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Samhällets syn på kriminella 
Män och kvinnor som utför brottshandlingar 

 
Michaela Pettersson och Frida Rundberg 

 
 
Stereotyper och olika typer av kategoriseringar används dagligen för att göra det 
lättare för individen att bedöma och fatta beslut i olika situationer. 
Kategoriseringar kan göra att individen blir kognitivt begränsad och har därmed 
svårt att göra rättvisa bedömningar. Denna vinjettstudie avsåg att undersöka 
vilka egenskaper som tillskrevs män och kvinnor som begått olika typer av 
brottshandlingar samt se vilken kunskap som fanns kring återanpassning och 
brottslighet. I studien deltog 163 studenter, varav 109 kvinnor. Enkäten bestod 
av en egenkonstruerad vinjett följt av en egenskapslista att ta ställning till samt 
påståenden baserade på kunskap kring återanpassning och brottslighet. 
Huvudresultatet visade att personer som begick brottet stöld tillskrevs högst 
kvinnliga egenskaper och personer som begick brottet våld i hemmet tillskrevs 
högst manliga egenskaper. Andra resultat visade att låg kunskap kring 
återanpassning och brottslighet förekom. I diskussionen fördes resonemang 
kring könsrollernas betydelse för synen på den kriminella. 

 
 

Keywords: Stereotypes, gender roles, criminality, reintegration, attitudes, 
knowledge 

 
 

Inledning 
 
Individen använder dagligen olika typer av automatiserade processer för att kategorisera 
information och göra det lättare för sig i olika situationer av beslutsfattande. Det finns många 
skäl till varför hjärnan kategoriserar den information som dagligen tas in, det beror på att 
hjärnan inte kan ta in särskilt mycket information och samtidigt bearbeta den (Eriksson, 2001). 
Genom kategorisering kan individen få en bild över hur en person upplevs vara och kan genom 
denna bild veta hur den ska agera mot personen. Denna typ av kategoriskt och stereotypiskt 
tänk kring andra individer kan medföra negativa konsekvenser för den enskilda individen, om 
personen avviker från normen. Konsekvenserna av detta kan vara att individen drar felaktiga 
antaganden om andra personer (Bar, Neta, & Linz, 2006). 
 
 
Begreppsförklaringar 
 
Olika grupptillhörigheter handlar till stor del om att det finns skillnader och likheter hos 
människor. Tendensen att dela in människor i olika kategorier kallas för social kategorisering 
och är ett grundläggande drag i det sociala tänkandet. Kategoriseringar är det som utgör 
grunden för hur individen uppfattar personer hen möter och vilket beteende som kan 
förväntas. Den sociala kategoriseringen handlar till stor del om att se in- och ut-grupper. 
Individen upplever en stark tillhörighet samt starka känslor för sin in-grupp och en distans 
gentemot ut-gruppen. Egenskaper och utseenden hos personer som inte tillhör den egna 
gruppen visade sig vara svåra att urskilja. En del forskning har antytt att våldshandlingar och 
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övergrepp som begåtts i samband med konflikt beror på att människor från andra grupper 
uppfattas som anonyma och opersonliga (Lindholm, 2005). 

De föreställningar som finns om andra människor benämns med begreppet stereotyper. 
Dessa kan vara både positiva och negativa samt öppna eller dolda. Stereotyper bestäms till 
stor del av erfarenheter, men även utav den givna kulturen i en grupp. Uppfattningen 
sammankopplat med känslan mot en person kallas för fördom. En negativ stereotyp mot olika 
minoritetsgrupper visas inte öppet utan har mer subtila eller dolda drag av fördomar.  Detta 
resulterar i att det öppna uttrycket av denna fördom inte visas som hat, utan mer som en 
avsmak eller ett obehag mot tillhörande medlemmar i ut-gruppen. Ett exempel på detta är om 
en person som har negativa associationer mot sig utför en positiv handling, då förklaras det 
inträffade med någon ytlig anledningen eller på slumpen. Skulle det vara så att personen med 
negativa associationer mot sig istället utför en negativ handling upplevs detta som förväntat. 
Samma villkor gäller vid positiva associationer, där en positiv handling ses som förväntad och 
en negativ handling upplevs ske på grund av slumpen. Det är enklare att se till det negativa 
hos personer som befinner sig i ut-gruppen (Lindholm, 2005). 
 
 
Bedömning av individer 
 
En bedömning av en människa vid första ögonkastet sker ofta automatiskt. Det kan vara lätt 
att säga att man som enskild individ inte bedömer andra individer vid första ögonkastet men 
detta sker ofta omedvetet. I en artikel av Bar, Neta och Linz (2006) beskrivs hur en individ 
endast behöver 39 millisekunder för att avgöra om en annan individs ansiktsdrag bedöms som 
hotfulla eller inte. Människor gillar att göra det lätt för sig och ”sorterar” ofta andra 
människor till olika kategorier. Det kan handla om att kategorisera andra personer till 
specifika grupper och därmed tillskriva egenskaper hos personen som anses finnas hos 
gruppen. Stereotyper och generaliseringar handlar om att ett begränsat antal individers 
beteende kan förklara alla individers beteende som tillhör den specifika gruppen. Det kan kort 
beskrivas som att hela gruppen tillskrivs egenskaper och beteenden som egentligen bara 
representeras av en liten del av gruppen (Banaji, Hardin, & Rothman, 1993; Blair & Banaji, 
1996; Blair, Ma, & Lenton, 2001; Müller & Rothermund, 2014). Män och kvinnor kan ses 
som två olika stereotyper, där de två grupperna tillskrivs olika egenskaper (Tempel & 
Neumann, 2016). Gruppstereotyper leder till förväntningar om hur gruppens medlemmar bör 
bete sig (Koch, D'Mello, & Sackett, 2015), och många gånger beter sig individen utefter det 
beteende som förväntas. Det kan handla om att kvinnor följer den typiska könsrollen de 
tillskrivs om att vara omhändertagande och lugna. 
 

Stereotyper och könsrollsideal. Stereotyper av män och kvinnor handlar om att egenskaper 
tillskrivs könen som anses tillhör den specifika gruppen. Män har exempelvis bättre 
matematisk, spatial och visuell förmåga än kvinnor, samtidigt som kvinnor är mer 
känslomässiga och har bättre simultankapacitet (Tempel & Neumann, 2016). Kvinnor 
tillskrivs ofta egenskaper av att vara omhändertagande, snälla samt tillgivna. Egenskaper 
associerade till män är bland annat att vara bestämd, kontrollerande, ambitiös, oberoende av 
andra samt självsäker. Stereotyper kan beskriva hur män och kvinnor är, samtidigt som det 
kan beskriva hur män och kvinnorna bör bete sig (Tempel & Neumann, 2016), det vill säga 
att män och kvinnor förväntas bete sig utefter dess specifika könsroll. Annan forskning om 
könsroller och dess stereotyper visar att kvinnor gärna delar på ansvaret, hjälper till att 
utveckla andra samt har en relationsinriktad syn. Kvinnor visar även stor sympati för andras 
behov och har respekt för andra med ett stort intresse av att lära sig av dem. Mannen uppfattas 
av att vara bestäm, aggressiv, beslutsam samt kraftfull, vilket enligt stereotypen ses som 
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eftersträvansvärt (Rosette & Tost, 2010). Kvinnorollen beskrivs även med beteenden av att 
vara passiv, mindre initiativrikt samt mindre maktlysten (Brottsförebyggande rådet, 1999). 

Bem (1975) menar att det finns ett fast mönster kring könsroller som individen lär sig i 
tidig ålder. Individen socialiseras in i dessa könsroller som anammas internt där individens 
beteende bör stämma överens med den självbild individen har om sig själv, som antingen 
feminin eller maskulin. Detta kan resultera i att individen håller tillbaka de beteenden som 
inte lever upp till dess eftersträvande könsroll. I studien av Bem (1975) framkom resultat av 
att dessa könsroller visade sig mer i olika situationer. Män som besatt de stereotypiskt 
manliga beteendena hade svårare i situationer som speglade mer feminina egenskaper och 
kvinnor som besatt de stereotypiskt kvinnliga beteendena hade svårare att känna sig bekväma 
i situationer som speglade mer manliga egenskaper. Det beskrivs även att det finns skäl att tro 
att socialiseringen av könsroller kan ha lett till att kvinnor och män aldrig fått lära sig 
beteenden som inte ansågs lämpliga för dess kön. Dessa beteenden kan även medvetet ha 
blivit förtryckta för att på ett bättre sätt passa in i dess socialiserade könsroll (Bem, 1975). En 
annan studie av Bem (1981) visade att samhället lär individen två saker om kön och dess roll 
redan i tidig ålder. Individen får tidigt lära sig att köns-associationer är en del av de kognitiva 
scheman som individen skapar för att lättare kategorisera och sortera intryck, det handlar om 
att individen får lära sig lämpliga beteenden (för könsrollen), vilka kläder som ska bäras, 
vilka egenskaper som är önskvärda samt vilka uppgifter i hemmet som tillskrivs varje person 
baserat på kön. Det andra individen lär sig är att könen är uppdelade och att denna uppdelning 
har stor relevans i alla delar av livet (Bem, 1981). 

I en rapport från Brottsförebyggande rådet (1999) framkom att könsrollsstereotyperna som 
överförs från förälder till barn är motståndskraftiga mot förändring. Trots den ständiga 
strävan efter jämlikhet har det visats att pojkar ses som mer oberoende och 
konkurrensinriktade, de upplevs ha större äventyrslystnad och högre grad av aktivitet. Flickor 
upplevs vara mer beroende av andra, passiva och samarbetsinriktade. Studier inom ämnet 
visade att konkurrensinslag och framgång var viktigare i pojkarnas uppfostran än i flickornas. 
Utöver Bem´s (1981) forskning kring identifiering av könsroller finns annan forskning som 
stödjer detta. Martin, Ruble & Szkrybalo (2004) menar att individen redan vid två års ålder 
aktivt söker efter ledtrådar om det identifierade könets beteenden. Individer påverkas av sina 
egna könsroller gällande vilka stereotyper de anammar. Vad som är förväntat beteende hos 
olika individer gör att våra uppfattningar färgas av detta och kan leda till hinder. Individen 
förtrycker ofta oönskade beteenden för att uppfattas på ett positivt sätt. Könsspecifika 
egenskaper hos de olika könen leder till att uppfattningarna om hur könen ska bete sig förblir 
djupt rotade (Tempel & Neumann, 2016, Bem, 1975, Brottsförebyggande rådet, 1999). 

De olika könsrollerna och dess skillnader har till viss del påverkat vilka brott som begås av 
respektive kön samt hur hög nivå av brottslighet som existerar hos respektive grupp. Kvinnor 
beskrivs ha större respekt för lagar och normer samt högre empati och ansvarskännande 
jämfört med männen. Brottslighet motsäger den kvinnliga könsrollen men kan tvärtom 
förstärka den manliga identiteten och krockar då inte med den manliga könsrollen. 
(Brottsförebyggande rådet, 1999).  
 

Stereotyper om den kriminella. Som nämnts ovan beskrivs stereotyper som mentala 
representationer som människan har av andra individer, där individen många gånger 
tillskriver egenskaper hos andra personer som gör att de anses tillhöra en viss grupp. Dessa 
representationer gör ofta överdrivna skillnader mellan grupper och minimerar skillnaderna 
mellan individerna inom varje specifik grupp. Forskning har visat att det finns väldefinierade 
stereotyper för bland annat kvinnor/män samt unga/gamla. Summan av dessa stereotyper 
uttrycker sig ofta i typer av specifika egenskaper då det handlar om personlighet eller 
grupptillhörighet (MacLin & Herrera, 2006), att tillhöra gruppen kriminell kan i kontakt med 
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rättssystemet och annan myndighet ha negativ effekt för individen. En person som fått 
stämpeln av att vara kriminell karaktäriseras av att ha utfört olika typer av brottshandlingar 
eller blivit dömd för något typ av brott, samtidigt som individen i vissa fall kan få stämpeln av 
att vara kriminell då hen blivit oskyldigt dömd. Kriminella stereotyper kan innehålla 
förövarens egenskaper som starkt kopplas ihop med kön, där män anses vara mer aggressiva 
än kvinnor. Denna skillnad kan leda till skillnader i brottsstereotyper, det vill säga vilka som 
upplevs som våldsamma och vilka som upplevs som icke våldsamma. Om en individ blir 
häktad och misstänkt för ett visst brott kan den sociala stereotypen för den grupp individen 
“tillhör” speglas i hur bedömningen går till. Individens sociala stereotyptillhörighet anses 
påverkar bedömningen av om personen är benägen att utföra ett visst brott eller ej (Smalarz, 
Madon, Yang, Guyll, & Buck, 2016). Det finns studier som styrker påståendena om att 
individen har välformade mentala bilder av vilka personer som är benägna att begå brott eller 
inte. Utseendet hos en person kan i bedömningen avgöra om personen anses vara kriminell 
eller inte. I en studie utförd av MacLin och Herrera (2006) framkom att stereotypen kriminell 
innefattar typiska utseendemässiga drag samt specifika personlighetsdrag. Studien fokuserade 
på hur en person kan uppfattas som kriminell genom dess typiska utseendemässiga drag. Det 
resultat som framkom i studien var bland annat att typiska utseendemässiga drag för en 
person som uppfattades som kriminell var lång, hade mörkt ovårdat hår samt mörka och 
bylsiga kläder. Tatueringar och ärr upplevdes också vara typiska drag för kriminella personer. 
Studien fokuserade inte på specifika typer av brott utan undersökte aspekter av den generella 
stereotypen av en kriminell.  
 
 
Kön och brott 
 
Som nämnts ovan kring manliga och kvinnliga stereotyper finns skillnader i hur män och 
kvinnor uppfattas. Det finns olika bilder av hur män och kvinnor bör vara och vilka 
egenskaper som tillskrivs de olika könen. De skillnader som finns mellan män och kvinnor 
vad gäller personliga egenskaper och beteende kan ha betydelse i relation till vilka brott som 
anses typiska för respektive kön. Kvinnor har längre tillbaka i tiden och upplevs fortfarande 
ha det största ansvaret för omsorg och vårdnad av familj, samtidigt som de inte upplevs vara 
lika benägna som män att ta risker. Samhället tycks fortfarande präglas av förväntningar av 
att kvinnan ska vara mer empatisk och ansvarstagande än mannen, samtidigt som de ska vara 
mindre aggressiva och maktlystna. Relationen mellan förväntade beteenden från män och 
kvinnor kan vara sammankopplade med vilka brott som begås av respektive kön 
(Brottsförebyggande rådet, 2007). 

År 2007 visade Brå:s kriminalstatistik att 22 200 kvinnor och 88 300 män var misstänkta 
för någon form av brottslig gärning. Snatteri och stöld är de brott som är vanligast och utgör 
ca 36% av kvinnlig brottslighet, detta är den största antalsmässiga kategorin bland kvinnor. 
Andra brott som betecknas som typiskt kvinnliga är bedrägeri och ärekränkning. Några brott 
som är mindre vanliga bland kvinnor är sexualbrott, rån och grovt rån, dessa brott är mindre 
vanliga både i antal och i relation till manlig brottslighet. Majoriteten av personer som 
misstänktes för någon typ av brottshandling i samtliga kategorier var under 2016 till största 
delen män (76%). Brottskategorier som till liten del utgjordes av kvinnor var skadegörelse-, 
trafik- och narkotikabrott (Brottsförebyggande rådet, 2016). Det finns statistik som visar på 
att 97% av de som misstänks för sexualbrott är män (Brottsförebyggande rådet, 2016), även 
misstankarna för våld och misshandel är höga bland män där procentantalet ligger närmare 
80% (Brottsförebyggande rådet, 2016). Sammanfattningsvis visar denna statistik att kvinnor 
till största del begår brott som snatteri, stöld och bedrägeri. Brott som enligt statistiken ofta 
begås av män är misshandel, sexualbrott och andra typer av brott mot person 



 
 
 

 
5 

(Brottsförebyggande rådet, 2007). Som nämnts tidigare kan de olika typerna av brott som 
utförs av de olika könen vara kopplade till hur kvinnor och män uppfattas i allmänhet 
(kvinnor utför generellt mildare brott än män). De brott männen begår upplevs ofta vara de 
tyngre och grövre brotten. De olika könsrollerna medför ofta särbehandling gällande 
bemötande vid bedömning av olika brottshandlingar. Detta kan bero på att könsrollerna i 
samhället gör att kvinnan anses mindre passande i rollen som kriminell jämfört med mannen. 
En kvinna som döms eller misstänks för brott ses ofta som en ovanlighet, vilket leder till en 
mer gynnsam behandling jämfört med om en man hade varit i samma situation. Mannen som 
döms eller misstänks bemöts tuffare även om det rör sig om samma typ av brottshandling 
(Diesen, 2005). 
  
 
Tidigare forskning kring återfall och återanpassning 
 
Så snart en person döms för ett brott som ger ett frihetsberövande straff börjar ett arbete för 
att förebygga att individen efter avtjänat straff återfaller till det kriminella beteendet (samma 
eller annat brott). Kriminalvården arbetar aktivt för att förhindra återfall och underlätta 
återanpassningen till samhället efter avtjänat straff. Enligt Brottsförebyggande rådet (2012) 
var det ca 40% som frigavs från ett frihetsberövande straff (eller som på annat sätt blivit 
lagförda) som sedan återföll i brott minst en gång under en period på tre år. I Brå:s rapport 
visades tydligt att det fanns skillnader mellan könen i relation till återfall (kvinnor återföll mer 
sällan i brott). Rapporten tog upp hur tidigare belastningar kunde påverka återfallsstatistiken. 
Det visades att individer med fler tidigare domar bakom sig oftare och lättare återföll i brott 
jämfört med de som aldrig tidigare varit dömda. Rapportens resultat visade att det var 
vanligare att återfalla i brott som stöld och bedrägeri, än brott utförda mot andra människor 
det vill säga våldsbrott. Även om statistiken visade att återfall var vanligare bland vissa brott 
kan det vara svårt att säga exakt hur lätt eller svårt det är att återanpassas till samhället 
(Brottsförebyggande rådet, 2012). Det finns flera faktorer som inverkar på hur väl en 
återanpassning fungerar. Det kan bero på brottshandling, men även på gärningspersonens kön. 
Antalet tidigare återfall har betydelse för hur väl en återanpassning förväntas gå (många 
återfall sänker chansen till ett lyckat resultat). En lyckad återanpassning till samhället kräver 
mycket tid, arbete och resurser. 
 
 
Syfte 
 
Syfte: Studiens syfte var att undersöka vilka egenskaper som tillskrevs män och kvinnor som 
utfört brottshandlingar. Det handlade om att se hur väl dessa egenskaper stämde in på den 
generella stereotypen av män och kvinnor. Vilka egenskaper tillskrevs personen i relation till 
kön och typ av brott. Studiens syfte var även att undersöka vilken kunskap som fanns kring 
återanpassningen till samhället efter avtjänat straff samt undersöka kunskapen kring 
brottslighet överlag.  
 

Frågeställningar  
1. Vilka egenskaper tillskrivs en person (man/kvinna) som anses begå ett typiskt manligt 

brott och vilka egenskaper tillskrivs en person (man/kvinna) som anses begå ett typisk 
kvinnligt brott?  
H1: Mannen i det manliga brottet tillskrivs mer manliga egenskaper än kvinnan i det 
manliga brottet.  



 
 
 

 
6 

H2: Kvinnan i det kvinnliga brottet tillskrivs mer kvinnliga egenskaper än mannen i det 
kvinnliga brottet.  

2. Hur ser kunskaperna ut för en möjlig återanpassning till samhället? Finns det någon 
skillnad i kunskap mellan yngre och äldre samt mellan könen? 
H3: Äldre kommer ha mer kunskap kring återanpassning. Kvinnor kommer ha mer 
kunskap kring återanpassning. 

3. Finns det någon skillnad i kunskap kring brottslighet mellan yngre och äldre? 
H4: Äldre kommer ha mer kunskap kring brottslighet. 

 
 

Metod 
 

 
Deltagare 
 
Urvalet av deltagare till studien var studenter på en högskola i mellersta Sverige. Totalt 
besvarade 163 studenter enkäten, varav 109 kvinnor, ingen angav annat. Åldrarna varierade 
mellan 19-67 år (M = 26.8 år, SD = 7.64). Studenterna som deltog i studien var fördelade på 
olika program på högskolan. 
 
 
Material 
 
Studien följde designen av en kvantitativ undersökning där datainsamlingen bestod av en 
enkät. Enkäten bestod av 50 påstående uppdelat på tre delar. Innan den första delen inleddes 
fanns två bakgrundsfrågor att besvara. Den ena uppmanade respondenten att uppge ålder 
medan den andra frågan uppmanade respondenten att ange kön. Vid analysen kodades män 
med 0, kvinnor med 1. Vid analysen av ålder delades respondenterna in i två åldersgrupper 
(0-26 år, 27- år). Första delen av enkäten började med att en vinjett presenterades (att 
vinjetten var fiktiv framkom inte på ett tydligt sätt). Det hade utformats fyra olika versioner 
av vinjetten. Två av vinjetterna beskrev ett typiskt manligt brott, där enda skillnaden var 
könet på gärningspersonen och de andra två vinjetterna beskrev ett typiskt kvinnligt brott där 
den enda skillnaden var könet på gärningspersonen. De två vinjetterna nedan visar på ett 
exempel från varje typ av vinjett där de resterande två vinjetterna skilde sig åt i avseende på 
kön. 

 
Exempel ett: 
Karin och Magnus har levt tillsammans i 15 år och har det senaste året grälat en del. För att 
försöka få ett fungerande äktenskap bestämmer de sig för att sätta sig ner och ta itu med vad 
som ligger bakom många av grälen. Diskussionen urartar snabbt och utvecklar sig till ett 
våldsamt gräl. Magnus bestämmer sig för att lämna lägenheten utan att säga till Karin vart 
han ska. Karin ringer till Magnus flertalet gånger utan att få något svar och irritationen höjs. 
Karin sitter beredd och väntar på att Magnus ska komma hem så hon kan konfrontera honom 
så snart han kliver innanför dörren. När Magnus väl kliver innanför dörren flera timmar 
senare tar Karin ett fast grepp om hans axlar och trycker honom mot väggen för att fråga var 
han varit. Magnus ger inget klart svar och situationen eskalerar ytterligare. Karin tappar 
kontrollen och slår Magnus hårt på flera ställen över hela kroppen. Karin 30 år och inte 
tidigare dömd 
 
Exempel två: 
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Fredrik och hans kompisar sitter på en restaurang och planerar en golfweekend samtidigt 
som de dricker några öl. Alla killarna är överens om att det är viktigt att se bra ut på 
golfbanan, de börjar prata om vad de ska ta med sig och Fredrik upplever att hans budget 
inte tillåter honom att bära de exklusiva märkena det pratas om. Men eftersom han vill vara 
med i gänget och självklart följa med på resan funderar han på hur han ska kunna lösa 
situationen. Dagen efter åker Fredrik ner på stan för att fika med sin syster. När systern och 
Fredrik skiljts åt går han förbi en golfbutik och bestämmer sig för att gå in och prova några 
plagg. Han faller genast för den dyraste tröjan och bestämmer sig för att sno den då priset är 
alldeles för högt för hans budget. Fredrik 30 år och inte tidigare dömd   
 

Efter att respondenten läst vinjetten följde ett antal påståenden att ta ställning till som 
handlade om att tillskriva personen i vinjetten olika egenskaper. Utifrån vinjetten, det vill 
säga gärningspersonens kön och typ av brott, skulle respondenten ta ställning till vilka 
egenskaper hen ansåg att gärningspersonen har. För att utforma listan med egenskaper togs 
inspiration från Bo Ekehammars egenskapslista (BSRI-SE) som består av 12 feminina och 12 
maskulina egenskaper (personlig kommunikation 14 april, 2017). Egenskapslistan som följde 
vinjetten inspirerades av Ekehammars lista samtidigt som listan utformades utifrån tidigare 
forskning kring stereotyper om män och kvinnor. Egenskapslistan innehöll följande 
egenskaper: aggressiv (m), dominant (m), tävlingsinriktad, (m), bestämd (m), villig att fatta 
beslut och stå för dem (m), ambitiös (m), självständig (m), maskulin (m), kraftfull som person 
(m), gör som den vill utan att fråga (m), risktagare (m), har självförtroende (m), åsiktstrogen 
(m) omtänksam (k), medgörlig (k), feminin (k), förstående (k), känslig för andras behov (k), 
lindra sårade känslor (k), mild och stillsam (k), vänlig (k), ställer upp för andra (k), 
relationsinriktad (k), tillgiven (k), varsam (k) samt sympatisk (k).  

Egenskaperna delades i analysen in i två index, (1) Kvinnliga egenskaper och (2) Manliga 
egenskaper. I enkäten var dessa egenskaper blandade och stod inte uppdelade i manliga och 
kvinnliga eftersom respondenten inte skulle veta vilka egenskaper som förknippades med 
respektive kön. Efter att respondenten läst vinjetten uppmanades hen att markera de 
egenskaper hen ansåg att personen i vinjetten ansågs ha. Den skala som användes för att 
skatta egenskaperna utformades i likhet med en Likertskala, med fem svarsalternativ. Dessa 
sträckte sig från instämmer inte alls (1) till instämmer helt (5). Denna första del besvarade 
studiens första frågeställning. Reliabilitetstestet för denna del av enkäten gav ett Cronbachs 
alfa på .85 (index, kvinnliga egenskaper) samt .77 (index, manliga egenskaper). Samtliga 
index var genomsnittsindex.  

För att få svar på frågeställning två och tre skapades två egenkonstruerade delar av enkäten 
då befintliga skalor och mätinstrument inte existerade för att mäta det studien avsåg. Del två i 
enkäten bestod av påståenden som utformats av författarna till studien. Denna del ville till en 
början mäta respondentens attityd för en möjlig återanpassning till samhället efter utfört brott. 
Påståendena till denna del grundade sig i tidigare forskning och statistik. Påståenden i denna 
del var: ”Jag tror det inte går att återanpassas till samhället oavsett brott” (skalvänd), ”Jag 
tror att kvinnor som utför egendomsbrott (stöld) har lättare att återanpassas till samhället 
jämfört med män som utför egendomsbrott (stöld)” (skalvänd), ”Jag tror att män löper större 
risk att återfalla i brott än kvinnor”, ”Jag tror att det är vanligare att återfalla i våldsbrott 
(våld i hemmet) än i egendomsbrott (stöld)”, “Jag tror att återanpassningen till samhället 
går lika bra oavsett brott” (skalvänd), “Jag tror att återfallsrisken vid stöld är låg” 
(skalvänd), ”Jag tror att kvinnor som utför våldsbrott (våld i hemmet) lättare återanpassas 
till samhället jämfört med kvinnor som begår egendomsbrott (stöld)”, ”Jag tror att kvinnor 
löper större risk att återfalla i brott än män” (skalvänd), ”Jag tror att återfallsrisken vid våld 
i hemmet är hög” (skalvänd), “Jag tror att återfallsrisken är högre vid stöld än vid våld i 
hemmet“, ”Jag tror att män som utför våldsbrott (våld i hemmet) har svårare att 
återanpassas till samhället jämfört med kvinnor som utför våldsbrott (våld i hemmet)”, “Jag 
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tror att återanpassningen till samhället beror på vilket typ av brott som utförts”, “Jag tror att 
gärningspersonens kön har betydelse för återanpassning till samhälle”, “Jag tror att 
återfallsrisken är högre för män som utför våldsbrott (våld i hemmet) än vad den är för män 
som utför egendomsbrott (stöld)” (skalvänd).  

Till de olika påståendena i del två fanns fem svarsalternativ, där svarsalternativen 
utformades utefter modellen av en Likertskala. Skalan hade fem steg där svarsalternativen 
sträckte sig på en skala från instämmer inte alls (1) till instämmer helt (5). Ett högt värde på 
skalan innebar att respondenten hade en positiv attityd till en möjlig återanpassning samt att 
ett lågt skattat värde indikerade att respondenten hade negativ attityd till en möjlig 
återanpassning. Vid analys av denna del framkom upptäckten av att författarna till studien 
tänkt fel kring att mäta attityden på denna del. Frågorna grundade sig i forskning och mätte 
kunskap kring återanpassning och inte attityd. Vid analysen gjordes skalan om till en 
poängskala där värde 1 och 2 kodades till -1 (poäng), värde 3 kodades till 0 (poäng) och värde 
4 och 5 kodades till 1 (poäng). Höga poäng indikerade god kunskap och låga poäng 
indikerade okunskap inom ämnet. Ett reliabilitetstest genomfördes för denna del och gav ett 
Cronbachs alfa på .088 (genomsnittsindex).  

Del tre i enkäten bestod precis som del två av påståenden som var utformade av författarna 
till studien. Denna del behandlade påståenden som berörde kunskap kring brottslighet. 
Påståendena var utformade på så vis att respondenten skulle ta ställning till om hen trodde att 
olika typer av brott förekom oftare hos det ena eller andra könet. Påståendena i del tre av 
enkäten var: ”Jag tror att det är vanligare att män begår brott i jämförelse med kvinnor”, ” 
Jag tror att våld i hemmet oftast utförs av män”, “Jag tror att ett av de vanligare brotten 
bland kvinnor är snatteri (i jämförelse med män)”, “Statistiken säger att kvinnor oftare döms 
för sexualbrott jämfört med män”(skalvänd), “Enligt statistik är inbrottsstöld vanligare bland 
män jämfört med kvinnor”, “Jag tror att fler kvinnor bryter mot trafikbrottslagen i jämförelse 
med män” (skalvänd), “Jag tror att fler män ertappas och döms för brott i stort jämfört med 
kvinnor”, “Jag tror att ett av de vanligare brotten bland män är falsk vittnesbörd” 
(skalvänd), “Jag tror att ärekränkningsbrott (osanna påståenden) är vanligt bland kvinnor”, 
“Jag tror att skadegörelsebrott är vanligare bland kvinnor än män” (skalvänd).  

Precis som i föregående delar utgjordes svarsalternativen av en Likertskala, där skalan 
sträckte sig från instämmer inte alls (1) till instämmer helt (5). Denna del om brottslighet 
visade sig också mäta kunskap, därför gjordes även denna del om till en poängskala eftersom 
delen var relaterad till kunskap och tidigare forskning kring brottslighet. Höga poäng 
indikerade god kunskap och låga poäng indikerade okunskap. Reliabilitetstestet för denna del 
gav ett Cronbachs alfa på .46. För att urskilja de respondenter som svarat sanningsenligt och 
konsekvent från de respondenter som svarat snabbt för att bli klara med enkäten skalvändes 
sju av frågorna i del två samt i fyra av frågorna i del tre.  
 
 
Procedur 
 
Två av delarna i enkäten bestod av egenutformade påståenden då inget befintligt 
mätinstrument fanns. På grund av de egenutformade delarna krävdes att en pilotundersökning 
genomfördes. Respondenter till pilotundersökningen kontaktades genom ett så kallat 
tillgänglighetsurval då familj och vänner till författarna av studien kontaktades. Totalt deltog 
17 personer i pilotstudien. Första delen av enkäten gav ett Cronbachs alfa på .85 (index, 
kvinnliga egenskaper) samt .77 (index, manliga egenskaper), den andra delen gav ett 
Cronbachs alfa som endast låg på .38, samtidigt som den sista delen gav ett Cronbachs alfa på 
.57. Studien genomfördes trots de låga värdena, då spekulationer fanns kring att urvalet vid 
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pilotundersökningen ansågs innehålla för få deltagare. Några få ändringar gjordes efter 
pilotundersökningen då en del av frågorna förenklades genom omformulering. 

För att komma i kontakt med de respondenter som besvarade enkäten användes högskolans 
hemsida som hjälpmedel. Genom högskolans schemaapplikation hittades tillfällen då enkäten 
kunde lämnas ut. För att få tillstånd att lämna ut enkäten till de olika programmen kontaktades 
ansvariga lärare, för den aktuella kursen. Vid kontakt med läraren informerades om studiens 
syfte då denna information gavs: ”Studiens syfte är att undersöka vilka egenskaper som 
tillskrivs män och kvinnor som utför brottshandlingar. Det handlar om att se hur väl dessa 
egenskaper stämmer in på den generella stereotypen av män och kvinnor”. Medgivande om 
att lämna ut enkäten gavs av den ansvariga läraren. Vid samtliga utlämingstillfällen av 
enkäten avsatte den aktuella föreläsaren 15 minuter av föreläsningstiden för att studenterna 
skulle kunna besvara enkäten i lugn och ro innan föreläsningens slut. Vid utlämnandet av 
enkäten var de olika versionerna av vinjetten sorterade på så vis att varje vinjett förekom var 
fjärde gång för att få en jämn spridning av de olika versionerna. Vid utlämnandet presenteras 
de etiska principerna och annan relevant information från missivbrevet. Det informerades 
även om hur respondenterna kunde komma i kontakt med oss författare om så önskades. Alla 
studenter tilldelades en enkät var och hade ca 10 - 15 minuter på sig att fylla i den. Vid 
slutförd enkät samlades dessa in, enkäterna öppnades inte inne i rummet utan analys och 
genomgång genomfördes utanför rummet för att stärka respondenternas anonymitet. Ingen 
ersättning utgick för deltagande i studien. 
 
 

Resultat 
 
För att få svar på frågeställning ett för de manliga egenskaperna i frågeställning ett utfördes 
en envägs variansanalys för oberoende mätningar med ett index för manliga egenskaper som 
beroende variabel. Den oberoende variabeln var könet på personen i vinjetten. Detta test 
påvisade ett statistiskt signifikant resultat (se Tabell 1). 
 
Tabell 1 
Envägs ANOVA för manliga egenskaper 
  M SD F 

Kvinna i manligt brott  3.08  0.58   

Man i manligt brott 3.33 0.59   

Kvinna i kvinnligt brott 2.92 0.71   

Man i kvinnligt brott 2.84 0.61   

      4.88** 

** p <  .01 
  
Vid undersökning av hur manliga egenskaper skattades beroende på vilket kön personen i 
vinjetten hade förelåg ett statistiskt signifikant resultat, F3,159 = 4.88, p = .003. Post hoc 
jämförelser med Fishers LSD för att testa hypotes ett visade att det inte förelåg en signifikant 
medelvärdesskillnad mellan mannen i det manliga brottet och kvinnan i det manliga brottet, p 
= .072. Hypotes ett fick därmed inget stöd.  
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För att få svar på frågeställning ett för de kvinnliga egenskaperna utfördes en envägs 
variansanalys för oberoende mätningar med ett index för kvinnliga egenskaper som beroende 
variabel. Könet på personen i vinjetten var den oberoende variabeln. Detta test påvisade ett 
statistiskt signifikant resultat (se Tabell 2). 
 
Tabell 2 
Envägs ANOVA för kvinnliga egenskaper 
  M SD F 

Kvinna i manligt brott  2.54  0.58   

Man i manligt brott 2.27 0.63   

Kvinna i kvinnligt brott 2.77 0.54   

Man i kvinnligt brott 2.86 0.56   

      8.24** 

** p <  .01 
  
Vid undersökning av hur kvinnliga egenskaper skattades beroende på vilket kön personen i 
vinjetten beskrevs ha förelåg ett statistiskt signifikant resultat, F3,159 = 8.24, p < .001. Post hoc 
jämförelser med Fishers LSD för att testa hypotes två visade att det inte förelåg en signifikant 
medelvärdesskillnad mellan kvinnan i det kvinnliga brottet och mannen i det kvinnliga 
brottet, p = .48. Hypotes två fick därmed inget stöd. 

Även en 2 (respondentens kön: man/kvinna) x 2 (kön på gärningsperson i vinjett: 
man/kvinna) variansanalys för oberoende mätningar utfördes med ett index för manliga 
egenskaper som beroende variabel. Detta för att få en mer detaljerad förklaring för vad som 
påverkade hur respondenterna skattade de manliga egenskaperna (se Tabell 3). 
 
Tabell 3 
Tvåvägs ANOVA för manliga egenskaper 
Manliga egenskaper df F Sig. Part. Eta Squared 

Kön på gärningsperson i vinjett 3 3.62 .014 .066 

Kön på respondent 1 2.66 .105 - 

Interaktion 3 1.18 .318 - 

Error 155       

  
Resultatet visade att en statistisk signifikant skillnad förelåg med avseende på vilket kön 
personen i vinjetten hade, F3, 155 = 3.62, p = .014, partiell η2 = .066. Det framkom inga 
signifikanta resultat när kön på respondenten jämfördes mot hur de manliga egenskaperna 
skattades, F1, 155 = 2.66, p = .105. Det framkom heller inga signifikanta resultat i interaktionen 
mellan könet på respondenten och könet på gärningspersonen i vinjetten i relation till hur 
manliga egenskaper skattades, F3, 155  = 1.18, p = .318. Testet visade att det fanns en skillnad i 
hur respondenterna skattade de manliga egenskaperna beroende på vilket kön 
gärningspersonen i vinjetten hade men ingen skillnad hittades baserat endast på 
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respondentens kön eller interaktionen mellan könet på respondenten och könet på 
gärningspersonen i vinjetten. Post hoc jämförelser med Fischers LSD för att testa hypotes ett 
utfördes (vilket syftade till att mannen i det manliga brottet skulle skattas med mer manliga 
egenskaper än kvinnan i det manliga brottet) och visade att inga signifikanta 
medelvärdesskillnader förelåg mellan mannen i det manliga brottet och kvinnan i det manliga 
brottet. Hypotes ett fick inget stöd. 

För att vidare kunna besvara studiens första frågeställning och hypotes två på ett mer 
detaljerat sätt utfördes en 2 (respondentens kön: man/kvinna) x 2 (kön på gärningsperson i 
vinjett: man/kvinna) variansanalys för oberoende mätningar med ett index för kvinnliga 
egenskaper som beroende variabel (se Tabell 4). 
 
Tabell 4 
Tvåvägs ANOVA för kvinnliga egenskaper 
Kvinnliga egenskaper df F Sig. Part. Eta Squared  

Kön på gärningsperson i vinjett 3 9.70 .000 .158 

Kön på respondent 1 0.177 .674 - 

Interaktion 3 3.98 .009 .072 

Error 155      
  
Resultatet visade att det förelåg en statistisk signifikant skillnad med avseende på vilket kön 
gärningspersonen i vinjetten hade, F3,155 = 9.70, p < .001, partiell η2 = .158. Även 
interaktionen mellan kön på respondenten och kön på gärningspersonen i vinjetten visade sig 
ge signifikant resultat, F3,155 = 3.98, p = .009, η2 = .072. Däremot framkom inga signifikanta 
resultat när endast respondentens kön togs i beräkning, F1, 155 = 0.18, p = .674. Det fanns en 
signifikant skillnad i hur respondenterna skattade de kvinnliga egenskaperna beroende på 
vilket kön gärningspersonen i vinjetten hade. Det fanns även en signifikant skillnad i hur 
respondenterna skattade de kvinnliga egenskaperna beroende på interaktionen mellan 
respondentens kön och könet på gärningspersonen i vinjetten. Dock fanns ingen skillnad i hur 
respondenterna skattade de kvinnliga egenskaperna baserat endast på respondentens kön. 
Interaktionen menade att en manlig respondent skattade kvinnan i det manliga brottets vinjett 
med höga kvinnliga egenskaper (M = 2.92, SD = 0.72) och en kvinnlig respondent skattade 
mannen i det kvinnliga brottets vinjett med höga kvinnliga egenskaper (M = 2.94, SD = 0.51). 
Detta resultat ger inget stöd till hypotes två.  
 

Test för frågeställning 2. För att besvara frågeställning två utfördes en 2 (könet på 
respondenten: man/kvinna) x 2 (åldersgrupper: 0-26 år/ 27- år) variansanalys för oberoende 
mätningar med ett index för återfallskunskap i poäng som beroende variabel. Ingen 
signifikant skillnad framkom mellan könen (F1, 157 = 0.22, p = .641).  Det framkom heller 
ingen signifikant skillnad mellan de olika åldersgrupperna (F1,157 = 0.04, p = .835). Inte heller 
interaktionen mellan respondentens kön och ålder visade på signifikanta resultat (F1,157 = 
0.42, p = .517). Resultatet gav inget stöd till hypotes tre med avseende på ålder och kön 
(Kvinna, ålder 0-26 år: M = 0.06, SD = 0.17, Kvinna, ålder 27- år: M = 0.09, SD = 0.24, Man, 
ålder 0-26 år: M = 0.09, SD = 0.21, Man, ålder 27- år, M = 0.08, SD = 0.19). Testet visade 
ingen huvudeffekt gällande skillnad mellan könen på respondenterna eller mellan de olika 
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åldersgrupperna för respondenternas kunskap kring återanpassning. Resultatet visade att det 
fanns en låg kunskap gällande återanpassning oavsett ålder och kön.  

 
Test för frågeställning 3. En Pearson korrelation utfördes för att svara på frågeställning tre, 

där den beroende variabeln var ett index av påståenden kring kunskap om brottslighet. Den 
oberoende variabeln var åldersgrupper då hypotesen syftade till att äldre skulle ha mer 
kunskap än yngre kring brottslighet. Korrelationen visade att det inte fanns något signifikant 
samband mellan de olika åldersgrupperna med avseende på kunskap kring brottslighet, p = 
.854, r = .015. Resultatet visade att kunskapen var relativt låg gällande brottslighet i båda 
åldersgrupperna (M = 0.54, SD = 0.27). Hypotes fyra fick därmed inget stöd.  
 
 

Diskussion 
 
Det huvudsakliga och övergripande syftet med denna studie var att undersöka vilka 
egenskaper som tillskrevs män och kvinnor som begått brotten stöld och våld i hemmet. För 
att ge svar på den första frågeställningen som berörde aspekten av att se vilka egenskaper som 
tillskrevs män och kvinnor som begått brottshandlingar skapades fyra olika vinjetter som 
respondenten fick ta ställning till. Vinjetterna skiljde sig åt med avseende på kön och typ av 
brott, där fyra olika vinjetter utformats. Hypotes ett till den första frågeställningen uttryckte 
att mannen i det manliga brottet tillskrevs mer manliga egenskaper än kvinnan i det manliga 
brottet, medan hypotes två till frågeställning ett uttryckte att kvinnan i det kvinnliga brottet 
tillskrevs mer kvinnliga egenskaper än mannen i det kvinnliga brottet. I studien fanns 
ytterligare två frågeställningar att besvara, dessa handlade om kunskap kring återanpassning 
samt kunskap kring brottslighet. Hypotes tre till frågeställningen om återanpassning uttryckte 
att äldre skulle ha mer kunskap samt att kvinnor skulle ha mer kunskap kring återanpassning. 
Hypotes fyra till frågeställningen kring brottslighet syftade till att äldre skulle ha mer kunskap 
om brottslighet. Inga hypoteser gavs stöd vid analyserna.  
 
 
Resultatdiskussion 
 
Gällande frågeställning ett som undersökte om det fanns skillnader i hur de olika könen 
skattade de kvinnliga och manliga egenskaperna i relation till typ av brottshandling och kön 
gav signifikanta resultat. Resultatet innebar att respondenterna skattade kvinnliga och manliga 
egenskaper olika beroende på vilket kön gärningspersonen i vinjetten hade. Dock gavs inget 
stöd till hypotes ett då det inte förekom signifikanta medelvärdesskillnader mellan mannen 
och kvinnan i det manliga brottet. Intressant i detta var att endast könet på gärningspersonen i 
vinjetten påverkade hur respondenterna skattade de manliga egenskaperna, där båda 
gärningspersonerna i det manliga brottet skattades med högre manliga egenskaper. 
Interaktionen mellan respondentens kön och könet på gärningspersonen i vinjetten visade 
inga signifikanta resultat. Detta kan bero på att både de kvinnliga och manliga respondenterna 
var eniga gällande denna hypotes. En annan bakomliggande faktor till detta resultat kan 
tänkas vara att män enligt stereotypen och den specifika könsrollen beskrivs som mer 
aggressiva och brottsbenägna. Mannen kan på grund av de beskrivna attributen i vinjetten 
stämplas som kriminell och får därmed en hårdare bedömning och fastnar i det stereotypiska 
mönstret av en brottsling (Rosette & Tost, 2010; Smalarz, Madon, Yang, Guyll, & Buck, 
2016; MacLin & Herrera, 2006). Att hypotesen inte fick stöd kan tänkas bero på att 
brottslighet innefattar ett visst stereotypiskt beteende vilket då leder till att aspekten kön inte 
har lika stor betydelse för bedömandet av en gärningsperson (Smalarz, Madon, Yang, Guyll, 



 
 
 

 
13 

& Buck, 2016). Även om de stereotypiska egenskaperna speglar den manliga könsrollen i 
större utsträckning tycks detta inte ha påverkat bedömningen, utan brottet i sig (våld i 
hemmet) var mer avgörande för skattandet av de manliga egenskaperna. 
Hypotes två beskriver hur kvinnan i det kvinnliga brottet tillskrivs mer kvinnliga egenskaper 
än mannen i det kvinnliga brottet (denna hypotes fick inget stöd). Resultatet visade att en 
kvinnlig respondent skattade mannen i det kvinnliga brottet med högst kvinnliga egenskaper 
och att en manlig respondent istället skattade kvinnan i det manliga brottet med högst 
kvinnliga egenskaper. Vidare var könet på gärningspersonen i vinjetten signifikant på så sätt 
att det påverkade hur respondenterna skattade kvinnliga egenskaper. Även interaktionen 
mellan respondentens kön och könet på gärningspersonen i vinjetten var signifikant. Detta är 
en intressant uppkomst då tidigare hypotes ej fick stöd på denna punkt.  

De manliga respondenterna, (som var de som skattade kvinnan i det manliga brottet med 
högst kvinnliga egenskaper) kan omedvetet ha påverkats av den inlärda stereotypen av hur en 
kvinna bör bete sig. Det resultat som framkom kring hypotes två med att de kvinnliga 
respondenterna angav mannen i det kvinnliga brottet med högst kvinnliga egenskaper var ett 
oväntat men intressant resultat. Spekulationer fanns kring en igenkänningsfaktor hos de 
kvinnliga respondenterna i den meningen att mannen i det kvinnliga brottets vinjett beskrevs i 
en mer kvinnlig könsroll och miljö. Den beskrivna brottshandlingen i vinjetten kan visa på en 
osäkerhet hos gärningspersonen och en vilja av att vara till lags, vilket upplevs som ett mer 
kvinnligt beteende (Tempel & Neumann, 2016). Tack vare attributen i vinjetten och 
beskrivningen av personen i vinjetten kan högre feminina egenskaper ha tillskrivits, trots att 
det var en man som utförde brottshandlingen. Brottslighet förknippas sällan med kvinnor 
vilket gör att stereotypen för en kvinna sällan innefattar kriminellt beteende. Eftersom brottet 
som beskrivits enligt forskning anses vara ett typiskt kvinnligt brott kan en kategorisering 
göras av att personer som begår detta brott anses mer kvinnliga än manliga. (Smalarz, Madon, 
Yang, Guyll, & Buck, 2016). 

Frågeställning två tog upp kunskapen kring återanpassning och ville undersöka om ålder 
och kön hade någon betydelse för hur de olika påståendena skattades. Resultatet visade att det 
inte fanns någon signifikant skillnad varken vid ålder eller kön. Hypotes tre till frågeställning 
två uttryckte att äldre och kvinnor skulle ha mer kunskap kring återanpassning. Resultatet gav 
inget stöd till hypotes tre då ingen signifikant skillnad uppkom. Resultatet kan bero på 
okunskap kring ämnet och därav färgas respondenterna av sina egna stereotyper och 
kategoriseringar. Detta är ett outforskat ämne vilket kan göra att kunskapen är relativt låg. Det 
kan även bero på att respondenterna till studien var studenter som inte har denna typ av 
kunskap.   

Frågeställning tre berörde aspekten av kunskap kring brottslighet, där en Pearson 
korrelation utfördes för att se om det fanns eventuella samband mellan yngre och äldre, med 
avseende på kunskap kring brottslighet. Resultatet av denna analys gav inga signifikanta 
resultat. Hypotes fyra syftade till att äldre skulle ha mer kunskap kring brottslighet. Resultatet 
av analysen ledde till att hypotesen förkastades då inget signifikant samband förekom. Precis 
som i frågeställning två tycks detta resultat bero på bristande kunskap kring brottslighet, då 
många svar visade på osäkerhet och ställningstaganden som ”kan inte ta ställning”. 
Spekulationer uppkom kring att okunskapen berodde på att respondenterna till studien bestod 
av studenter. En annan grupp av respondenter skulle kunna ge andra resultat, exempelvis 
verksamma kriminalvårdare (som har mer kunskap inom ämnet).   
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Studiens ämne var relativt outforskat vilket medförde en del svårigheter, men självklart finns 
både styrkor och svagheter med studien (dessa diskuteras nedan). Enkäten bestod av tre olika 
delar varav del ett skapades med inspiration från en befintlig skala (Bo Ekehammars). Bo 
Ekehammars skala används framförallt för att skatta egenskaper hos individen själv, och 
består av 12 feminina och 12 maskulina egenskaper. På grund av att skalan mäter egenskaper 
hos individen själv fick författarna modifiera skalan på ett sådant sätt att respondenterna 
skulle kunna applicera skalan för att skatta egenskaper för en annan individ än sig själv. Detta 
gjordes genom att välja ut de egenskaper som passade syftet och sedan komplettera med egna 
utformade egenskaper baserade på forskning. Egenskapslistan och vinjetten gav tillsammans 
en hög reliabilitet vilket visade på att den gav tillförlitliga resultat. Denna goda tillförlitlighet 
är en styrka för framtida studier inom ämnet. Den höga reliabiliteten tros beror på att 
inspiration hämtades från den befintliga skalan samt genom att egenskaperna var utformade 
på ett lättförståeligt sätt, vilket gav respondenterna en förbättrad möjlighet att relatera 
vinjetten och de beskrivna egenskaperna till varandra. Vinjetterna till studien utformades av 
författarna till studien. Vid utformandet hölls en neutral syn på individen och brottstypen för 
att inte färga respondenten. Den höga reliabiliteten för denna del tycks tyda på en 
lättförståelig skala samt lätta instruktioner att följa. En tanke var att vinjetterna skulle återges 
verklighetstroget även om situationen i sig kunde vara svår att associera till. Författarna 
försökte utforma vinjetten på ett neutralt sätt för att inte låta samvarierande variabler påverka 
bedömningen av gärningspersonen eller brottshandlingen. En svaghet i studien kan vara att 
det inte framkom på ett tydligt sätt att vinjetten var fiktiv. Del två och tre gav låg reliabilitet 
vid pilotundersökningen vilket resulterade i att författarna förenklade påståendena då det 
fanns anledning att tro att påståendena var svåra att förstå.   

De svåra påståendena anses vara en av svagheterna med studien och det bör därför arbetas 
fram befintliga skalor för dessa ämnen. Den låga reliabiliteten tycktes även kunna bero på att 
dessa delar var egenkonstruerade och baserade på statistik och forskning. Försök gjordes till 
att hitta befintliga mätinstrument, dock var ämnet för outforskat. Vid inmatning av enkäterna 
insåg författarna att del två och tre även denna gång visade på låg reliabilitet vilket var 
oväntat eftersom förenklingar av påståendena gjorts. Den tidigare tanken med de två delarna 
var att mäta attityd men vid eftertanke uppmärksammades att det egentliga syftet var att mäta 
kunskap. Skalan ändrades från att mäta attityd till att räkna poäng där höga poäng (1) 
indikerade god kunskap och där låga poäng (-1) indikerade låg kunskap. Den låga 
reliabiliteten som framkom efter omvandling till poäng kan bero på att skalan mäter just 
kunskap. Även om en liknande undersökning skulle utföras är det svårt att uppnå liknande 
eller samma resultat då kunskapen hos olika individer inte är konstant, kunskapen individer 
emellan skiljer sig åt. Det finns alltid risk för missuppfattningar vid genomförande av enkäter 
och i detta fall kan missuppfattningar av påståendena ha påverkat resultatet i studien gällande 
de två sista delarna. Svårtolkade påståenden kan leda till en osäkerhet och därmed öka risken 
för att missuppfatta något.  

Urvalet till studien bestod av studenter vilket är en grupp som representerar den övriga 
befolkningen på ett bra sätt då det finns en spridning gällande kön och etnicitet. Studenter 
representerar även individer med olika bakgrund och olika sociala statusar vilket är en styrka. 
Generaliserbarheten kring urvalet anses därav öka eftersom det kan representera en stor del av 
samhällets alla individer. Generaliserbarheten går även att finna i den vinjett som utformats 
då de beskrivna brotten går att applicera på olika individer. En nackdel med studien kan vara 
att det blir svårare att uppnå högre reliabilitet och validitet då ämnet, som tidigare nämnts, är 
relativt outforskat. Det är svårt att jämföra denna studies resultat med någon tidigare 
forskning. Det externa bortfallet i studien utgjorde 4% (163 besvarade av 170 önskade). Det 
låga externa bortfallet i studien indikerar att respondenterna hade en nyfikenhet för ämnet och 
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ville delta. I och med det resultat som framkom i studien anser författarna att ökad kunskap 
krävs inom områden som återanpassning och brottslighet.  
 
 
Framtida forskning 
 
Efter det resultat som framkom under denna studie finns anledning att uppmana till vidare 
forskning inom ämnet, just för att författarna till studien fann resultat som visade på låg 
kunskap inom de berörda områdena, återanpassning och brottslighet. Fortsatt forskning inom 
området skulle kunna ge samhällets invånare mer kunskap om brottslighet vilket även skulle 
kunna minska det stereotypiska tänk som finns kring individer som begår brottshandlingar. 
Ökad kunskap kan tänkas ge färre förutfattade meningar vilket kan göra att individen är mer 
eftertänksam i olika situationer. Framtida studier skulle till skillnad från denna studie kunna 
bestå av djupintervjuer där följdfrågor skulle kunna ställas i relation till respondentens svar. 
Genom intervjuer skulle individen kunna få en bättre förståelse för vilken nivå kunskapen 
ligger på och inom vilka områden som kunskapen behöver utvecklas. Det finns gott om 
tidigare forskning som syftar till att beskriva stereotyper om män och kvinnor i allmänhet, det 
finns dock väldigt lite forskning kring hur en person som begår olika typer av 
brottshandlingar anses vara. För att kunna få en bättre bild över hur personer som begår 
brottshandlingar uppfattas krävs mer forskning inom området. Ökad kunskap kan göra att 
synen på andra människor förändras och att fördomar och stereotypiskt tänk minskar. Alla 
individer är olika och behöver inte kategoriseras in i olika fack!  
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