
                             Informationsblad: 

Vi som ämnar göra denna undersökning är två studenter från högskolan Kristianstad som 
håller på med vår c- uppsats i psykologi. Du som deltar i denna undersökning är naturligtvis 
anonym och det är fullkomligt frivilligt att delta, vi vill dock be dig som deltagare att vara så 
ärlig som möjligt i dina svar. Vi är medvetna om att det vi undersöker är känsligt så alla 
frågor eller dylikt är naturligtvis välkomna. Naturligtvis kan man också avbryta sitt 
deltagande när man vill och allt är konfidentiellt. 

Ålder:                                                         

Kön:                   Man           Kvinna 

Tack för ditt deltagande

         Mvh /Carina Ohlson och Cecilia Hejderup 

Vid vidare förfrågningar eller vid behov av samtal om undersökningen, kontakta Cecilia: 

E-post: sippa_01@hotmail.com 

Mobiltelefon: 0763272368  

             

mailto:sippa_01@hotmail.com


                                                      Frågeformulär

Sätt en siffra mellan ett och sex efter varje påstående, där 1 är håller med fullständigt och 6 är 
håller inte alls med. 
                                                        Straff 

1) År 2003 anmäldes 3285 sexualbrott. Jag tror det är fler som anmäls idag än då. ____

2) Jag tycker att straffen generellt är för milda när det gäller pedofili. _____

                                                    Gärningsmannen                                                        
              

3) Jag tror att många pedofiler har svårt att stå för sina handlingar (dvs. ta ansvar för vad de 
har gjort). ________

4) Jag tror att många pedofiler brister i impulskontroll (dvs. de har svårt att behärska sig). 
__________

5) Jag tycker att samhället inte är hårt nog mot pedofiler. _____

6) Jag tror att pedofili är vanligare (dvs. det händer oftare än de flesta tror). ________

    Media (med media menar vi tidningar,tv, Internet och radio). 

7) Jag tycker att media förstorar upp pedofilers farlighetsgrad (dvs. får dem att verka 
farligare än vad de egentligen är). ________

8) Jag tycker att media överdriver förekomsten av pedofilbrott (så att man tror att brottet 
händer oftare än det i själva verket gör). ______________

9) Jag tycker att media ”hänger ut” (visar bilder och skriver ut namn osv.) pedofiler för 
tidigt (innan de ens blivit dömda) ______________

10) Jag tror att media underlättar (genom att till exempel visa bilder) för polisen att hitta 
pedofilerna. ______________

11) Jag tycker att medias bevakning av pedofiler är för hård (De tar ifrån pedofilerna deras 
privatliv) och påverkar pedofilen ogynnsamt i dennes rehabilitering.______

12) Jag tycker att media är för hårda (ställer tuffa frågor osv.) mot pedofiler (till exempel i 
intervjuer).__________

  
13) Jag tror att mycket ilska riktas mot gärningsmannens (pedofilens) handlande i media. 

_________

14) Jag tror att tidningar skildrar pedofilifall på ett mindre medkännande sätt än radio och 
tv._____________

15) Jag tror att offret skildras med för mycket medkänsla jämfört med gärningsmannen i fall 
av pedofili.  _______________



16)    Svarsskala: 

         1                              2                           3                            4                         5                    6 
Håller med fullständigt                                                                                  Håller inte alls med 

17) Jag tror att media ofta tystar ner (inte pratar eller skriver om) orsaken till pedofili i sin 
skildring av gärningsmannen. ____________

18) När media skildrar gärningsmannen är de ofta överförstående (de skapar en ”tyck synd 
om” - attityd). _________

19) Medias skildring av pedofilibrott är ofta vinklade så att man tycker synd om offret men 
gärningsmannen kommer inte så ofta till tals. _______________

20) Media vinklar gärna fall av pedofili så att det ser ut som att det är fler främlingar än 
närstående (till offret) som begår brottet.  ___________

                                                                                                                       
                                                     Rättsväsende

21) Jag tror att rättsväsendet (Jurister och poliser) är mer förlåtande mot pedofiler än det 
övriga samhället. ____________

22) Jag tror att rättsväsendet (Jurister och poliser) hellre friar än fäller i fall av 
pedofili.________

23) Jag tror att rättsväsendet (jurister och poliser) är mer toleranta mot pedofiler än det 
övriga samhället._________

24) Jag tror att kvinnliga domare dömer mildare i fall av pedofili än manliga domare. 
_______________

25) Jag tror att manliga domare dömer mildare i fall av pedofili än kvinnliga för att de kan 
relatera till individen bakom brottet.____________


