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Yrkesverksamma inom rättsväsendet och civilas bedömningar av 

straff beroende på gärningsmannens bakgrund 

 
Lotta Kåbring och Maja Öberg 

 

 
Stereotyper inom psykologin handlar om att tillskriva individer 

egenskaper som generaliseras över grupper. Detta leder till att 

negativa fördomar skapas och människor felaktigt döms på förhand. 

Studien undersökte om skillnader fanns i bedömningen gällande en 

gärningsmans bakgrund. Syftet med studien var att undersöka om en 

gärningsman med brottsligt förflutet döms till grövre påföljd vid brott, 

än en gärningsman utan brottsligt förflutet, samt att rättsväsendet 

bedömer brottet allvarligare än kontrollgruppen. Deltagare var 99 

individer, varav 56 från rättsväsendet som besvarade en enkät gällande 

ett misshandelsfall. Enkäten fanns i tre olika utföranden där en 

gärningsmans bakgrund manipulerades. Resultaten indikerade att 

rättsväsendet tilldelar hårdare straff mot gärningsmannen, samt 

bedömer brottet allvarligare i fallet där gärningsmannen ej var känd 

tidigare. Detta kan bero på att rättsväsendet är professionella i sina 

bedömningar oavsett gärningsmäns bakgrund. Kontrollgruppen 

däremot kan anse att gärningsmannen förtjänar en andra chans och 

därmed inte dömer lika hårt.  

 

Keywords: stereotypes, prejudice, crime, recidivism, assessments 

 

Inledning 

 

Det är fredag och arbetsveckan är äntligen slut. Tillsammans med arbetskamraterna ska Lisa 

ut och äta en god bit mat. Hon bestämmer sig för att promenera ner till stan, där hon ska möta 

upp arbetskamraterna. Halvvägs hör Lisa höga röster i parken bredvid, hon stannar upp, och 

bestämmer sig för att se vad som pågår. På väg in i parken kommer en man springades mot 

Lisa, en gammal barndomskamrat, som hon vet blivit dömd för diverse kriminella brott 

tidigare. Längre in i parken finner Lisa en man liggandes på marken med flera småsår i 

ansiktet. Lisa larmar ambulans och polis som snart är på plats. Väl på restaurangen återger 

Lisa händelseförloppet för sina kollegor, där hon uppger att hon är övertygad att 

barndomskamraten är den skyldige till handlingen, trots att hon inte sett något av händelsen. 

Några dagar senare visar det sig att tre ungdomar erkänt gärningen och den springande 

mannen hade ingenting med händelsen att göra.  

Det ovanstående är ett tydligt exempel på hur människor bedömer andra utifrån individers 

bakgrund. Även om mannen i berättelsen har ordnat upp sitt liv, kommer det ändå finnas de 

som enbart dömer honom på grund av sin förförståelse samt sina fördomar. Lisa antog att 

mannen var den skyldige på grund av hans bakgrund, och det i sin tur gör att mannen blev 

oskyldigt anklagad av Lisa.  
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Stereotyper och fördomar 

 
Hinton (2003) menar att inom psykologin innebär stereotyper att människor tillskriver andra 

individer vissa egenskaper som sedan generaliseras över grupper. Människor har en 

förförståelse som skapas gentemot andra oavsett om dessa stämmer eller inte. Det kan leda till 

att människor placeras in i ett fack, och det krävs ytterligare information för att kunna 

omvärdera sin inställning till personen i fråga. En bedömning görs utifrån den kunskap som 

finns och därefter dras slutsatser om olika kategorier av människor. Just vid kategoriseringar 

tenderar människor att enbart döma individen utifrån kategorin den tillhör, en generalisering 

av människor som oftast inte stämmer. Exempel på en stereotyp är att människor med en viss 

hårfärg har ett visst temperament eller att en viss klädstil förknippas med en särskild 

samhällsklass. Fördomar däremot är något som människor omedvetet använder sig av när de 

talar om andra människor och grupper, som bland annat innebär att människor drar förhastade 

slutsatser om andra på ett negativit sätt. Det kan exempelvis innebära att blondiner anses 

osmarta eller att överviktiga personer är lata. Fördomar är något som använts sedan länge, 

dels för att spara kognitiva resurser, men även som ett slags verktyg, just för att enkelt kunna 

göra en kategorisering av individen. Devine (1989)  gjorde en studie för att undersöka just 

fördomar och stereotyper. Undersökningen gick ut på att mäta hög respektive låg 

fördomsfullhet och resultat visade att deltagare med hög fördomsfullhet har mindre 

möjligheter att kontrollera sina stereotyper, till skillnad från de med låg fördomsfullhet. 

Författaren menar dock att deltagarna kan ha mer fördomar än vad de uppgivit i studien.  

Heber (2011) tar upp att media och press gör att människor dagligen blir varse om allt som 

förekommer runt omkring i samhället och världen, vilket i sin tur påverkar hur dessa tycker 

och tänker om det de ser och läser. Det är lätt att på det viset snabbt bilda sig en uppfattning 

och även döma personerna som de läser om. Det är sedan länge känt att dagstidningar gärna 

förvränger artiklar för att på så sätt locka fler läsare, vilket i sin tur gör att läsaren får en 

felaktig bild av innehållet. Studien visade även att individer i allt större utsträckning påverkas 

av det de läser, och att människor känner mer rädsla för brott ju mer det skrivs om det i 

tidningarna.  

 

 

Forskning gällande stereotyper och fördomar i brottssammanhang 

 
Etnicitet, kulturer och utseende är faktorer som påverkar uppfattningen av andra individer. 

Macraes och Shepherds (1989) gjorde en undersökning där deltagarna fick se bilder av män 

med olika ansiktsuttryck för att därefter kategorisera in de i olika grader av ärlighet och 

aggressivitet. Efter detta valde forskarna ut ett antal bilder på en tänkbar tjuv och 

våldsbrottsling. Deltagarna fick titta på ett av ansiktena samtidigt som en brottsbeskrivning 

spelades upp, för att på så sätt para ihop olika ansikten med det uppspelades brottet. Resultat 

visade att män med oärligt ansiktsuttryck i större utsträckning associerades med brottet, än de 

med ärligt ansiktsuttryck.  

Osborne och Davies (2012) gjorde en liknande studie där de fokuserade på 

gärningsmannens hudfärg i förhållande till brottstyp. Här visade resultat att människor 

tenderade att ha fördomar gällande individers hudfärg och typ av brott. Personer med mörk 

hudfärg associerades med brott som bilkapning, polismördare och gängrelaterade brott. De 

med ljus hudfärg förknippades däremot med insiderbrott, förskingring, identitetsstöld och 

seriemord. Studien visade även att detta får allvarliga konsekvenser för det straffrättsliga 

systemet, då flera av de som dömts i USA har blivit felaktigt dömda, just på grund av de blivit 

felidentifierade. Felidentifieringen är i sin tur ett resultat av människans fördomar. Detta visar 
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tydligt på hur kategoriseringar och fördomar används för att bilda sig en uppfattning av 

människor och omvärlden. 

Knutsson (2004) tog upp att fördomar skapar motsättningar och avstånd individer emellan. 

Exempelvis kan en vanlig generalisering vara att muslimer är förknippade med 

kvinnoförtryck och terrorism. Detta leder till att människor på förhand dömer andra utan att 

ha tillräckligt mycket kunskap, vilket i sin tur skapar missförstånd och föreställningar som är 

felaktiga. Istället för att ta reda på fakta, håller människor kvar vid det de tror sig ”veta” om 

andra. Enligt Granér (2004) kategoriseras människor in i olika grupper där likvärdiga åsikter 

och tillhörigheter skapar en vi-grupp, medan de som tycker annorlunda placeras in i en dom-

grupp. I vi-gruppen skapas större tolerans och förståelse mellan individerna, och vi-gruppen 

ser på dom-gruppen med mer kritiska ögon och dömer alla likvärdigt. 

Lindholm, Christianson och Karlsson (1997) undersökte om det fanns skillnad i hur poliser 

och civila dömde en gärningsman vid ett rån, beroende på gärningsmannens etnicitet. 

Deltagarna fick titta på en videofilm innehållande ett påhittat butiksrån, där gärningsmannen i 

hade antingen ett typiskt skandinaviskt utseende eller ett utländskt utseende. De fick därefter 

skatta hur våldsamt gärningsmannen uppträdde och i vilken utsträckning han hade avsikt att 

skada kassörskan. Resultaten pekade på att poliser inte gjorde någon skillnad på 

gärningsmännens ursprung, medan de civila respondenterna hade större tendens till att döma 

mannen med utländsk härkomst hårdare.    

 

 

Aspekter av kriminalitet 

 
Det spekuleras mycket kring varför en individ blir kriminell, är det biologiskt betingat eller är 

det samhället som gör att någon väljer att bli kriminell? Enligt Wilson och Scarpa (2012) är 

kriminellt beteende bland annat ett resultat av biologiska faktorer. De biologiska faktorerna 

som togs upp i studien var att se hur olika personlighetsstörningar kan relateras till ett 

kriminellt beteende. Studien visade att antisocialt beteende kännetecknar en 

personlighetsstörning som i sin tur leder till aggressivt beteende, impulsivitet samt brist på 

empati. Att ha en personlighetsstörning innebär dock inte per automatik att personer blir 

kriminella, men det ökar risken avsevärt. 

  Loeber och Farrington (2000) påvisar i flera studier att kriminalitet ofta startar tidigt i 

ungdomen och sedan sträcker sig flera år framåt. Författarna undersökte, longitudinellt, barn 

upp till 13 år som tidigt debuterat inom brott, och resultat visade att dessa barn hade ökad risk 

för att begå allvarliga och våldsamma brott senare i livet. Studien visade även att barn som 

kränker andra barn, jämfört med ungdomar, tenderar att ha en längre brottslig karriär. 

Svensson och Ring (2007) gjorde en undersökning som pågick mellan åren 1995-2005, där 

det undersöktes om ungdomar som ägnat sig åt brottslig verksamhet har benägenhet att 

fortsätta sin kriminella bana med åren. Resultat visade att det inte fanns någon ökning 

gällande att begå fler brott med åren hos kriminella ungdomar. De som däremot varit 

laglydiga vid studiens början, var även laglydiga vid studiens slut. Vad gäller könskillnader 

visade undersökningen att män i större utsträckning utsattes för grova våldshandlingar, medan 

kvinnor allt mer utsattes för hot av olika slag. 

Hur kommer det sig då att vissa individer blir kriminella? Barn som växer upp med 

kriminella föräldrar har kanske sämre förutsättningar, men det behöver inte betyda att de blir 

kriminella. Dock visade en studie (Juon, Doherty & Ensminger, 2006) att barn som växte upp 

i en välbärgad och kärleksfull familj löpte lägre risk att hamna i ungdomsbrottlighet, jämfört 

med barn som växte upp i en otrygg miljö. Studien gjordes i ett område där 

ungdomskriminaliteten var hög, och forskarna kunde därför inte säga om det enbart var 

föräldrarna som påverkade barnets framtid, eller om det fanns andra omkingliggande orsaker. 
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Zara och Farrington (2010) tar upp likande faktorer som kan bidra till varför personer blir 

kriminella. Vid kriminell debut som sker senare i livet, runt 20-årsålder, visade studien att 

dessa personer i unga år (8-10 år), hade tendenser till frånvaro i skolan samt hade dåliga 

uppväxtförhållanden, som i sin tur ledde till att de hamnade i kriminella kretsar senare i livet. 

Sociala- och miljöfaktorer var något som undersöktes av Dickson, Wasarhaley och Webster 

(2013) då de ville kontrollera om skillnader fanns mellan första- och andragångsförbrytare 

som växt upp på landsbyggden gentemot de som vuxit upp i en storstad. Syftet var att se om 

människor som växer upp i lantlig miljö hade samma eller liknande förutsättningar som 

personer som växer upp i storstäder. Deltagarna fick berätta hur många gånger de tidigare 

dömts, vilka brott de begått och därefter delades dessa upp i två grupper beroende på om de 

begått brott tidigare eller ej. Resultat visade att det fanns en skillnad på första- och 

andragångsförbrytare som vuxit upp på landsbyggden, då de inte hade samma möjlighet till 

hjälp från samhället. Personer som vuxit upp i storstäder hade lättare att bli hjälpta av andra 

och därmed bli av med sitt alkohol-eller drogberoende, vilket gör att de i framtiden inte kör 

rattfulla. Personer från landsbyggden hade dessutom inte samma sociala och ekonomiska 

förutsättningar som storstadsbor. 

 Gudjonsson (1984) undersökte hur gärningsmän väljer att tillskriva sin brottsliga 

verksamhet. Studien visade att kriminella individer tenderar att attribuera gärningen till tre 

oberoende faktorer. Den första faktorn är extern attribution som innebär att gärningsmannen 

skyller på sociala omständigheter. Faktor två innebär att gärningsmannen förnekar ansvar och 

istället skyller gärningen på psykisk sjukdom. I den tredje och sista faktorn är dock individen 

medveten om sin skyldighet och här handlar det å andra sidan om känslor av ånger och skam 

för det brott individen gjort.  

 

 

Återfall i kriminalitet 

 
Brottsförebyggande rådet (2006) visade att cirka 40 % av kriminella återfaller i brott inom tre 

år efter frigivning, både när det gäller efter att ha haft övervakning och frigivning från anstalt. 

Att återfalla i brott kan bero på många faktorer och en studie gjord i Nederländerna 

(Nieuwbeerta, Nagin & Blokland, 2009) visade att personer i åldrarna 18-38 som begått brott 

för första gången, löper större risk att återfalla i kriminell bana inom just tre år. Detta beror på 

att de i fängelset lär känna andra kriminella och på så sätt får vetskap om nya brott de kan 

begå, antingen ensamma eller tillsammans med sina nyfunna vänner. Vilken typ av brott en 

person begått tidigare spelar även det in om denne återfaller senare eller inte. Är brottet 

grövre och allvarligare finns det en större risk för återfall än de som sysslar med småbrott. 

Studien visade även att alkohol-och drogberoende individer hade svårt att bryta mönstret och 

ta sig ur sin kriminella bana. Författarna hävdade att det behövs mer forskning på vad 

fängelsestraff har för inverkan på fortsatt kriminalitet och vad som skulle kunna göras för att 

minska återfallen. 

Håkansson och Berglund (2012) visade även de på att missbruk är en stor bidragande 

faktor till återfall i kriminalitet. I studien undersöktes olika faktorer för att falla åter i 

kriminalitet. En kohortundersökning med 4152 missbrukande fångar studerades under 2.7 år 

och av dessa var det 69 % (2862) som återvände till straffrättssystemet. Anledningen till att 

många missbrukare begår brott igen- är främst för att finanisera sitt missbruk. Slutsaten av 

studien är att återfallen kan härröras till missbruksproblematik och denna problematik är 

vanligt bland personer med psykiska sjukdomar. Andra faktorer som visade sig bidra till 

återfall var dåliga levnadsförhållanden såsom hemlöshet och andra sociala omständigheter.  

Förutom att missbruk är en vanlig återkommande faktor när det gäller återfall, har även 

psykiska sjukdomar en bidragande orsak till varför vissa återkommer inom rättsväsenet. 
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Forsking som gjorts på 1970 och 1980-talet (Harris & Lurigio, 2007) visade att det inte skulle 

finnas något samband mellan våldsamt beteende och psyksiska sjukdomar (schizofreni, 

bipolär sjukdom och depression) men med hjälp av mer moderna metoder kunde detta 

samband påvisas i början av 90-talet. Genom att få bättre kunskap om våldsamt beteende som 

en följd av psykisk sjukdom, kan det göra att samhället tar större hänsyn till sjukdomen i sig, 

och inte enbart ser till den våldsamma handlingen. Det gör att allt fler individer kan få den 

vård de behöver för att kunna hantera sitt våldsamma beteende. 

För att minska risken för återfall är det viktigt att så tidigt som möjligt återanpassas till 

samhället och denna process påbörjas ofta redan i fängelset. Shinkfield och Graffam (2009) 

gjorde en studie där 79 interner intervjuades en månad innan utsläpp samt 3 månader efter 

frigivning. Missbruk var en återkommande faktor då internerna både innan och efter 

fängelsevistelse hade denna problematik. När det kom till hälsa visade undersökningen att den 

psykiska hälsan var sämre efter frisläpp gentemot den fysiska. Den försämrade psykiska 

hälsan gjorde det svårare för personerna att återanpassa sig till en fungerande livssituation 

utanför fängelset, då de upplevde det svårt att passa in i samhället igen.  

Utifrån våra kategoriseringar är det svårt för tidigare kriminella att återanpassa sig till 

samhället. Flertalet av de som döms för brott har ofta haft problem med livssituationer såsom 

bostadsproblem samt kunskapsluckor från skoltiden. Detta kan i sin tur leda till svårigheter på 

arbetsmarknaden. Dock arbetar Kriminalvården aktivt med att skapa bättre förutsättningar för 

internerna, då de innan frigivning har möjligheter att medverka vid utbildningar som ska 

gynna tiden utanför fängelset (kriminalvården, 2013). 

 

 

 

Syfte och frågeställningar 

 

Tidigare forskning gjord av Lindholm och Christiansson (1998) visar på hur människor 

tenderar att bedöma ett brott utifrån en gärningsmans etnicitet. Resultatet visade att deltagarna 

bedömde gärningsmannen hårdare om denne var av annan etnicitet än bedömaren själv. I 

denna studie undersöktes däremot om en individs eventuella kriminella bakgrund hade någon 

inverkan på hur de döms i samband med ett brott, samt om det fanns någon skillnad i 

bedömningen beroende på om respondenten var utbildad inom rättsväsendet eller ej. För att 

söka svar på detta skrevs tre fiktiva berättelser, där en gärningsmans brottsbakgrund 

varierades. Med avseende på syftet var frågeställningarna (a) påverkar individens förflutna 

bedömning av straffet? (b) finns det någon skillnad på hur respondenterna bedömer 

gärningen, med avseende på om de är utbildade inom rättsväsendet eller inte? Studien utgick 

från en hypotes där ju grövre brott som begåtts tidigare av gärningsmannen, desto hårdare 

straff utfärdades samt att rättsväsendet dömer gärningsmannen hårdare än kontrollgruppen.  

 

 

Metod 

 

Deltagare 

 
Ett tillgänglighetsurval användes och deltagarna bestod av utbildade inom rättsväsendet 

(polis, frivård) från en kommun i Mellansverige, samt en kontrollgrupp bestående av civila 

deltagare från flera olika kommuner. Totalt delades 231 enkäter ut, 144 till polis och frivård 

samt 87 till kontrollgruppen. Detta resulterade i 99 returnerade svar, dock fanns ett partiellt 

bortfall på 26, då dessa enkäter inte var fullständigt ifyllda. Enkäterna räknades dock med i 
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resultatet. Totalt returnerades 56 enkäter från rättsväsendet och 42 från kontrollgruppen. En 

respondent uppgav ej vilken yrkeskategori den tillhörde. Av respondenterna var 50 män och 

46 kvinnor, 3 individer uppgav ej kön. Trettiotvå deltagare läste berättelsen där 

gärningsmannen ej var känd av polisen sedan tidigare, 32 där gärningsmannen var känd för 

småtalet brott och 34 där gärningsmannen var känd för grova våldsbrott (se Tabell 1). Ingen 

ersättning utgick till respondenterna. 

 

 

Tabell 1 

Svarsfrekvens uppdelat på vinjetter 

 

 Kontrollgrupp  Rättsväsendet 

 

Kön    1 2 3 1 2 3    

                         

  

Man   3  3    3  14  13  14 

Kvinna 11  9  11   3   7   4 

Inte uppgett   1    1     1 

   
Not. Vinjetter från 1 = ej känd, 2 = känd för småtalet brott och 3 = grovt brott. En kvinna uppgav ej vilken 

yrkeskategori hon tillhörde 

 

 

Material 

 
Frågorna utformades för att mäta bland annat hur allvarligt brottet var samt vad mannen 

skulle få för påföljd. Vinjetten bestod av ett misshandelsfall där en dörrvakt avvisade en 

berusad man från krogen. Det resulterade i att den berusade mannen attackerade dörrvakten, 

för att sedan påstå att han handlade i självförsvar. Vinjetten som användes fanns i 3 versioner 

utifrån gärningsmannens brottsbakgrund. Texten som skiljer de olika versionerna kursiveras. 

 

 

Föreställ dig att du läser i dagstidningen om en misshandel som inträffade vid 22-tiden 

på lördagskvällen, på en av stadens större krogar. Misshandeln utbröt då en av gästerna 

nekades inträde och denne gick då till attack mot dörrvakten. Dörrvakten ådrog sig 

flertalet skador, dock inte livshotande. Polis var snabbt på plats och kunde gripa den 

kraftigt berusade mannen. Enligt vakthavande befäl är mannen ej känd hos polisen 

sedan tidigare (mannen känd hos polisen för småtalet brott, mannen känd hos polisen 

sedan tidigare för flera grova misshandelsfall). Åsikterna om händelsen går isär och 

mannen hävdar att dörrvakten uppträdde hotfullt och handgripligen förde ut mannen 

från krogen. Den misstänkte mannen menar att han handlade i självförsvar. 

 

 

Berättelsen återföljdes av en 2-delad enkät. Första delen bestod av 7 frågor, där 6 frågor  

besvarades på en 7-gradig skala och den sista frågan var en öppen fråga: ”Anser du att det 

finns några förmildrande omständigheter? I så fall vilken/vilka?” De mest centrala frågorna i 

undersökningen var ”Hur allvarligt bedömer du att brottet är?” där 1 innebar (Inte alls 

allvarligt) och 7 (Mycket allvarligt), samt ”Vad anser du att mannen ska få för påföljd?” som 
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bestod av 5 svarsalternativ (ingen alls, böter, samhällstjänst, fotboja och fängelse). Deltagarna 

fick även besvara frågor gällande dörrvakten, ”Anser du att dörrvaktens agerande är riktigt?” 

och ”Anser du att dörrvakter ska få ingripa fysiskt vid behov?” där 1 var (Instämmer inte alls) 

och 7 (Instämmer helt). Den öppna frågan löd: ”Anser du att det finns några förmildrande 

omständigheter? I så fall vilken/vilka?”.  

Andra delen av enkäten bestod även med 9 par adjektiv i ändarna av en sjugradig skala (ex. 

ofarlig-farlig) där respondenterna fick ringa in den siffra som motsvarade deras uppfattning av 

den misstänkte gärningsmannen. Dessa adjektiv togs med i studien för att därav kunna se om 

respondenterna svarade sanningsenligt eller endast på måfå. Adjektiven handlade bland annat 

om sympati, intelligens, aggressivitet samt om gärningsmannen ansågs kriminell eller inte. 

Fem av dessa adjektiv ansågs mer positiva ju högre siffra som besvarades, medan de andra 4 

ansågs mer negativa ju högre siffra som ringades in. Reliabiliteten på adjektiven mättes med 

Cronbachs alfa och var .77.  Ett högt värde på skalan indikerar en hög trovärdighet gällande 

gärningsmannaprofilen. I detta fall visade det sig att respondenterna svarat sanningsenligt.   

En pilotstudie på 7 handplockade respondenter genomfördes för att undersöka 

trovärdigheten på frågorna. Undersökningen genomfördes därefter med hjälp av en 

enkätstudie med tre fiktiva vinjetter, där en gärningsmans bakgrund manipulerades. 

 

 

Procedur 

Författarna kontaktade Polismyndigheten, Frivården samt en Kriminalvårdsanstalt i en 

kommun i Mellansverige via mejl och telefon, för att se om möjlighet fanns att dela ut enkäter 

på dessa platser. Av dessa 3 avböjde Kriminalvården till att delta i undersökningen. Kontakt 

med Frivården gjordes via mejl, där ett exemplar av enkäten bifogades innan personalansvarig 

godkände Frivårdens deltagande.  På Polismyndigheten träffade författarna en HR strateg för 

att diskutera vilka möjligheter som fanns för att kunna utföra undersökningen. Författarna tog 

även kontakt med ytterligare arbetsplatser, bland annat inom vård och IT, för att kunna 

använda dessa i kontrollgruppen. Samtliga chefer informerades om studiens egentliga syfte 

och bads undanhålla detta för övriga respondenter. Efter godkännande från chefen på 

respektive arbetsplats delades enkäterna ut på 3 avdelningar inom polisen, frivården och i 

kontrollgruppen. Samtliga chefer erhöll ett kuvert innehållande enkäter som de i sin tur delade 

ut vid passande tillfälle på arbetet. Ett försättsblad till enkäten var ett missivbrev innehållande 

konfidentialitet, frivilligt deltagande samt att enkäten beräknades ta cirka 10 minuter att 

besvara. Respondenterna fick även information om att de kunde avbryta sin medverkan under 

svarandets gång (Vetenskapsrådet, 2002). I missivbrevet röjdes inte det egenliga syftet, utan 

där framgick att undersökningen handlade om uppfattningar om våldsbrott och gärningsmän. 

Författarnas kontaktuppgifter bifogades vid eventuella frågor och funderingar. Eftersom 

enkäten bestod av tre olika vinjetter sorterades dessa på förhand systematiskt så att var tredje 

enkät hade samma vinjett. Förhoppningen var att respondenterna valde den översta enkäten ur 

högen. Samtliga respondenter erhöll enkäterna under en veckas tid, för att på så sätt inkräkta 

så lite som möjligt på deltagarnas arbetstid.  

 

 

Resultat 

 

En 2 x 2 x 3 faktoriell design med deltagarkön (man, kvinna), deltagargrupp (utbildade i 

rättsväsendet, kontrollgrupp) och gärningsmannens brottsbakgrund (ej tidigare känd, känd för 

småtalet brott, känd för grova brott) användes som mellangruppsfaktorer. Nedan redovisas 
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resultaten i fyra delar: (a) påföljd för gärningsmannens handling, (b) bedömning av hur 

allvarligt brottet anses vara, (c) sannolikhet att gärningsmannen begår fler brott (d) 

dörrvaktens agerande i fallet. Resultaten testade de oberoende variablernas effekt (yrke, kön 

och bakgrund) på de ovanstående beroende variablerna. 

 

 

Påföljd för gärningsmannens handling 

 
Ett Chi-två test för oberoende mätningar gjordes där alla påföljder testades mot 

yrkesgrupperna 2
(4, N = 86) = 13.06, p = .01. Resultatet visade att rättsväsendet dömde 

gärningsmannen i större utsträckning till fängelse än vad kontrollgruppen gjorde (se Figur 1). 

Inga andra signifikanta resultat uppvisades, varken mellan kön eller beroende på 

gärningsmannens bakgrund. 

 

 
Figur 1. Yrkeskategoriernas bedömning av vilken påföljd gärningsmannen bör få. Antal 

svarsfrekvents uppdelat på yrkeskategorierna och påföljd  

 

 

Bedömning av hur allvarligt brottet anses vara 

 
En tvåvägs ANOVA för oberoende mätningar utfördes där den beroende variabeln allvarligt 

brott testades mot de oberoende variablerna kön, yrke och bakgrund. En huvudeffekt 

uppvisades gällande yrkeskategori och hur allvarligt brottet ansågs vara. Rättsväsendet 

uppfattade brottet mer allvarligt (M = 5.34, SD = 1) än kontrollgruppen (M = 5.04, SD = 

1.26), F(1, 77) = 4.08, p = .047, η
2 

= .05. Denna huvudeffekt kvalificerades av en interaktion 

mellan yrke och bakgrund F(2, 77) = 4.93, p = .015, η
2 

= .10 (se Figur 2). För att reda ut 

interaktionen genomfördes enkeleffektsanalyser separat för de olika bakgrunderna. När 

gärningsmannen ej var känd sedan tidigare tenderade deltagare inom rättsväsendet att bedöma 

brottet allvarligare (M = 5.71, SD = 1.07) än kontrollgruppen (M = 4.53, SD = 1.30), F(1, 27) 

=7.07, p = .013, η
2 

= .21. Däremot fanns ingen signifikant skillnad i bedömning mellan 

grupperna i vare sig småtalet brott (rättsväsendet, M = 4.90, SD = 1.02, kontrollgrupp, (M = 

5.09, SD = 0.83), F(1, 29) = .28, p = .60, η
2 

= .01, eller i fallet där gärningsmannen var känd 

för grova brott sedan tidigare (rättsväsendet, M = 5.56, SD = 0.73, kontrollgrupp, (M = 5.53, 

SD = 1.36), F (1, 29) = 0.006, p = .94, η
2 

= .00 (se Figur 2). Inga andra signifikanta resultat 

påvisades för hur allvarligt brottet ansågs vara. 
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Figur 2. Deltagarnas bedömning av hur allvarligt brottet anses vara, beroende på yrke och 

gärningsmannens bakgrund. Höga värden indikerar på allvarligare brott 

 

 

Sannolikhet att gärningsmannen begår fler brott 

 
En tvåvägs ANOVA för oberoende mätningar gjordes där den beroende variabeln var 

sannolikheten att begå brott igen, medan de oberoende variablerna var yrke, kön samt 

gärningsmannens bakgrund. En huvudeffekt påvisades gällande gärningsmannens bakgrund 

och sannolikheten att denne begår fler brott, F (2, 78) = 5.55, p = .006, η
2 

= .13. Post hoc test 

med Bonferonni visade att de som inte var kända sedan tidigare av polisen tycks vara mindre 

benägna att begå fler brott (M = 4.07, SD = 1.89) än både de som tidigare dömds för småtalet 

brott (M = 5.56, SD = 1.48) och för grovt brott (M = 5.64, SD = 1.66). Inga andra effekter var 

signifikanta för gärningsmannens benägenhet att begå fler brott.  

En ANOVA utfördes för att undersöka om gärningsmannaprofilen, som bestod av de nio 

adjektiven, skiljer sig åt gentemot de oberoende variablerna kön, yrke och bakgrund. 

Resultaten visade att det inte fanns någon signifikant skillnad gällande detta. Detta innebär att 

gärningsmannens bakgrund inte hade någon inverkan på hur deltagarna uppfattade 

gärningsmannens personlighet. 

 

 

Dörrvaktens agerande i fallet 
   

En flervägs ANOVA visade att en interaktion fanns mellan yrkesgrupperna och könen, F (1, 

77) = 6.05, p = .016, η
2 

= .07. Enkeleffektsanalyser av yrkesgrupp genomfördes separat för 

män och kvinnor, där det fanns en signifikant skillnad mellan männen (rättsväsendet, M = 

6.05, SD = 1.02), kontrollgrupp, (M = 4.67, SD = 1.22, F (1, 44) = 12.29, p = .001, η
2 

= .22 

(se Figur 3). Detta innebär att männen inom rättsväsendet ansåg dörrvaktens agerande mer 

riktigt än vad männen i kontrollgruppen gjorde. Ingen signifikant skillnad påvisades gällande 

kvinnorna i yrkesgrupperna.  
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Figur 3. Deltagarnas bedömning av dörrvaktens agerande beroende på yrke och kön. Höga 

siffror indikerar dörrvaktens agerande mer riktigt. 

 

 

Diskussion 

 
Studien hade som syfte att undersöka huruvida en gärningsmans eventuella brottsliga 

bakgrund kunde inverka på gärningens påföljd samt om skillnader fanns beroende på om 

respondenten var utbildad inom rättsväsendet eller ej. Gällande påföljden ansåg rättsväsendet 

att gärningsmannan förtjänade högre straff än vad kontrollgruppen ansåg. Rättsväsendet ansåg 

även att gärningsmannen förtjänande hårdare straff i fallet där gärningsmannen inte var känd 

av polisen sedan tidigare. Likvärdiga resultat uppmättes i fallet där gärningsmannen var känd 

för grova brott sedan tidigare, i jämförelse med om gärningsmannen var känd för småtalet 

brott. Kontrollgruppen tenderade att utdela högre straff beroende på om gärningsmannen var 

dömd sedan tidigare. När gärningsmannen ej var känd sedan tidigare skattades ett lägre straff 

än om gärningsmannen var känd för grova brott tidigare. Dessa resultat kan bero på flera 

tänkbara faktorer, bland annat kan rättsväsendet anse att en förstagångsförbrytare förtjänar ett 

hårdare straff för att på så sätt avskräcka personen från att begå brott igen. Rättsväsendet kan 

även anse att ett brott är lika allvarligt oavsett om gärningsmannen är dömd sedan tidigare 

eller inte. Kontrollgruppen däremot kanske anser att en förstagångsförbrytare förtjänar en 

andra chans och därför inte dömer straffet lika hårt. Anmärkningsvärt var att rättsväsendet 

dömde gärningsmannen som var känd för småtalet brott mildare än de som inte var kända 

sedan tidigare.  

I bedömning av hur pass allvarligt brottet ansågs vara, uppvisade resultatet även här att 

rättsväsendet skattade brottet allvarligare än kontrollgruppen. Resultatet visade att 

rättsväsendet skattade både ej känd sedan tidigare och känd för grovt brott högre till skillnad 

mot om gärningsmannen var känd för småtalet brott, som skattades mindre allvarligt. 

Kontrollgruppen skattade brottets allvarlighetsgrad gradvis högre ju mer gärningsmannen var 

känd sedan tidigare. Även i detta fall anses detta anmärkningsvärt hur rättsväsendet kan 

bedöma en förstagångsförbrytares brott allvarligare än om de är kända av polisen sedan 

tidigare. Att rättsväsendet svarar som de gör kan bero på att de anser att brottet är allvarligt 

oavsett om brott begåtts tidigare, medan kontrollgruppen kan anta att misshandel i sig inte var 

allvarlig och därför inte bedömer gärningen lika allvarligt.  

Båda yrkeskategorierna ansåg det sannolikt att gärningsmannen skulle begå fler brott i 

framtiden. Risken var större då gärningsmannen tidigare var dömd för brott, i jämförelse med 

om gärningsmannen inte var känd sedan tidigare. Det kan visa på hur fördomar har en 

påverkan på hur bedömningar görs, då båda yrkesgrupperna anser att gärningsmannen 

kommer begå fler brott. Detta kan relateras till Devines (1989) tidigare forskning där 
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fördomar kan ske på automatik. Då deltagarna i denna studie utgår från gärningsmannens 

bakgrund, kan det skapas en fördom enbart på grund av detta. Hade deltagarna däremot inte 

vetat om bakgrunden skulle de inte kunna uttala sig om gärningsmannen skulle begå brott 

igen eller inte, utifrån de förutsättningar som fanns att tillgå. Dessutom uppvisade studien 

inga skillnader mellan kön och yrke gällande sannolikheten för gärningsmannen att begå fler 

brott. Det kan även bero på att individer har en tendens till att generalisera och dra alla över 

en kam. Detta visar att studiens resultat stämmer överens med Nieuwbeerta et al. (2009) 

tidigare forskning som indikerade att ju grövre brott som begåtts tidigare desto större risk 

fanns för återfall.  

En variabel som togs med i resultatet men som inte hade avgörande betydelse i 

undersökningen, var dörrvaktens agerande. Kvinnorna ansåg agerandet likvärdigt, oavsett 

yrkeskategori. Det kan bero på att kvinnorna har likvärdig syn på vad som anses vara rätt, 

men en tänkbar förklaring kan också vara att kvinnor mer sällan är inblandade i bråk där 

dörrvakten behöver ingripa samt att de kanske tog i beaktning att gärningsmannen hävdade 

självförsvar, något Gudjonsson (1984) skulle kalla extern attribution. Det påvisades dock en 

skillnad gällande männens bedömning av dörrvaktens agerande. Männen inom rättsväsendet 

ansåg dörrvaktens agerande mer riktigt än vad männen i kontrollgruppen gjorde.  I det här 

fallet kan det bara spekuleras i varför just männen i rättsväsendet ansåg att dörrvaktens 

agerande mer riktigt än männen i kontrollgruppen. En faktor kan vara att rättsväsendet har 

kunskap om vad en dörrvakt har rätt att göra vid behov, medan kontrollgruppen kanske anser 

att polisen har rätt att ingripa i större utsträckning än vad en dörrvakt har. Då gärningsmannen 

uppträdde aggressivt och misshandlade dörrvakten kan det spekuleras i om mannen led av 

någon psykisk sjukdom, som i sin tur orsakade det aggressiva beteendet. Harris och Lurigio 

(2007) menar, som tidigare nämnts, att varje individs agerande måste tas i beaktning för att på 

så sätt kunna avgöra om det finns bakomliggande orsaker till en individs beteende.  

Resultatet visade att studiens första frågeställning gällande om individers förflutna 

påverkar bedömningen av straffet, inte fick stöd då rättsväsendet inte tar hänsyn till bakgrund 

utan dömer lika oavsett om brott begåtts tidigare eller inte. Däremot visar resultatet att 

studiens andra frågeställning får stöd. Rättsväsendet ansåg brottet som mer allvarligt än 

kontrollgruppen. Efter att studien sammanställts ansåg författarna att frågeställningarna kunde 

omformulerats då de till viss del var otydliga i sin utformning. Hade frågeställningarna sett 

annorlunda ut hade det varit lättare att tyda resultaten och därmed få ett tydligare flow i 

undersökningen. Till exempel kunde en frågeställning lyda ”Anser rättsväsendet brottet mer 

kriminellt än kontrollgruppen?”. Om så var fallet hade resultatet kunnat utgå från de nio 

adjektiven (gärningsmannaprofilen), och även testat om det skilde sig mellan 

gärningsmännens bakgrund. Ett förslag hade varit att sätta samman de fyra adjektiven farlig, 

aggressiv, kriminell och hotfull. Dessa kunde ha ställts emot gärningsmannens bakgrund för 

att se om det skiljde sig åt mellan yrkeskategoriernas bedömningar. Intressant hade varit om 

yrkeskategorierna hade ansett gärningsmannen mer kriminell, farlig, hotfull samt aggressiv i 

fallet där denne var dömd tidigare.  

Studien påvisar ett antal brister som bör tas i beaktning. Det hade varit önskvärt med flera 

returnerade enkäter samt högre svarsfrekvens på de ifyllda enkäterna. En tydlig 

snedfördelning fanns när det gällde könen på respondenterna. Kontrollgruppen bestod av flest 

kvinnor, medan rättsväsendet omfattade mer män. En jämn fördelning mellan könen kunde ha 

lett till mer likvärdiga resultat mellan yrkesgrupperna. Även enkätens utformning kunde ha 

sett annorlunda ut då flera av respondenterna ansåg att enkäten var för knapphändig. 

Författarna anser att berättelsen kunde ha utvecklats mer och innehållit mer detaljerad 

beskrivning, dock kunde det ha lett till att reliabiliteten ifrågasatts. Flera respondenter inom 

rättsväsendet ansåg att brottsbeskrivningen innehöll för lite information för att sedan kunna 
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besvara följdfrågorna. De menade även att de inte kunde ta ställning till fallet utan att lägga in 

en värdering i sina svar.  

Den öppna frågan som fanns med i enkäten besvarades endast i ett fåtal fall. Då 

gärningsmannen var alkoholpåverkad och hävdade självförsvar upplevde författarna att det 

var anmärkningsvärt att få deltagare inte tog med de sociala omständigheterna, då det kunde 

haft en påverkan på händelseförloppet. Endast ett fåtal av respondenterna påpekade att en 

förmildrande omständighet kunde vara att mannen var alkoholpåverkad, medan några 

hävdade att alkohol inte var någon ursäkt till mannens agerande. Vissa menade att etniskt 

ursprung kunde vara en förmildrande omständighet, om vakten uppträtt rasistiskt samt om 

dörrvakten agerat oprofessionellt. Konstruktiv kritik som framfördes var bland annat att 

respondenterna hade för lite information för att kunna besvara frågan, och att de inte kunde ta 

ställning då varje fall är unikt. Innan undersökningen delades ut kunde en pilotstudie gjorts 

inom rättsväsendet för att på så sätt kunna rätta till eventuella oklarheter med enkäten. Detta 

kunde ha lett till att fler respondenter inom rättsväsendet ställt sig mer positiva till studien. 

 Anmärkningsvärt var att flera kvinnor inom rättsväsendet kommenterade att 

undersökningen troligtvis handlade om generaliseringar och fördomar, trots att detta inte 

framgick. I kontrollgruppen var det däremot endast ett fåtal av respondenterna som reagerade 

över att enkäten var för knapphändig. Detta kan bero på att rättsväsendet har mer kunskap om 

brott och straff, och därför inte ville ta ställning på förhand. Det visar på att rättsväsendets i 

sin yrkesroll dömer utifrån sina kunskaper i större utsträckning och att civila tenderar att 

döma utifrån sina fördomar. Då respondenterna hade en vecka på sig att besvara enkäterna, 

kan en fördel vara att det blev en högre svarsfrekvens än om de endast haft ett specifikt 

tillfälle på sig att besvara enkäten. Det kan även ha lett till att deltagarna haft möjlighet att 

diskutera undersökningen med varandra samt haft tid på sig att fundera över sina svar och 

därmed kunnat omvärdera sina åsikter. Hade möjlighet funnits att samla respondenterna vid 

en specifik tidpunkt hade deltagarna haft tillfälle att ställa eventuella frågor och möjligtvis 

känt sig mer motiverade att fylla i enkäten.  

De nio adjektiv som fanns med i enkäten kändes till en början endast som en utfyllnad, 

dock visade det sig senare att dessa gav hög reliabilitet i undersökningen. Ett 

förbättringsområde i undersökningen hade varit att ta med gärningsmannaprofilen i resultatet. 

Detta kunde lett till svar som författarna inte hade i beaktning från undersökningens början.  

I framtida studier skulle det vara intressant att undersöka skillnader i både kön och 

etnicitet. Som Lindholm och Christianson (1998) tog upp tidigare finns det tydliga skillnader 

gällande bedömningar och etnicitet. Förslagvis skulle vinjetten kunna skilja sig åt på andra 

sätt än gärningsmannens bakgrund. De tre vinjetterna skulle kunna innehålla både manlig och 

kvinnlig gärningsman och även olika etniska bakgrunder. Även dörrvakten kan bytas ut mot 

en kvinna för att se om det föreligger andra uppfattningar gentemot en kvinnlig dörrvakt än en 

manlig. Vinjetten kan i framtiden innehålla en mer detaljerad beskrivning av fallet samt även 

olika scenarion.  

Avslutningsvis antyder resultaten att det föreligger en skillnad mellan bedömningar med 

avseende på en gärningsmans eventuella brottsbakgrund, beroende på om bedömaren är 

utbildad inom rättsväsendet eller inte. Det tyder på att människor har en tendens att enbart 

utgå från den information de har om andra, istället för att se till varje enskild individ.  
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