007; Grubb & Harrower, 2008; Suarez & 

Gadalla, 2010). Det finns en liknande parallell inriktning som fokuserar på 

attribueringsmönster gällande sexuella övergrepp gentemot barn (Cromer & Freyd, 

2007). Denna inriktning har dock inte ägnats lika mycket uppmärksamhet av forskare 

och därför genererat betydligt färre studier. De studier som finns på området kommer 

främst från USA och några få studier har utförts i andra länder (Rogers & Davies 2007). 

Det finns få studier, i likhet med föreliggande, som undersökt skuldattribuering och där 

offerresponsen varit uppmuntrande gentemot förövaren. Därtill finns det, utifrån 

författarens vetskap, ingen studie som undersökt ett scenario där förövare och offer haft 

återkommande ”frivilliga” sexuella möten under en lite längre tidsperiod.  

 

Utifrån ovanstående är det övergripande syftet med föreliggande studie att undersöka 

om kön på förövare/ offer samt undersökningsdeltagare påverkar skuldattribuering i 

relation till ett i text beskrivet scenario där det förekommit återkommande möten och 

samlag mellan en underårig och vuxen person. 

 

Utifrån presenterad litteraturgenomgång och redovisade teoretiska förklaringsmodeller 

stipuleras följande hypoteser:  
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1. I enlighet med tidigare studier (Melott m.fl., 1997; Roger & Davids 2007; Smith 

m.fl., 1997) som visat att mäns övergrepp bedöms som mer klandervärda och 

allvarliga än kvinnors övergrepp på underåriga, kommer 

undersökningsdeltagarna att attribuera mer skuld till en manlig förövare jämfört 

med en kvinnlig förövare.    

 

2. I enlighet med tidigare studier (Back & Lips 1984; Broussard m.fl., 1991; 

Davies & Rogers, 2009; Roger & Davies, 2007; Smith m.fl., 1997) som funnit 

att män i allmänhet bedömer underåriga brottoffer för sexuella övergrepp mer 

negativt än kvinnor kommer manliga undersökningsdeltagare att, jämfört med 

kvinnliga undersökningsdeltagare, attribuera mer skuld till offer.  

 

3. I enlighet med tidigare studier (Back & Lips 1984; Davies & Rogers, 2009) 

kommer manliga undersökningsdeltagare, jämfört med kvinnliga 

undersökningsdeltagare, att attribuera mindre skuld till förövare.  

 

4. I enlighet med tidigare studier (Broussard & Wagner, 1988; Maynard & 

Weiderman, 1997; Rogers & Davies 2007) som funnit att offer av manligt kön 

ansetts ha större ansvar för övergreppen än kvinnliga offer kommer 

undersökningsdeltagarna att attribuera mer skuld till offer av manligt kön 

jämfört med offer av kvinnligt kön. Vidare kommer denna tendens i enlighet 

med tidigare studier (Davies m.fl., 2009; Waterman & Foss-Goodman, 1984) 

vara än tydligare i manliga undersökningsdeltagares skattningar, jämfört med 

kvinnliga undersökningsdeltagares.  

 

5. Utifrån den i studien redovisade forskningen som visat att rättsystemen tenderar 

att särbehandla könen till kvinnors fördel och att kvinnor som döms, i jämförelse 

med män, får mildare domar för sina brott (O'Neil 1999; Steffensmeier, m.fl., 

1993; Steffensmeier, m.fl., 1998) eller bedöms i större utsträckning än män, ha 

begått sina brott under påverkan av psykisk sjukdom (Allen, 1987; Burns, 1992; 

Fällman & Christiansson, 1999; Grann, 1996; Yourstone m.fl., 2008), kommer 

fler undersökningsdeltagare föreslå vård framför fängelse för kvinnliga förövare, 

i jämförelse med manliga förövare. 

 

6. Utifrån tidigare redovisade studier som visat att män bedömer kvinnors 

övergrepp mot pojkar som mindre klandervärdiga och manliga offer för 

kvinnors övergrepp som mindre trovärdiga (Roger och Davids, 2007) och att 

män rekommenderade längre fängelsedomar gentemot manliga förövare (Smith 

m.fl. 1997) kommer manliga undersökningsdeltagare, jämfört med kvinnliga 

undersökningsdeltagare, att föreslå längre påföljdstider för den manliga 

förövaren i jämförelse med den kvinnliga förövaren.  

 

Metod 

 

Undersökningsdeltagare 

Totalt deltog 327 högskolestudenter från Stockholm, Örebro och Karlstad i föreliggande 

studie. Svaren från fem av dessa har uteslutits i undersökningen på grund av bortfall i 

svar (bortfall i skattning eller uppgift om kön). Av kvarvarande 322 
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undersökningsdeltagare var 170 män och 152 kvinnor. Medelåldern på deltagarna var 

25,3 år (SD = 5,2). Deltagarna hade i genomsnitt studerat 4,6 terminer på högskolenivå 

(SD = 3,0). Huvuddelen, 233 deltagare var studerande med inriktning mot 

samhällsvetenskapliga ämnen, följt av 66 deltagare som var studenter med inriktning 

mot naturvetenskapliga ämnen och slutligen 19 deltagare med studieinriktning mot 

humanveteskapliga ämnen. Av samtliga deltagare hade 28 egna barn och av dessa var 

21 kvinnor och 7 män. Huvuddelen av deltagarna har tillfrågats om deltagande i 

undersökningen av författaren i anslutning till olika samlingsplatser på respektive 

högskola/universitet. Författaren har även, efter godkännande av föreläsare, presenterat, 

delat ut och samlat in svar från undersökningsdeltagare vid tre olika 

föreläsningstillfällen vid Stockholms universitet.  

 

Material 

Vid utformandet av enkäten har författaren utgått från liknande studier av Lindholm och 

Christiansson (1998) och Back och Lips (1998). Enkäten innehöll en av fyra olika 

vinjetter (Se bilaga 1). Texterna i vinjetterna hämtades från två autentiska artiklar 

publicerade i två svenska dagstidningar under slutet av 90-talet. Artiklarna beskrev en 

händelse som inbegrep en sexuell relation mellan en kvinna och en underårig pojke och 

en händelse med omvänt förhållandet, en vuxen man och underårig flicka. För att de 

olika historierna skulle kunna jämföras fick de vuxna (35 år) och barnen (12 år) i de 

olika vinjetterna samma ålder. En sammanfattning av de båda ursprungsartiklarna 

gjordes och information om eventuella konsekvenser för de inblandade utelämnades i 

vinjetterna. Detta dels för att textmassan i de olika vinjetterna inte skulle skilja sig allt 

för mycket åt och dels för att texten inte skulle påverka undersökningsdeltagarnas svar i 

en viss riktning gällande skuld och straffpåföljd.   

 

Anledningen till valet av två olika ursprungshistorier var för att se om det förelåg en 

skillnad i skattning mellan olika scenarion med en kvinnlig respektive manlig förövare. 

En jämförelse mellan de olika historierna fann en signifikant skillnad. Eftersom senare 

betänksamhet kom fram till att det kan vara en mängd olika faktorer förutom kön på 

förövare som leder till denna skillnad så kommer detta resultat inte att beröras vidare 

eller redovisas i resultatdelen.  

 

Vinjetten följdes av ett antal demografiska frågor samt 12 påståenden (se tabell 1) där 

deltagarna, på en 7 gradig Likertskala (1= instämmer inte alls, 7 = instämmer helt och 

hållet), ombads skatta i vilken grad de instämde med påståendena. Enkäten innehöll 

vidare en fråga om undersökningsdeltagarna ansåg att den vuxne skulle straffas för sin 

handling, och om i så fall vård eller fängelsepåföljd ansågs lämplig. I en avslutande 

följdfråga uppmanades deltagarna att ge förslag på en lämplig vård- respektive strafftid. 

De 12 påståendena och följdfrågan extraherades ur en större frågepool utifrån en 

kvalitativ bedömning av vilka frågor som bäst antogs mäta skuld i relation till valda 

vinjettscenarion. Enkäten testades vid en pilotundersökning på 24 deltagare vid 

författarens dåvarande arbetsplats. Efter pilotstudien omarbetades enkäten till den 

slutliga versionen. 
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Tabell 1. Faktorladdningar för respektive fråga uppdelad på förövar – och offerskuld 
 

Fråga Laddning 

 

Faktor förövarskuld 
1. 1. Mannen bär skuld i det som skedde 
2. 2. Flickan kommer att ta skada av det inträffade 
3. 3. Mannens intention var redan från början att  ha sex med flickan 
4. 5. Mannen har begått en brottslig handling 
6. 8. Om mannen var en nära vän till mig skulle jag ta totalt avstånd från honom 
7. 9. Mannen är ansvarig för det som skedde 

12. Mannen begick en våldtäkt 

.70 

.68 

.72 

.72 

.71 

.71 

.72 

 

Faktor offerskuld 
4. Flickan är ansvarig för det som skedde 
6. Flickan var införstådd i det som skedde 
7. Med hänsyn till omständigheterna kan man förstå att mannen hade sex med flickan 
10. Man bör ta hänsyn till att flickan av egen fri vilja haft sex med mannen 

      när man bedömer mannens handling 
11. Flickan bär skuld i det som skedde 

.69 

.71 

.73 

 

.67 

.68 

 

 

En kvalitativ analys av frågorna pekade på att dessa handlade om två olika 

bakomliggande faktorer. En faktoranalys genomfördes med Keyser-Meyer-Olkins 

metod och varimax rotation som bekräftade den kvalitativa uppdelningen. Sju av 

frågorna (1,2,3,5,8,9,12) utgör ett index om förövarskuld och fem av frågorna 

(4,6,7,10,11) utgör ett index om offerskuld (se Tabell 2.) Tabell 1 visar 

faktorladdningarna för respektive fråga uppdelade på de två faktorerna.  

 

 

Tabell 2. Faktoruppdelning, egenvärde, förklarad varians och reliabilitetskoefficienter 

(Cronbachs alfa), (N = 322). 

 
 Förklarad varians 

  

Faktornamn Antal 

frågor 

Egenvärde  % Kumulativ %   

Offerskuld 5 3,26 27,2 27.2 .74 

Förövarskuld 7 2,58 21,5 48,7 .74 

 

 

Procedur 

Undersökningsdeltagarna fick först en muntlig instruktion om att undersökningen var en 

del i ett examensarbete där syftet var att undersöka hur personer ställer sig till en 

diskutabel händelse som beskrivs i text. De som valde att delta informerades vidare om 

att deltagandet var helt frivilligt att det skulle ta mellan 10-20 minuter att besvara 

enkäten och att de när som helst kunde välja att avbryta sitt deltagande. Vidare 

informerades deltagarna om att deras svar skulle sammanställas på gruppnivå utifrån 
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svaren på de inledande demografiska frågorna. Avslutningsvis informerades deltagarna 

om att de kunde lägga sina besvarade enkäter i öppningen av en försluten papplåda som 

författaren lämnade kvar på platsen.  

 

Samma information lämnades till dem som tillfrågades i grupp eller individuellt. När 

det var mer än en person som tackade ja till deltagande vid samma tillfälle uppmanades 

dessa att läsa och svara på enkäten enskilt samt lämna den åter innan man diskuterade 

undersökningen med andra.  Författaren avlägsnade sig därefter från platsen men 

uppehöll sig ändå inom synhåll för deltagarna för att vid behov kunna ge ytterligare 

instruktioner. På enkäten fanns en introduktion i text där undersökningen presenteras 

som ovan med tillägget att synpunkter på undersökningen kunde ges till två namngivna 

och adresserade handledare på psykologiska institutionen. Därefter delades enkäter ut 

till de som valde att delta. Enkäterna innehöll en av fyra vinjetter och delades ut enligt 

principen 1-2-3-4-1-2 osv. för att delas ut i så jämt antal som möjligt. Därefter läste 

deltagarna först vinjetten för att därefter svara på frågorna i den följd som återfinns i 

enkäten. När författaren sedan såg att alla lämnat ifrån sig sina enkäter samlades lådan 

med enkäterna in.   

 

 

Resultat 
 

En 2 x 2 multivariat variansanalys (MANOVA) med två oberoende variabler (kön på 

respondent och kön på offer/ förövardyad) genomfördes med offer- respektive 

förövarskuld som beroende variabler. Medelvärden och standardavvikelser för de olika 

faktorerna är redovisade i Tabell 3.   

 

Tabell 3. Medelvärde (standardavvikelser) för bedömd förövar- respektive offerskuld 

uppdelad på typ av sexuell kontakt (Man/flicka, Kvinna/pojke) och 

undersökningsdeltagarnas kön. (N = 321). 

Deltagarkön   Man/flicka 

M(SD) 

Kvinna/pojke 

M(SD) 

Totalt 

M(SD) 

      

Män  Förövarskuld 5,35 (0,92) 4,83 (1,05) 5,08 (1,02) 

(n=170)  Offerskuld 2,89 (1,26) 2,95 (1,19) 2,92 (1,22) 

 

Kvinnor  Förövarskuld 5,42 (1,06) 5,13 (1,06) 5,27 (1,06) 

(n=151)  Offerskuld 2,81 (1,23) 2,59 (1,00) 2,70 (1,12)  

 

Totalt  Förövarskuld 5,38 (0,99) 4,97 (1,06)  

(n=321)  Offerskuld 2,85 (1,24) 2,78 (1,12)  

 

 

MANOVAn påvisade en signifikant huvudeffekt av kön på förövare-/ offerdyad (Wilks` 

ʌ  =.92, F(2, 312) = 13.90, p < 0.001, η
2
mult = .08). De efterföljande univariata analyserna 

visar att det är faktorn bedömd förövarskuld som är signifikant (F(1, 313) = 13.90,  p < 

0.001, η
2

mult = .04). Som kan utläsas av medelvärdena i tabell 3 bedöms en manlig 

förövare som begår ett övergrepp på en flicka ha större skuld i det sexuella övergreppet 

än en kvinnlig förövare som begår ett övergrepp på en pojke. Analysen fann ingen 
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signifikant interaktionseffekt (Wilks` ʌ =.99, F(2, 312) = 0.62, p = 0.52) inte heller någon 

effekt beroende på undersökningsdeltagarnas kön (Wilks` ʌ =.99, F(2, 312) = 1.58, p = 

0.21)      
 

För att undersöka om förövarens kön påverkade typ av föreslagen påföljd utfördes  

en     -analys. Analysen uppvisade ingen sådan effekt      (2) = 1,14, p = 0.56., vare 

sig för manliga     (2) = 0,57, p = 0.75., eller kvinnliga undersökningsdeltagare 

    (2) = 1,76, p = 0.41.  Fördelningen mellan föreslagen påföljd uppdelat på 

undersökningsdeltagarnas kön och kön på förövare redovisas i tabell 4.  

 

 

Tabell 4. Redovisning av vald påföljd uppdelad på undersökningsdeltagarnas kön och 

kön på förövare. (N = 292). 

Deltagarkön  Typ av påföljd Manlig förövare Kvinnlig förövare 

Män   Vård 38 39 

(n=155)  Fängelse 28 30 

  Ej döma 8 12 

     

Kvinnor   Vård 35 45 

(n=137)  fängelse 22 17 

  Ej döma 8 10 

     

Totalt  Vård 73 84 

(n=292)  Fängelse 50 47 

  Ej döma 16 22 

 

 

Avslutningsvis, för att undersöka om det förelåg en skillnad i föreslagen påföljdslängd 

beroende på undersökningsdeltagarnas kön och kön på offer/ förövardyad utfördes en 2 

x 2 oberoende ANOVA med kön på undersökningsdeltagare och kön på förövare/ 

offerdyad som oberoende variabler och föreslagen tid i månader som frihetsberövad 

(vård, fängelse) som beroende variabel. I motsats till studiens sjätte och sista hypotes 

fann analysen att manliga undersökningsdeltagares föreslagna påföljdslängd (M = 

23,31, SD = 31,58) inte skilde sig signifikant från kvinnliga undersökningsdeltagares 

föreslagna påföljdslängd (M = 17,74, SD = 21,12) för det scenario som innefattade 

vuxen man och underårig flicka, Manliga undersökningsdeltagares föreslagna 

påföljdslängd för motsvarande scenario med vuxen kvinna och underårig pojke (M = 

11,55, SD = 14,28) skilde sig inte heller signifikant från kvinnliga 

undersökningsdeltagares föreslagna påföljdslängd (M = 17,62, SD = 30,08). Noterbart 

är att frågan uppvisade ett borfall på 139 deltagare.  

 

 

Diskussion 

 

Syftet med denna studie var att undersöka kopplingen mellan kön på 

undersökningsdeltagare, förövare och offer avseende skuldbedömning i relation till ett i 

text beskrivet scenario som involverade en sexuell relation mellan en underårig och en 
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vuxen. Endast den första hypotesen i studien, som antog att undersökningsdeltagarna 

skulle attribuera mer skuld till en manlig förövare, jämfört med en kvinnlig förövare 

fann stöd. Ingen av de övriga hypoteserna i studien fann stöd i de statistiska 

prövningarna. Enligt författarens kännedom finns det ingen tidigare studie som 

undersökt skuldattribueringar i relation till ett scenario, i likhet med föreliggande, där 

det förekommer en relation över tid mellan den vuxne och den underårige och som 

innefattar upprepade samlag dem emellan och där det förekommer uttalanden som tyder 

på att den underårige själv tagit initiativ till fortsatta träffar med den vuxne. En möjlig 

och intuitivt rimlig tolkning är att dessa, i sammanhanget, ovanliga förutsättningar är en 

betydande anledning till att ingen av de övriga hypoteser fann stöd, vilket senare 

diskuteras mer ingående av författaren i relation till tidigare studier och teorier.   

 

I linje med studiens första hypotes och tidigare forskning (Melott m.fl., 1997; Roger & 

Davids 2007; Smith m.fl., 1997) fann studien att en man som hade en sexuell relation 

som innefattade samlag med en underårig flicka skuldbelades mer än när könscenariot 

var det omvända. Det finns flera möjliga och troligtvis samverkande förklaringar till 

detta resultat. En förklaring som tidigare framförts i olika studier (Davies m.fl., 2006, 

Smith m.fl., 1988) är att bedömningen av en kvinnas övergrepp på en underårig pojke 

influeras av samma negativa könsrollsstereotypisering som ibland uppträder vid 

bedömning av vuxna manliga offer som utsatts för övergrepp av kvinnor. Det implicita 

antagandet är att det manliga offret skall njuta av att ha sex med en kvinna.  

 

En annan möjlig delförklaring kan stå att finna i vinjettens sparsamma information. 

Förutom information om kön fanns ingen detaljerad eller explicit ingående beskrivning 

av de sexuella mötena med hänsyn till parternas agerande och initiativtagande. Det 

fanns heller inte mycket information om förövarens och offrets individuella och 

personliga förhållande i övrigt. Enligt tidigare redovisad litteratur med fokus på 

stereotyper och dess påverkan på mänskligt beteende, lämnas därmed ett större utrymme 

för påverkan av könsstereotypa föreställningar (Biernat & Manis, 1994; Hamilton & 

Sherman, 1994; Heilman, 1984). Detta kan innebära att undersökningsdeltagarna, i 

enlighet med stereotypa föreställningar om män som mer maktutövande, beslutsamma 

och dominanta och kvinnor som mer relationella och omhändertagande, läst in ett större 

uppmuntrande och initiativtagande offerbeteende och/eller mindre manipulativt och 

hotande förövarbeteende i det scenario som innefattade en kvinnlig förövare och ett 

manligt offer.  

 

En annan tolkning och möjlig delförklaring är att undersökningsdeltagarnas antar att en 

manlig förövare, genom sin penetration, utsätter en underårig flicka för större fysisk 

skaderisk samt risken att bli gravid. De fysiska konsekvenserna för en underårig flicka 

för en mans övergrepp jämför med de fysiska konsekvenserna vid ett omvänt 

könsscenario kan således tänkas spela in vid skuldattribueringen i föreliggande studie. 

Denna, enligt mig högst påtaliga påverkansfaktor, har inte i någon av de studier som jag 

tagit del av under arbetet med denna uppsats explicit lyfts fram som en viktig faktor. Att 

de allra flesta studier på området har scenarion som inte innefattar samlag är måhända 

uttryck för en förförståelse och ett implicit antagande att mäns penetration påverkar 

attributionsmönster i likhet med ovanstående resonemang. Det fåtal studier som (enligt 

författarens kännedom) undersökt övergreppsscenarion som involverat samlag mellan 

vuxen och barn har visat att en kvinnas övergrepp på en underårig pojke bedömdes leda 
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till färre och mildare psykologiska konsekvenser för offret än om könsscenariot var det 

omvända (Eisenberg m.fl., 1987; Smith m.fl., 1998). Resultatet från Smith m.fl. studie 

uppvisade även en interaktionseffekt där manliga undersökningsdeltagare, jämfört med 

kvinnliga undersökningsdeltagare, bedömde att kvinnors övergrepp mot pojkar skulle 

leda till mildare psykologiska konsekvenser. Eisenberg m.fl. studie undersökte även ett 

”mildare” sexuellt övergrepp som inte innefattade samlag men fann att båda typerna 

bedömdes mildare om scenariot innehöll en kvinnlig förövare och ett manligt offer 

jämför med omvänt könsscenario. Dessa båda studiers resultat får trots avsaknad av 

skuldbedömning sägas ligga i linje med föreliggande och stödja ovanstående 

resonemang.  

 

Den tydliga tendens från tidigare studier som visat att män i allmänhet bedömer 

underåriga brottoffer för sexuella övergrepp mer negativt än kvinnor fann inget stöd vid 

de statistiska prövningarna av föreliggande studies uttryckta hypoteser. Detta får anses 

som ett positivt om än något överraskande resultat. Några få tidigare studier uppvisar 

också liknande avsaknad av könsskillnader i relation till offerbedömning (Maynard & 

Wiederman, 1997; Randal, 1994).  Författarna till de nämnda studierna ger i sina 

diskussioner av resultaten inga ledtrådar till vad dessa, sett till övrig forskning på 

området, avvikande resultat kan bero på vilket är anmärkningsvärt. Maynard och 

Wiederman (1997) konstaterar kortfattat att de inte fick någon effekt och hänvisar till en 

översiktsartikel av Deaux (1984) som i sin översyn av studier kring könsskillnader och 

dess påverkan inom en rad olika områden bland annat konstaterar att skillnader i de 

flesta attribueringsstudier som beror på kön är små eller icke existerande.  

 

En enligt författaren intuitivt tilltalande tolkning till föreliggande studies avvikande 

resultat kan stå att finna i vilken utsträckning undersökningsdeltagaren kan identifiera 

sig med eller uppfatta likhet mellan sig själv och offret/förövaren i det beskrivna 

scenariot i enlighet med Shavers (1970) defensiva attribueringsteori. Enligt denna teori 

kommer kvinnor vara mer benägna att identifiera sig med och känn empati för ett offer 

för en våldtäkt och såldes tillskriva förövaren mer skuld än vad män gör. Då 

föreliggande studies scenario involverar upprepade sexuella kontakter mellan den 

underårige och den vuxne, där den underårige själv även tar initiativ till fortsatta möten, 

kan dessa omständigheter möjligtvis minska de kvinnliga undersökningsdeltagarnas 

förmåga att identifiera sig med och känna empati för offret vilket således kan leda till en 

ökad skuldattribuering gentemot offer och en minskad skuldattribuering gentemot 

förövaren.  

 

En annan, och kanske mer långsökt, tolkning är att offer och förövarbeteenden i det 

bedömda scenariot inte erbjuder de manliga undersökningsdeltagarna något självklart 

partitagande utifrån Shavers (1970) och Gerbers (1988, 1991) resonemang om 

identifikation i relation till uppfattad likhet eller roller av maktfördelning. Eftersom den 

föreliggande studiens scenario utifrån den underåriges agerande och initiativtagande till 

viss del ”jämnar ut” maktförhållandet mellan offer och förövaren kan man tänka sig att 

själva förutsättningen för manliga undersökningsdeltagarna att undvika skuld om de 

skulle hamna i en liknande situation i framtiden saknas.  

 

Antagandet att manliga undersökningsdeltagare skulle attribuera mer skuld till manliga 

offer fann inget stöd. En möjlig förklaring är att kvinnor i lika hög grad som män ansåg 
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att det egna initiativet från den underårige innebar att offret oavsett kön fick ut något av 

relationen med den vuxne eller alternativt på grund av det egna initiativet och de 

återkommande mötena inte tog så stor skada av det inträffade. Detta resonemang får 

visst stöd av tidigare studier som funnit att underåriga tilldelas större del av ansvar om 

det finns antydningar om att händelsen inte inverkat menligt, eller till och med ses som 

en positiv upplevelse för offret (Broussard & Wagner, 1988; Randal 1984).  

 

Det är också troligt att scenariots karaktär samt offrets låga ålder inte ger utrymme för 

negativa könsstereotypa föreställningar om att manliga offer i högre grad än kvinnliga 

offer fysiskt bör försöka avvärja övergreppet. Tidigare studier av Garreth och Rossi 

(1978, refererat i Randal, 1984) och Bottoms och Goodman (1994) har funnit att offrets 

kön inte gjorde någon skillnad mellan män och kvinnors skuldattribuering när det gällde 

ett 10-år gammalt barn som utsatts. Utifrån detta kan man spekulera i att ett 12 årigt 

barn kanske är för ungt för att aktivera mäns stereotypa föreställningar om pojkars 

motståndskapacitet och förmåga till sexuellt utbyte med en äldre kvinna. Ett stöd för 

denna tolkning är Finkelhor, (1984) och Maynard och Wiederman´s (1997) resonemang 

kring att medans yngre barn kan uppfattas som oförmögna att ge sexuellt samtycke och 

inte anses tillräckliga könsmogna så kan barn som närmar sig eller är i tonåren uppfattas 

som ”tillräckligt mogna” att förstå sexuella betydelser och delta i sexuell verksamhet. 

Vidare har ett flertal studier visat att äldre barn anses ha större ansvar och skuldbeläggs 

mer än yngre barn då de inte motsätter sig övergreppen (Back & Lips, 1998; Maynard 

& Wiederman, 1997; Rogers & Davies, 2007; Waterman & Foss-Goodman, 1984). Då 

föreliggande studie inte varierat ålder på offer eller jämfört olika scenarion med fokus 

på offerrespons får ovanstående tolkningar ses som hypotetiska. Framtida studier som 

varierar ålder på offer och offerrespons i relation till liknande scenarion bör kunna 

bringa mer klarhet i olika skuld- och ansvarsattribueringar kopplat till offrets kön. 

 

Hypotesen om att undersökningsdeltagare oftare skulle välja vård för kvinnliga förövare 

i jämförelse med manliga förövare fann inget stöd. Denna hypotes får betraktas som 

undersökningens mest spekulativa och explorativa hypotes utifrån att författaren inte 

kunnat stödja den på någon tidigare liknande studie. De studier som anförts till stöd för 

studiens hypotes är retrospektiva studier på kriminologisk och rättspsykiatrisk statistik 

och därmed mer en indikation på tendenser gällande bedömningar gjorda av utbildade 

och erfarna personer inom de rättsvårdande och juridiska myndigheterna under 

autentiska förhållanden. Även om de rättsvårdande instanserna och domstolar skall 

beakta det allmänna rättsmedvetandet (Axberger, 1996), är det en milsvidd skillnad 

mellan bedömningar på riktiga fall gjorda av på området utbildad och erfarna personer 

jämfört med studenters bedömningar av en vinjettstudie. De förstnämnda har vid varje 

bedömning betydligt mer information om övergreppscenariot samt mer information om 

offer och förövares personliga förhållanden i övrigt. Vidare skall dessa personer, i 

motsats till studiens undersökningsdeltagare, inte basera sina beslut på individuellt 

tyckande utan i överläggningar med andra beakta olika juridiska eller psykiatriska 

kriterier vid sina bedömningar.   

 

Inte heller hypotesen om att manliga undersökningsdeltagare skulle förslå längre 

påföljdstid för manliga förövare fann stöd. Den senare hypotesens prövning påverkads 

av allt för stora variationer i svar vilket gav upphov till stora standardavvikelser. Detta i 

förening med ett stort bortfall i svarsfrekvenser gör att det blir svårt att dra några 



20 

 

slutsatser av detta resultat vilket diskuteras under följande avsnitt om studiens 

begränsningar.  

 
Studiens begränsningar 

Vanlig kritik av vinjettundersökningar rör reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. I 

denna studie uteslöts endast fem av 357 undersökningsdeltagares svar på grund av 

ofullständigt ifyllda svarsformulär vilket får anses som ett stöd för studiens validitet. 

Det vanligaste sättet inom socialpsykologisk forskning för att undersöka attityder och 

attribueringsmönster i relation till sexuella övergrepp är att, på samma sätt som denna 

studie, använda sig av vinjettstudier. Vinjettstudier har kritiserats för sin artificiella 

natur och därför har dess slutsatser ifrågasatts i relation till hur representativa de är för 

människors åsikter och beteenden under verkliga förhållanden. Detta medför att man 

kan ifrågasätta studiens ekologiska validitet. Utifrån denna berättigade kritik mot 

vinjettstudier på studenter så är det viktigt att framtida studier försöker skapa mer 

realistiska förhållanden. Exempelvis har studier gjorts där man använt videoinspelade 

vinjetter, video/ljudinspelade autentiska rättegångar mm för att undersöka 

attribueringsmönster (Isquith m.fl., 1993) och framtida studier bör försöka fortsätta och 

vidareutveckla denna inriktning. Vidare bör fortsatta studier på området öka och 

komplettera förståelsen av vilka faktorer som påverkar attribueringsmönster och 

attityder i relation till sexuella övergrepp mot barn genom att använda andra metoder 

som intervjuer, enkätundersökningar och arkivstudier. Trots sådana viktiga 

begränsningar pekar denna och liknande studier på viktiga tendenser .  

 

Det faktum att författaren valde att klumpa ihop alla enskilda frågor till att representera 

offer- respektive förövarskuld bör göra att begreppsvaliditeten i studien kan ifrågasättas. 

Några studier på området har också fått resultat som indikerat att skuld och ansvar 

skiljer sig något åt där exempelvis skuldattribuering i vissa scenarion gett signifikanta 

effekter men inte ansvarsattribuering (Back & Lips, 1998; Maynard & Wiederman, 

1997). Back och Lips (1998) hänvisar till ett klargörande resonemang av Shaver och 

Brown (1986) kring de olika begreppens konceptuella särdrag och varför det kan vara 

viktigt att särskilja dem i dylika undersökningar. Trots denna anmärkning bekräftade en 

faktoranalys författarens uppdelning av frågorna i offer respektive förövarskuld och 

indikerade hög reliabilitet avseende dessa mått. 

 

En kvalitativ analys av de separata frågorna skulle kunna motivera kritik mot den fråga 

där undersökningsdeltagaren ombeds bedöma om de skulle ta avstånd från den vuxne 

förövaren, om det var en vän. Enligt olika metodböcker om undersökningar (se ex 

Oppenheim, 1992; Wärneryd, 1993) bör man i möjligaste mån undvika sådana 

hypotetiska frågor, då de sällan är reliabla. I faktoranalysen av studiens frågor utmärkte 

sig dock inte denna fråga från de övriga i avseende på reliabilitet. 

 

Studiens syfte att mäta skattad skuld och allvarlighetsbedömning av den vuxnes 

handlande genom att be undersökningsdeltagarna att föreslå vård och strafftid, 

resulterade i stora standardavvikelser samt ett högt bortfall i de olika betingelserna. 

Detta gör att det blir svårt att dra några slutsatser av detta resultat och pekar på en brist i 

studiens validitet. Att det i enkäten framgick att utgångspunkten för bedömningen var 

vad undersökningsdeltagarna själva tyckte kan ha varit en allt för otydlig anvisning. En 

rimlig tolkning är att det stora bortfallet i frågan beror på en osäkerhet hos 
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undersökningsdeltagarna kring lagstiftning och straffutmätning gällande liknande 

händelser. Att mer tydligt ha betonat undersökningsdeltagarnas eget tyckande och 

tänkande i bedömningen kombinerat med en kort presentation av straffskalan för 

sexuella övergrepp mot barn skulle troligtvis minskat bortfallet i frågan.  

 

Att studien bara har studenter som undersökningsdeltagare begränsar naturligtvis 

studiens generaliserbarhet avsevärt. Förutom att studenter generellt sett är yngre, 

kommer från en högre socioekonomisk klass och ofta mer utbildade än folk i allmänhet 

så finns det visst stöd för att studenter visat sig vara relativt liberal i sina synsätt jämfört 

med folk i allmänhet, bland annat i relation till sexuella kontakter (Struckman-Johnson 

& Struckman-Johnson, 1994). Tidigare studier har också visat att attribueringsmönster i 

relation till sexuella övergrepp påverkas av såväl en mängd skilda observatöregenskaper 

(som bl.a. ålder, kön, traditionella könsrollsattityder, tro på våldtäktsmyter mm) som en 

mängd olika situations- och aktöregenskaper (bla offerespons, förövarkön, typ av 

sexuellt övergrepp mm). Olika sådana interaktionsmönster är långt från klarlagda när 

det gäller sexuella övergrepp mot barn. Således förefaller det rimligt att föreslå att 

generaliseringar från föreliggande studies resultat, som använde ett relativt ovanligt 

scenario där offer och förövare av till synes ”fri vilja” och under en längre tid hade en 

sexuell relation, är begränsat till scenarion med liknande förutsättningar.   

 

 

Allmän diskussion  

I linje med studiens antagande och i linje med tidigare forskning fann studien att en 

vuxen man, som hade en sexuell relation som innefattade samlag med en underårig 

flicka, skuldbelades mer än en vuxen kvinna då könscenariot var det omvända. 

Frågeställningen i studiens titel kan således besvaras med att förövare och offers kön 

verkar spela roll.  

 

Studiens resultat och kanske främst de antaganden som inte fann stöd skall ses i ljuset 

av den tidigare forskningen som finns på attribueringsmönster i relation till sexuella 

övergrepp på såväl vuxna som barn. Det finns tydliga paralleller i såväl ansats som 

resultat mellan dessa båda områden där den senare ansatsen, som undersöker 

attribueringar i relation till sexuella övergrepp på barn, jämförelsevis ännu är i sin linda 

och därför genererat betydligt färre studier. De attribueringsmönster och vidhängande 

förklaringsmodeller som studier på vuxna genererat är rimligtvis inte alltid tillämpbara 

eller giltiga då liknande förutsättningar involverar barn. Trots denna reservation så 

erbjuder den omfattande forskningen på attribueringsmönster, i samband med sexuella 

övergrepp på vuxna, en bra utgångspunkt för att fortsätta kartlägga påverkansfaktorer i 

relation till attribueringsmönster när det gäller sexualbrott som riktar sig mot unga.  

 

I en översikts studie har exempelvis Harrower och Grubb (2008) visat att kön bara är en 

påverkansfaktor bland många som påverkar skuld- och ansvars attribuering i relation till 

sexualbrott som involverar vuxna. Grubb och Harrower lyfter fram flera olika situations 

faktorer bl.a. offrets klädstil och relation till förövaren mm men även olikheter i 

observatörs karakteristik exempelvis tron på våldtäktsmyter och andra attityder till 

övergrepp samt utbildningsnivå mm. Därtill skall anmärkas att vissa forskare utifrån 

sina resultat antytt att faktorer som skuld och ansvars bedömningar ensamma kan vara 

alltför snäva för att fånga hela spektrumet av attribueringar gentemot mot offer och 
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förövare (Broussard & Wagner, 1988; Davies m.fl., 2001). Utifrån ovanstående 

anmärkningar och föreliggande studies resultat känns det därför viktigt att framtida 

studier med syfte att klarlägga attribueringsmönster i relation till sexuella övergrepp 

mot barn inbegriper en större variation avseende övergreppsscenarion med olika 

situationsfaktorer. Därtill behöver man fortsätta undersöka påverkan av olika 

observatörsegenskaper samt att framtida studier använder flera olika attribueringsmått 

utöver skuld och ansvar.  

 

Även om validiteten hos studier i liket med föreliggande kan ifrågasättas ur ekologisk 

synvinkel är de viktiga för att de är lättillgängliga och systematiskt kan undersöka 

variabler som påverkar attributionsmönster och således kan påvisa attityder hos 

allmänheten som är viktiga vid klinisk behandling av offer och förövare. Tidigare 

studier har visat att kliniskt verksamma, trots erfarenheter på området, hyser stereotypa 

föreställningar kring sexuella övergrepp kopplat till kön som kan påverka deras 

interventioner gentemot förövare och offer (Hetherton & Beardsall, 1988). Därför är det 

viktigt att klinisk verksam personal, som möter förövare och offer för sexuella 

övergrepp, dels rannsakar sina egna föreställningar och dels tar del av studier på 

området för att kunna förstå hur viktiga och närstående personer till ett barn, som 

avslöjar ett övergrepp, kan reagera och hur dessa reaktioner kan påverka barnets tillit 

och senare anpassning. Denna insikt har visat sig viktigt för att kunna hjälpa barn som 

utsatts för övergrepp på bästa sätt (Denov, 2003; Hicks & Tite, 1998). 

 

Avslutningsvis, föreliggande studie och tidigare forskning pekar på att allmänheten och 

de rättsvårdande myndigheterna ser kvinnors sexuella övergrepp på underåriga pojkar 

som mindre allvarliga. Detta medför ett flertal allvarliga konsekvenser: Dels så påverkas 

anmälningsbenägenheten för dylika brott (Diesen, 2005) och dels så sänder det signaler 

till offer och förövare om att det de erfarit eller utfört inte anses så allvarligt vilket 

riskerar att öka psykiskt lidande hos den utsatte och stötta fortsatt övergreppsbeteende 

hos förövaren. Vidare och i enlighet med Jeffries (2001) resonemang, i relation till 

paternalism hypotesen, riskerar detta att vara en kortsiktig och chimärt könsbunden 

fördel för kvinnor. Den stora kostnaden är enligt hypotesen hur systemet förstärker en 

redan snedfördelad makt mellan könen vilket resulterar i att kvinnor i jämförelse med 

män ses som mer beroende och maktlösa, mindre agerande, initiativtagande och dugliga 

och därför i behov speciell beskyddande behandling.   

 

Sammanfattningsvis visar studiens resultat att kön på förövare och offer spelar roll för 

skuldbedömning när det gäller sexuella övergrepp på underåriga. En mans övergrepp på 

en flicka innebar större skuld attribuering gentemot den vuxne än när könsscenariot var 

det omvända, vilket också ligger i linje med tidigare studier. Studien gav inget stöd för 

den allmänna tendens som tidigare studier uppvisat att män i allmänhet bedömer 

underåriga brottoffer för sexuella övergrepp mer negativt än kvinnor. Studiens, i 

sammanhanget, ovanliga vinjettscenario, med uppmuntrande och initiativtagande 

offerrespons samt relation över tid mellan den vuxne och underårige, antas inverka på 

att studien, i motsats till tidigare forskning, inte fann några effekter beroende på 

undersökningsdeltagarnas kön. Detta, förutom att ingen svensk studie tidigare gjorts på 

området, bidrar med utökad kunskap på området och pekar på behovet av att framtida 

studier behöver utöka variationen avseende vinjettscenarion. Detta för att bättre förstå 
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olika situationsfaktorers påverkan på attribueringsmönster när det gäller sexuella 

övergrepp mot barn.  
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