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Manliga och kvinnliga attityder: 

Kan skuldbeläggande av brottsoffer påverkas? 
 

Mia Svensson 

 

 

Forskning har visat att tro på en rättvis värld, sexism och utfall påverkar 

skuldbeläggande av brottsoffer. Denna experimentella studie avsåg att 

undersöka vilken av dessa variabler som påverkar skuldbeläggande, 

interaktionen dem emellan samt kvinnor och mäns skuldbeläggande. 

Deltagarna var 62 högskolestudenter varav 40 kvinnor och 22 män som 

svarade på varsin webbenkät som fanns i sex versioner där utfall samt 

brottsoffrets kön manipulerades. Deltagarnas nivå av tro på en rättvis värld, 

fientlig sexism och attityder till brottsoffret mättes. Det förelåg ingen 

koppling mellan tron på en rättvis värld och skuldbeläggande av brottsoffret. 

Inte heller fanns det någon skillnad mellan utfallen. Resultatet visade dock 

ett positivt samband mellan fientlig sexism och skuldbeläggande av det 

kvinnliga brottsoffret, vilket tyder på att en hög nivå av sexism kan kopplas 

samman med skuldbeläggande av kvinnliga brottsoffer. Detta resultat 

väcker intresse för framtida studier kring skillnader mellan män och 

kvinnors skuldbeläggande av individer. 

 

Keywords: Blaming the victim, hindsight, foresight, ambivalent sexism, 

belief in a just world 

 

 

 

Inledning 

 

Flera faktorer spelar in när det kommer till hur människor reagerar när de blir varse om 

orättvisor i samhället. När vi hör talas om någon som drabbats av ett våldsbrott så tänker eller 

känner vi olika beroende på hur mycket vi kan identifiera oss med den drabbade, om det är 

någon i vår närhet eller huruvida omständigheter beroende på offret kan härledas till att 

händelsen inträffat (Grubb & Turner, 2012). En annan viktig komponent till skuldbeläggning 

är fenomenet belief in a just world alltså människans behov att tro på en rättvis värld. 

Människan tenderar att vilja tro på att goda handlingar följs av goda påföljder och att onda 

handlingar följs av någon form av bestraffning. Vi lever i en otrygg värld och vi vill gärna se 

att offret har gjort något eller har vissa egenskaper som skiljer denne från vår egen person. 

Kan vi identifiera oss med brottsoffret och de val den personen gjort så betyder det att vi 

teoretiskt sett skulle kunna drabbas av samma öde som brottsoffret. Detta är tankar människan 

inte gärna vill handskas med, på grund av detta lägger individer i olika grad och på olika plan 

över skulden på brottsoffret eller på omständigheter kring brottet (Lerner & Miller, 1978). 

Begreppet tro på en rättvis värld används som förklaringsmodell i flera studier som handlar 

                                                 
*Författaren vill rikta ett stort tack till Susan Fiske för tillåtelse att använda Ambivalent Sexism Inventory samt 

till Isaac Lipkus för medgivande att använda och översätta Global Belief In A Just World Scale. Ett stort tack till 

Clara Jern och Johanna Karlsson för deras översättning av Ambivalent Sexism Inventory.  Ett stort tack även till 

alla deltagare i studien. 
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om victimisation och blaming the victim alltså varför och hur människor skuldbelägger och 

gör individer som råkat ut för brott till offer (Grubb & Turner, 2012; Lerner & Matthews, 

1967; Hafer, Choma, Dempsey & Bègue, 2005). 

 

 

Vem tror på en rättvis värld? 

 

Enligt Lerner och Matthews (1967) är tron på en rättvis värld något som hjälper människor att 

bibehålla en bild av att det finns ordning och struktur i världen. Människor har ett behov av att 

se världen som rättvis samt att människor får det de förtjänar för att kunna förklara olyckliga 

händelser samt för att kunna arbeta mot mål satta i framtiden. Människor som arbetar hårt på 

sitt arbete känner att de förtjänar högre lön än någon som inte gör det. Människor som viger 

sitt liv åt sina barn förväntar sig att barnen blir lyckliga, stabila vuxna individer. När något 

olyckligt händer en person som i andras ögon gjort dåliga val i livet läggs lätt skuld på 

individen samt dennes val och därmed hotas inte tron på en rättvis värld. Om samma sak 

händer någon som istället uppfattats som en god, hårt arbetande person så kan vår tro på en 

rättvis värld sättas på spel. På samma sätt hotas vår världsbild mer om personen som råkar illa 

ut liknar oss själva och personens situation liknar vår situation. Det betyder att samma öde 

kan vänta oss, vi kan råka ut för samma sak. Enligt Lerner och Matthews letar vi i de fallen 

efter något fel hos individen som råkat illa ut som kan särskilja dem från den egna individen. 

Gjorde personen något för att öka risken att drabbas av olyckan? Vi vill på något vis kunna 

förklara olyckan med något attribut hos offret. Kan vi inte finna något i personens handlingar 

som kan ha lett till olyckan så letar vi efter något hos personens egenskaper som gör denne till 

en sämre människa. Allt för att bibehålla tron på att världen är rättvis och att individer får vad 

de förtjänar (Lerner & Matthews, 1967).  

  Hafer et al. (2005) undersökte huruvida en stark tro på en rättvis värld samt en hög grad av 

empati bidrar till en starkare tendens att skylla på offret. Deltagarna var 128 studenter som 

delades in i grupper och sedan fick se en videoinspelning där en kvinna berättade om att hon 

hade smittats av HIV. Ena gruppen informerades att kvinnan hade smittats som påföljd av att 

en kondom hade spruckit och den andra gruppen fick informationen att kvinnan hade smittats 

vid ett tillfälle av oskyddat samlag. Innan experimentet med videoinspelningen fick 

deltagarna fylla i enkäter som mätte graden av empati hos dem samt till vilken grad de 

strävade efter framtida mål. Enkäterna med påståenden som handlade om strävan efter 

framtida mål handlade också om en tro på en rättvis värld. Enkäterna som mätte empati 

handlade också de en viss del om tron på en rättvis värld och huruvida människor får vad de 

förtjänar. Resultaten visade att de deltagare som hade en hög nivå av empati samt en hög nivå 

av strävan mot framtida mål och tro på en rättvis värld visade en signifikant högre tendens att 

skylla på kvinnan som smittas av HIV trots att hon använde en kondom jämfört med kvinnan 

som haft oskyddat samlag. Orsaken till detta forskningsresultat tros vara att ett oskyldigt offer 

hotar individers tro på en rättvis värld, detta leder till att individer dömer det oskyldiga offret 

hårdare. Om ingen hänsyn togs till vare sig graden av empati eller till vilken grad deltagarna 

strävade mot förtjänade framtida mål lades en större skuld på det offer som manipulerats att 

framstå som skyldig alltså kvinnan som inte använde kondom när hon smittades.  

  I en liknande studie undersökte Jones och Aronson (1973) kopplingen mellan en tro på en 

rättvis värld samt uppfattad respektabelhet hos brottsoffer. Deltagare fick ta del av ett fiktivt 

våldtäktsfall där civilstatusen hos offret ändrades. I ena fallet var det en kvinna som var 

oskuld som våldtogs, i andra fallet en gift kvinna och i det sista fallet en skild kvinna. 

Kvinnan som var oskuld uppfattades som mest respektabel och därför torde minst skuld 

läggas på henne. Kvinnan som var skild var den som uppfattades som minst respektabel och 

därför borde deltagarna lägga mer skuld på henne än kvinnan som var oskuld eller den gifta 
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kvinnan. Resultaten visade tvärtom att mest personlig skuld lades på kvinnan som var oskuld 

och på kvinnan som var gift. Förklaringen var att dessa utgjorde ett större hot mot 

individernas tro på en rättvis värld. Motsägelsefullt så yrkade deltagarna på strängare straff till 

gärningsmannen som våldtagit dessa två kvinnor och ett mildare straff till gärningsmannen 

som våldtagit den skilda kvinnan. Denna studie visade också på att kvinnliga deltagare 

skuldbelade offret i samma utsträckning som manliga deltagare.  

 

Mängden information påverkar hur vi attribuerar 

 

Att bli varse om en orättvisa som till exempel ett våldsbrott där hela händelseförloppet 

beskrivs ger oss efterhandsinformation. Vi har informationen om hela händelseförloppet och 

dess utfall. Vi glömmer bort att offret inte satt inne med denna efterhandskunskap och därför 

gjorde val baserade på nuet. Fischhoff (1975) beskrev detta fenomen med begreppen foresight 

bias och hindsight bias. Med foresight bias menas framsyntheten offret hade i situationen då 

personen råkade ut för brottet. Med det menas vad som skulle kunna ske i framtiden. Offret 

kan inte på förhand veta vad dennes val kommer att leda till men kan tänka på olika händelser 

som kanske kan komma att hända. Domstolen och personer som kommer i kontakt med 

händelsen efter den har inträffat kommer istället se händelsen med hindsight bias alltså en 

efterklokhet, där personerna har efterhandsinformation om händelsen. Fischhoff (1975) fick 

sina hypoteser kring detta fenomen bekräftade. Människor som fick efterhandsinformation 

agerade med eterklokhet. De hade svårt att ignorera de utfall som ett händelseförlopp lett fram 

till. De hade också svårt att se möjligheten att offret inte anade vad som skulle komma att 

hända. Detta tyder på att trots att offer agerar med framsynthet så döms de av andra med 

efterklokhet.  

  Janoff-Bulman, Timko och Carli (1985) undersökte hur benägenheten att skylla på offret 

ändrades när samma beteende ledde till olika konsekvenser. Deltagare i studien fick läsa en 

berättelse om en kvinna som träffade en man i sin skolklass och sedan gick ut med honom på 

en träff. Alla deltagare fick läsa samma berättelse men sista meningen skilde sig åt. Halva 

gruppen fick läsa att mannen följde med kvinnan hem och våldtog henne. Den andra hälften 

av gruppen fick läsa att mannen endast följde med kvinnan hem. Efter det bads deltagarna 

föreställa sig att de inte visste hur fallen skulle sluta för att sedan välja ett av tre 

händelseförlopp som mest troligast skulle kunna inträffa. Händelseförloppen som 

presenterades var att kvinnan förförde mannen, kvinnan blev slagen av mannen eller att 

mannen tog med kvinnan hem. Det visade sig att de deltagare som läst fallet där kvinnan blev 

våldtagen hade svårt att se något annat än ett negativt händelseutfall. De som läst slutet där 

mannen endast följde kvinnan hem hade lättare att ignorera det slut de läst. Samma studie 

visade att de som läst att kvinnan blev våldtagen la mer skuld på kvinnans beteende än de som 

läst det neutrala slutet. Detta visar på vilken betydelse framsynthet och efterklokhet har när 

offer skuldbeläggs. Det som glöms bort är att offret inte hade den färdiga berättelsen framför 

sig och inte haft den informationen i stunden valen görs. När det gäller våldsbrott är en 

bidragande orsak till skuldbeläggande av brottsoffret berusning, något som lätt döms i 

efterklokhet. Det är också vanligt att gärningsmän skyller sitt brott på att han/hon var berusat 

och därmed inte vid sinnes fulla bruk (Collins & Messerschmidt, 1993). På samma sätt så ser 

observatören i sådana fall på händelsen med efterklokhet. Om brottsoffret hade varit nykter 

hade personen inte råkat ut för något illa. Brottsoffret i sin tur har inte framsyntheten att se 

vad som skulle ske och kunde därför inte fatta samma beslut som observatören hade gjort i 

efterklokhet.  
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Stereotypiska uppfattningar om könsroller 

 

Hur är det då med benägenheten att skuldbelägga beroende på om brottsoffret är en man eller 

kvinna? Tidigare forskning har mest fokuserats på sexualbrott och där har kön och sexuell 

läggning hos offret visat spela roll (Grubb & Turner, 2012; Suarez & Gadalla, 2010). Det har 

även visat sig att män skuldbelägger brottsoffer i högre utsträckning än kvinnor, samt att män 

som har stereotypa uppfattningar kring könsroller skuldbelägger kvinnor hårdare (Ståhl, Eek 

& Kazemi, 2010).  Enligt Glick och Fiske (1996) finns det fördomar mot kvinnor som social 

grupp. De menade också att dessa stereotypiska uppfattningar skiljer sig från fördomar mot 

andra sociala grupper i och med att sexism innefattar en hög grad ambivalens. Ambivalensen i 

att det finns positivt laddade fördomar samt negativt laddade fördomar som bidrar till en 

stereotyp bild i hur kvinnor är. Sexism delas därför enligt dem in i hostile (fientlig) sexism 

och benevolent (välvillig) sexism. Den fientliga sexismen är den sexism som vanligtvis 

kommer till tals, det handlar om en nedvärderande syn på kvinnor. Välvillig sexism är en mer 

förklädd form av sexism och handlar om att sätta kvinnor på en piedestal, att kvinnor behöver 

tas hand om och behöver beskydd av en man. Välvillig sexism behöver inte uppfattas som 

sexism av mottagaren då det kan handla om komplimanger och ett tillsynes gott bemötande 

men bidrar också till en skev syn på kvinnor och stereotyper kring hur kvinnor ska vara. En 

man som ger en komplimang till sin kvinnliga kollega om hennes utseende kan hur 

välmenade det än är få henne att tvivla på att hon blir tagen på allvar. Mannen sätts som 

normen och kvinnan som ett släkte för sig. Glick och Fiske visade också att deltagare som 

visade höga nivåer av välvillig sexism också hade tendenser till attityder som var rasistiska 

samt att män var mer sexistiska än kvinnor. Enligt Eagly, Mladinic och Otto (1991) finns det 

stereotyper kring hur kvinnor är men dessa stereotyper är positivt laddade till skillnad från 

stereotyper om män. De lät 162 män och 162 kvinnor i en studie som var uppdelad i två delar 

fritt nämna de egenskaper som deltagarna kom att tänka på som manligt och kvinnligt. 

Deltagarna fick fritt skriva upp de egenskaper som de kom att tänka på som manliga och 

kvinnliga. I ett andra steg bads deltagarna att gradera samma egenskaper som positiva eller 

negativa. Resultatet var att de egenskaperna som parades ihop med det kvinnliga värderades 

positivt medan egenskaperna som parades ihop med det manliga värderades negativt i större 

grad. Forskningen är inte enig här men att vi har stereotypa uppfattningar om män, kvinnor 

och könsroller är nog de flesta överens om. Frågan är i hur stor utsträckning dessa stereotyper 

och fördomar påverkar vårt skuldbeläggande?  Ståhl et al. (2010) har undersökt kopplingen 

mellan att skylla på offret och sexism. Manliga deltagare visade ett starkt samband mellan 

sexistiska attityder till kvinnor och benägenheten att skylla på brottsoffret. Kvinnliga 

deltagare i studien visade inte samma koppling mellan sexism och benägenheten att skylla på 

brottsoffret.  

 

Denna undersökning 

 

Flera studier tyder på att en tro på en rättvis värld påverkar i hur stor grad individer 

skuldbeläggs (Grubb & Turner, 2012; Hafer et al. 2005). Enligt Grubb och Turner hotas vår 

tro på en rättvis värld när vi kan identifiera oss med den olycksdrabbade individen. Råkar 

någon vi kan identifiera oss med som tillexempel har samma kön, ursprung eller social status 

som oss ut för ett brott. Eller om någon i vår närhet eller i samma situation som vi utsätter oss 

för råkar ut för ett brott kan detta leda till att vi försöker leta efter dåliga egenskaper hos 

brottsoffret. Egenskaper eller val som gör denne skyldig och att personen därmed förtjänade 

det som hände (Grubb & Turner). Fenomenet efterklokhet indikerar också att vi dömer efter 

utfall ( Fischhoff, 1975). Studien av Janoff-Bulman et al. (1975) visade att personer döms 

efter vad som drabbar denne. Händer ingenting läggs inte lika mycket skuld på personen som 
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om samma person under samma omständigheter blir våldtagen. Det är också svårt för 

personer att ignorera vetskapen av ett olyckligt utfall av en händelse. Det olyckliga utfallet 

kommer därför att verka mest troligt pga. efterklokhet. Studier kring sexualbrott har visat 

positiva samband mellan skuldbeläggande av brottsoffer och sexism i olika former. Det finns 

också tendenser till att stereotyper påverkar hur vi attribuerar skuld samt hur de påverkar 

mäns skuldbeläggande av kvinnor(Ståhl et al. 2010). Syftet med denna studie var att 

undersöka vilken av variablerna tro på en rättvisvärld och fientlig sexism som påverkar 

skuldbeläggande, interaktionen dem emellan samt kvinnor och mäns skuldbeläggande. 

Information om vad som påverkar skuldbeläggande av brottsoffer samt skillnader i män och 

kvinnors skuldbeläggande av brottsoffer skulle kunna bidra till ett bättre bemötande av 

brottsoffer från allmänheten och myndigheter (Grubb & Turner,2012). Deltagarna läser en 

fiktiv fallbeskrivning där en mans eller en kvinnas val leder till ett negativt, neutralt eller 

positivt utfall. Deltagarna får sedan skatta hur klandervärt fallpersonens val och beteende var.    

Följande resultat väntas i studien: Hypotes ett: Fallpersonen vars val resulterade i ett negativt 

utfall kommer att skuldbeläggas hårdare än det neutrala utfallet. Hypotes två: Fallpersonernas 

val kommer att skuldbeläggs hårdare ju starkare tro på en rättvis värld deltagaren visar. 

Hypotes tre: Det finns ett positivt samband mellan fientlig sexism och skuldbeläggande av 

kvinnan. Hypotes fyra: Män med en stark tro på en rättvis värld kommer att 

skuldbelägga mannen i högre utsträckning kvinnan. Hypotes fem: Kvinnor med en stark tro 

på en rättvis värld kommer att skuldbelägga kvinnan i högre utsträckning än mannen. 

 

Metod 
 

Deltagare 
  

Deltagarna bestod av 71 studenter från en högskola i Sverige. Av dessa var 41 kvinnor och 30 

män. Deltagarna var mellan 20 och 56 år (M = 27.07; SD = 7.16; Mdn = 25). Eftersom 

frågorna i enkäten gjordes obligatoriska fanns inget internt bortfalll. Enkäten skickades till 

cirka 500 mailaddresser och 71 skickades in vilket gör svarsfrekvensen ungefär14.20% 

Deltagarna valdes ut genom tillgänglighetsurval och ingen av deltagarna erbjöds 

kompensation för sin medverkan. 

 

 

Material 
 

Undersökningen inleddes med en kort presentation av studien och följdes av en fiktiv 

fallbeskrivning. Fallbeskrivningen fanns i 4 olika versioner och handlade om en person 

Anna/Anders som utsatte sig för en risk genom att i berusat tillstånd välja att ensam 

promenera genom en park där det på senaste tiden skett flera brott. Personen kunde välja att 

promenera en säker väg hem men med tidsskillnaden på 20 min mer jämfört med vägen 

genom parken. Fallen var näst intill identiska men personens kön samt utfallet av 

händelseförloppet manipulerades. I det neutrala utfallet kom Anders/Anna hem utan att något 

skedde på vägen hem. I det negativa utfallet blev Anders/Anna rånad och misshandlad på 

vägen genom parken. Fallbeskrivningarna följdes med tre skalor för att mäta attityd till 

brottsoffrets val, deltagarnas nivå av fientlig sexism samt deltagarnas tro på en rättvis värld 

Efter de tre mätinstrumenten fick deltagarna uppge kön samt ålder. Enkäten avslutades med 

en mer utförlig beskrivning av studien, debriefing samt kontaktuppgifter till författaren. 

     Attityden till fallpersonens val mättes med en egenkonstruerad skala med sammanlagt sju 

frågor med en sexgradig skala. Attityden till fallpersonens val handlade om huruvida 

deltagaren tyckte det var riskfyllt, dumdristigt eller korkat att ta en genväg och/eller vara 
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ensam och berusad ute på kvällen. Exempel på påståenden i enkäten var “Anna tar en stor risk 

när hon väljer den kortare vägen” samt “Det var dumdristigt av Anna att välja den kortare 

vägen”. Påståendena skattades från 0 (instämmer inte alls) till 5 (instämmer helt). Cronbach’s 

alpha för attityd till brottsoffrets val var .78. 

    Graden av sexism mättes med sammanlagt elva frågor med en sexgradig skala. Skalan som 

användes varThe ambivalent sexism inventory (ASI) utarbetad av Glick och Fiske (1996). 

Godkännande av författarna gavs via e-post med Susan Fiske. ASI består ursprungligen av 22 

påståenden varav 11 mäter fientlig sexism och 11 mäter välvillig sexism. De påståenden som 

användes i studien var de 11 som mäter fientlig sexism. En svensk översättning fanns 

tillgänglig som utarbetats av tidigare studenter vid Mälardalens högskola och användes med 

godkännande av dessa (Jern & Karlsson, 2013). Exempel på påståenden var “Kvinnor 

överdriver problem de har på arbetet” samt “Kvinnor har lätt att bli förolämpade”. 

Påståendena skattades från 0 (instämmer inte alls) till 5 (instämmer helt). Cronbach’s alpha 

för skalan som mätte fientlig sexism var .88.  

   Graden av tro på en rättvis värld mättes med sammanlagt sju frågor på en sjugradig skala. 

Skalan som användes var A global belief in a just world scale (Lipkus, 1991). Tillstånd att 

använda och översätta skalan ficks efter godkännande e-post med författaren Isac Lipkus. 

Påståendena skattades från 0 (instämmer inte alls) till 6 (instämmer helt). Exempel på 

påstående var “Personer får vad de är berättigade att ha” samt “En persons ansträngningar 

uppmärksammas och belönas”. Skalan var på engelska och då den inte fanns tillgänglig på 

svenska genomförde författaren en back translation tillsammans med en forskare vars 

modersmål är engelska.  Cronbach’s alpha för skalan tro på en rättvis värld var .88. 

 

 

 

Procedur 
  

Enkäter skapades i datorprogrammet Google docs. Frågorna gjordes obligatoriska men 

deltagare kunde närsomhelst under enkäten avbryta sin medverkan. Enkäterna skickades till e-

postadresser som hämtades från en e-postlista som endast innehöll e-post adresser till 

studenter på en högskola i Mellansverige. Deltagarna fick information om att i och med att de 

skickade in enkäten gick de med på att medverka i studien. Information om studien samt 

information om de etiska principerna enligt vetenskapsrådet (2002) om informerat samtycke, 

anonymitet samt nyttjandekrav framgick i mailet som skickades ut. En mer utförlig förklaring 

av syftet med studien samt att enkäten fanns i flera versioner förklarades efter deltagandet för 

att undvika en social önskvärdhets effekt hos deltagarna.    

  

Resultat 
 

Designen som användes i studien var en experimentell design 2 x 2 x 2 med deltagarnas kön 

(man/kvinna), personen i berättelsens kön (man/kvinna) och utfall av händelseförloppet i 

berättelsen (negativt/neutralt utfall) som mellangruppsfaktorer. 

     För att testa hypotes ett som var att fallpersonen vars val resulterade i ett negativt utfall 

skulle skuldbeläggas hårdare än det neutrala utfallet genomfördes en envägs variansanalys 

(ANOVA) med skuldbeläggande av fallperson som BV och deltagarens kön, person 

(Anders/Anna) och utfall av händelsen som mellangruppsfaktorer. Det fanns ingen signifikant 

huvudeffekt av skuldbeläggande utefter utfall, F(1,69) = .39, p = .53. Det fanns däremot en 

signifikant interaktion mellan kön och utfall. Datamängden delades upp efter deltagarens kön 

och efter detta genomfördes ett t-test för oberoende mätningar för att undersöka mellan vilka 

grupper det fanns en signifikant interaktion. Resultatet tydde på att skillnaden fanns mellan 
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männens benägenhet att skuldbelägga det negativa utfallet (M = 2.84, SD = .46) hårdare än 

det neutrala utfallet (M = 2.15, SD = 1.09) t(26.37) = 2.42, p = .02. Kvinnorna skuldbelade 

det neutrala utfallet (M = 2.96, SD = 1.28) i högre grad än det negativa utfallet (M = 2.55, SD 

= .92). Skillnaden bland kvinnorna var dock ej signifikant t(17.97) = 1.04, p = .31. Antal 

män/kvinnor för varje betingelse, medelvärden och standardavvikelser presenteras i Tabell 1. 

 

Tabell 1 

Medelvärde och (standardavvikelse) för mäns och kvinnors skuldbeläggande av utfall______ 

________Negativt utfall                       Neutralt utfall_________________________________ 

Kvinna  (n = 28) 2.55 (.92)                 (n =13) 2.96 (1.28)            

  

Man      (n= 11) 2.84 (.46)                  (n = 19) 2.15 (1.09)               _____________________ 
Not. Medelvärdet varierade mellan 0-5. Höga värden innebar att personens val skuldbelades i hög grad. 

  

 

För att testa hypotes två som var att fallpersonernas val skulle skuldbeläggas hårdare ju 

strakare tro på en rättvis värld deltagaren visar gjordes en paired samples korrelations analys 

som inte visade något signifikant samband mellan deltagarnas tro på en rättvis värld och 

skuldbeläggande av fallpersonen r (n = 71) = .10, p = .40. Datamängden delades upp efter 

person (Anders/Anna) för att testa hypotes tre som var att det skulle finnas ett positivt 

samband mellan fientlig sexism och skuldbeläggande av Anna. En paired samples korrelation 

genomfördes som testade sambandet mellan fientlig sexism och skuldbeläggande av Anna. 

Detta för att se om Anna skuldbelades hårdare av deltagare med högre mått på fientlig sexism. 

Resultatet visade att deltagarnas fientliga sexism hade ett positivt samband med 

skuldbeläggande av det kvinnliga brottsoffret r (n = 39) = .33, p = .04. Inget signifikant 

samband fanns för de manliga deltagarna och skuldbeläggande av varken  Anna eller Anders. 

     För att testa hypotes fyra som var att män med en stark tro på en rättvis värld skulle 

skuldbelägga Anders i högre grad än Anna och hypotes fem som var att kvinnor med en stark 

tro på en rättvis värld skulle skuldbelägga Anna i högre grad än Anders delades data mängden 

in dels efter deltagarens kön och dels efter person (Anders/Anna). Därefter utfördes en paired 

samples korrelation mellan deltagarnas skuldbeläggande av respektive fallperson samt deras 

tro på en rättvis värld. Resultatet visade inget signifikant samband mellan manliga deltagares 

tro på en rättvis värld och skuldbeläggande av Anders r (n = 18) = .21, p = .40. Inget 

signifikant samband fanns heller mellan de kvinnliga deltagarnas tro på en rättvis värld och 

skuldbeläggande av det kvinnliga brottsoffret r (n = 27) = .23, p = .25. Resultaten visas i 

Tabell 2 
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Tabell 2 

Paired samples korrelationer, medelvärden samt standardavvikelser____________________ 

    Index                            1         2         3         4         5         6        7        8            M        SD_ 

1. Fientlig sexism            -                                                                                      1.89       1.03 

2. Kvinnors fientliga       -          -                                                                           1.49         .84         

    sexism 

3. Kvinnors tro på en      .30        -          -                                                               1.70         .95 

    rättvis värld. 

4. Mäns fientliga              -          -          -          -                                                    2.44       1.03   

     sexism 

5. Mäns tro på en           -.25        -          -          -           -                                        1.61      1.07 

    rättvis värld.  

6. Skuldbeläggande av   -.11     -.42       .09     .17     .21         -                              2.67         .94 

    Anders  

7. Skuldbeläggande av     .33*    .48**   .23     .46    -.35         -         -                   2.47       1.10   

    Anna  

8. Tro på en rättvis värld  .00       .30        -      -.25       -         .24     .05       -         1.67         .99    
 Not. * p < .05, ** p < .01 
 

 

Diskussion 

 

Hypoteser och tidigare forskning 

 
Hypotes ett angående att det negativa utfallet skulle skuldbeläggas hårdare än det neutrala 

stöddes inte av resultatet men det tycks finnas en tendens till att det negativa utfallet 

skuldbeläggs hårdare än det neutrala. För de manliga deltagarna fanns en signifikant skillnad 

mellan skuldbeläggande av utfallen. De manliga deltagarna lade mer skuld på personen vars 

val ledde till att denne blev utsatt för ett brott än personen vars val ledde till ett neutralt utfall. 

De kvinnliga deltagarna lade tillskillnad från männen mer skuld på det neutrala utfallet. 

Skillnaden bland kvinnorna var dock inte signifikant. Resultatet kom därav till viss del att 

stödja Fischoffs (1975) resultat som var att människor dömer händelser med efterklokhet 

   Hypotes två angående att fallpersonen skulle skuldbeläggas hårdare ju starkare tro på en 

rättvis värld deltagaren visade fick inte stöd av resultatet. Deltagarna hade relativt neutrala 

nivåer av både skuldbeläggande och tron på en rättvis värld. Det kan då vara en anledning till 

att hypotesen inte stöddes. Enligt Lerner och Matthews (1967) är det när individen kan 

identifiera sig med offret dennes tro på en rättvis värld hotas. Fallbeskrivningarna som 

användes i datainsamlingen var relativt korta och det som fanns för deltagare att identifiera 

sig med var valen fallpersonen gjorde och dennes kön. Hade fler egenskaper hos offret vart 

med i fallbeskrivningen hade det kanske funnits fler faktorer för identifiering med brottsoffret 

och därmed en starkare skuldbeläggning. Hafer et al. (2005) spelade upp en videofilm för sina 

deltagare vilket kan ha lett att deltagarna kunde leva sig in i fallbeskrivningen på ett annat sätt 

än om de läst en text. Det kan ha vart en faktor för att fallet hotade deras tro på en rättvis värld 

i större utsträckning. Jones och Aronson (1973) använde ett fiktivt våldtäkts fall i sin studie, 

värt att beakta är att respondenterna i denna studie var universitetsstudenter och att det är en 

äldre studie. Respondenterna kan då ha haft lättare att identifiera sig med en oskuld än med än 

skild kvinna. Det kan också förklara att kvinnor skyllde på offret i samma utsträckning som 

männen. Våldtäktsfallet hotade deras tro på en rättvis värld då de kunde identifiera sig med 

den våldtagna kvinnan som var oskuld. 
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    Fientlig sexisms koppling till skuldbeläggande av Anna som var hypotes tre fick stöd av 

resultatet. Ju högre nivå av fientlig sexism deltagarna hade ju hårdare skuldbelades Anna. 

Denna koppling fanns inte för skuldbeläggningen av Anders. Det visade sig också att 

kopplingen mellan sexism och skuldbeläggande av Anna fanns hos de kvinnliga deltagarna. 

Samma koppling fanns inte hos männen. Ett resultat som motsäger Ståhl`s et al. (2010) 

resultat att manliga deltagare visade ett starkt samband mellan sexism och benägenheten att 

skylla på brottsoffret. Männen uppvisade ändå en tendens till en högre grad av fientlig sexism 

än vad kvinnorna gjorde. En tendens som stöder Glick och Fiskes (1996) resultat om att män 

är mer sexistiska än kvinnor 

     Hypotes fyra och fem angående att deltagare med en stark tro på en rättvis värld skulle 

lägga mer skuld på fallpersonen av samma kön som deltagaren stöddes inte av resultatet. 

Nivåerna av tro på en rättvis värld var relativt låga hos deltagarna så det kan vara en 

förklaring till att hypotesen inte fick stöd. I både Hafer et al. (2005) och Jones och Aronson 

(1973) var brottsoffret en kvinna varav en smittats med HIV och en blivit våldtagen. Bägge 

fallen hade att göra med sexualbrott som främst drabbar kvinnor. Sexualbrott kan vara ett 

brott som kvinnor känner sig mer hotade av än män och därför kan leva sig in i fallpersonens 

situation på ett annat sätt. Det kan också vara så att sexualbrott berör individer starkare än rån 

och våldsbrott, därav kan sexualbrott hota vår tro på en rättvis värld mer än dessa brott. Som 

tidigare nämnts var fallbeskrivningarna korta och kan därför ha bidragit till en svårighet för 

deltagarna att relatera till fallpersonerna. Misshandel och rån kan vara brott som män känner 

troligare kan drabba dem. Därför kan det tyckas vara så att de har lättare att leva sig in i en 

sådan situation vilket gör att deras tro på en rättvis värld hotas. På samma sätt kan det vara 

vanligare att män går hem ensamma när de är berusade. I alla fall i en student population då 

unga kvinnor kanske uppmanas att vara mer försiktiga, men i denna studie kunde dessa 

hypoteser inte bekräftas.  

     

 

Validitet, reabilitet och generaliserbarhet 
 

Studiens validitet och reabilitet får anses vara god. Innan analyser av datamängden 

kontrollerades Cronbach`s Alpha och normalfördelningen för de index som användes. 

Eftersom webbenkäter användes där varje påstående var obligatoriskt att svara på innan 

enkäten kunde skickas in var inlämningsfrekvensen 100% svarsfrekvensen var dock låg 

14.20%  vilket kan vara ett vanligt problem vid webbundersökningar. Det hade vart önskvärt 

med ett större antal deltagare.  En faktor som kan ha påverkat studiens tillförlitlighet är den 

egenkonstruerade skalan kring attityder till fallpersonen som användes, ord som ”dumdristigt” 

och ”korkat” kan ha tolkats olika av olika deltagare. Även mått som ”en stor risk” och ”mer 

försiktig” kunde ha undvikits i den egenkonstruerade skalan då måtten kan tolkas olika. . En 

pilotstudie kunde ha genomförts innan huvudstudien för att ta reda på hur respondenter 

uppfattar fallpersonens agerande. Översättningen av de två befintliga skalorna kan också 

påverka tillförlitligheten hos studien, översättningen gjordes dock med hjälp av en forskare 

vars modersmål är engelska. Eftersom studien är gjord på ett tillgänglighetsurval går 

resultaten ej att generalisera till en hel population. 
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Förslag på framtida forskning 
 

Det skulle vara intressant att genomföra en ytterligare studie på andra populationer och även i 

större utsträckning för att se ifall resultaten skulle skilja sig åt. Glick och Fiske (1996) visade 

ett samband mellan ambivalent sexism och rasism. Det skulle därför vara intressant att tillföra 

ytterligare fallbeskrivningar med brottsoffer med olika etniciteter för att se om sexism gör att 

kvinnor av andra etniciteter skuldbeläggs hårdare än svenska kvinnor vilket skulle kunna 

påvisa en samverkan av sexism och rasism. Ett annat förslag är att byta ut fallbeskrivningarna 

mot videoinspelningar med brottsoffer för att se ifall det blir någon starkare koppling mellan 

skuldbeläggande av brottsoffret och deltagarens tro på en rättvis värld. Skuldebeläggande i 

denna studie handlade om skuldbeläggande av olika val individer gör. Det skulle vara 

intressant att undersöka skuldbeläggande av olika egenskaper hos individer. Ett större antal 

deltagare skulle vara önskvärt i eventuell framtida forskning. Det skulle även vara intressant 

med att undersöka en bredare population. Denna studie undersöker studentpopulationen vilket 

gjorde att medelåldern för deltagarna var relativt låg. Äldre deltagare och deltagare utanför 

studentlivet skulle därför vara intressant att undersöka speciellt med avseende för att se ifall 

äldre deltagare uppvisar högre grader av både sexism och tro på en rättvis värld. Denna studie 

har lyft fram och prövat de faktorer som troligen påverkar skuldbeläggande av individer. 

Vidare forskning kan bidra till ett bättre bemötande av brottsoffer samt undvikande av att 

brottsoffer lägger skuld på sig själva.  
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