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Sjuk och farlig? 

Empati för och attityder till gärningsmän med psykisk störning 

 

Johanna Alm och Louise Andersson 

 

Stigma innebär att individer som utmärker sig i samhället, individer som har 

icke-önskvärda egenskaper, blir särbehandlade av samhället. En sådan 

särbehandling och märkning som är vanlig i dagens samhälle är den mot 

individer med en psykisk störning. Syftet med den här studien var att undersöka 

huruvida empatin för en individ som begått våldsbrott påverkas av om denne är 

diagnostiserad med en psykisk störning samt att undersöka om uppfattningen av 

gärningens allvarlighet och hur attityden till gärningsmannen påverkas av 

dennes diagnos. Sex vinjettbeskrivningar utformades och delades ut till 

högskolestudenter varav 123 kvinnor och 23 män. Resultaten visade att mest 

empati genererades mot en gärningsman som haft en otrygg uppväxt, oavsett 

dennes psykiska störning. Utifrån resultaten drogs slutsatsen att gärningsmän 

som har en psykisk störning bedöms på samma sätt som friska gärningsmän. 

Keywords: mental disorder, empathy, stigmatization, crime, childhood outcome 

 

Inledning 

 

Kalle är 25 år gammal och bosatt i Malmö. Under ett års tid har Kalle pendlat mellan att 

känna sig överväldigande lycklig, upprymd och energisk för att sedan känna sig djupt olycklig 

och deprimerad och har försökt tagit livet av sig flera gånger. Kalle söker professionell hjälp 

och får då diagnosen manodepressiv sjukdom. 

Anna är 32 år gammal och bosatt i Vällingby. Anna har få vänner för många i hennes 

omgivning känner att Anna brister i sina sociala relationer då Anna inte tycks kunna läsa av 

andra människor på ett korrekt sätt. Anna har dessutom en väldigt inrutad vardag där rutinerna 

ser ut på samma sätt varje dag och inget får avvika från dessa rutiner. Anna har diagnosen 

Aspbergers syndrom. 

Gunn är 68 år gammal och bosatt i Karlstad. Gunn har inte lämnat sitt hus på över 10 år då 

Gunn är rädd för att vistas på allmänna öppna platser. Gunn har en historik av att få 

panikattacker när hon är på restaurang eller fastnar i en bilkö och bestämde sig därför att helt 

undvika liknande situationer. Gunn lider av agorafobi, även kallat torgskräck. 

Dessa individer skiljer sig åt i ålder, kön, yrkesroller och mycket annat men det som de har 

gemensamt är att de är individer med psykiska störningar. Psykiska störningar karakteriseras 

av rubbningar i en individs kognitiva förmågor, emotionella regleringar och beteendemönster. 

Dessa rubbningar leder till funktionsnedsättningar i en individs psykiska, biologiska och 

utvecklingsmässiga processer.  Psykiska störningar associeras ofta med en oförmåga att agera 
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i sociala situationer, yrkesmässiga situationer eller i andra viktiga aktiviteter (American 

Psychiatric Association, 2013). 

 

 

Psykiska störningar och stigmatisering 

 
“The phenomenon whereby an individual with an attribute is deeply discredited by his/her 

society is rejected as a result of the attribute. Stigma is a process by which the reaction of 

others spoils normal identity”. Detta är Goffmans (1963, p. 4) definition av stigma. Stigma 

innebär att individer som utmärker sig i samhället, individer som har icke-önskvärda 

egenskaper, blir särbehandlade av samhället. En sådan särbehandling och märkning som är 

vanlig i dagens samhälle är den mot individer som har psykiska störningar. De flesta studier 

som gjorts kring stigma och mental sjukdom är de kring den allvarliga sjukdomen schizofreni, 

det finns färre studier om stigma kring depression eller ADHD (Anderson, Jeon, Blenner, 

Wiener, & Hope, 2015).   
I Barczyk (2015) studie ombads respondenterna, efter att ha tagit del av olika 

vinjettbeskrivningar där huvudpersonens mentala tillstånd, kön, ras och utbildning 

manipulerades, att skatta deras tilltro för ett tillfrisknande för individen. De ombads också att 

skatta hur troligt de anser det är att denna individ är kapabel att hantera sin egen ekonomi och 

söka professionell hjälp. Enligt resultaten ökar önskan om social distans om respondenten inte 

tror att individen som har en psykisk störning kan tillfriskna från sitt tillstånd. 

Liknande resultat redovisas i Adewuya och Makanjuolas (2008) studie om social distans av 

individer med psykiska störningar i sydvästra Nigeria. I studien behandlas inga särskilda 

psykiska störningar då författarna valde att använda psykiska störningar i generell mening. 

Enligt deras resultat så ökar nivåerna av social distans i takt med ökade krav på närhet i 

relationen till individen med en psykisk störning där 52% av respondenterna uppgav att de 

skulle skämmas oerhört om andra människor visste om att psykisk störning fanns inom den 

egna familjen. Detta trots att 30% av respondenterna uppgav att det fanns psykisk störning 

inom familjen. Endast 42% av respondenterna uppgav att de inte skulle ha några problem med 

att föra en diskussion med en individ som har en psykisk störningmedan 61% önskade en stor 

social distans. I en tysk studie visas dock en minskning av stigmatiseringen av psykiskt störda 

mellan åren 1990 och 2011 (Angermeyer, Matschinger, Carta, & Schomerus, 2014). Vid 

undersökningen från 1990 ansåg flertalet respondenter att individer som varit inlagd på 

psykiatriska vårdinrättning inte uppfattas som intelligenta och trovärdiga av allmänheten men 

vid 2011 års undersökning var uppfattningen omvänd och flertalet ansåg nu att individer som 

vistats på psykiatriska vårdinrättningar visst uppfattades som intelligenta och trovärdiga. 

Författarna diskuterade kring varför en minskning av stigmatisering har skett och en 

förklaring tros ligga i generationsskiftet. Unga individer tenderar att vara mindre 

pessimistiska i sin bedömning av individer med psykiska störningar än den äldre 

generationen. En annan förklaring kan vara ”anti-stigma” program vars syfte är att informera 

och upplysa befolkningen om psykiska störningar och kan i sin tur skapa en större förståelse 

och acceptans. 
 

 

Psykiska störningar och brottslighet 
 
Individer med psykiska störningar är vanligt förekommande inom rättsväsendet runt om i 

världen. Enligt Gross och Morgan (2013) lider 15% av de manliga brottslingarna och 31% av 

de kvinnliga i fängelser av en allvarlig psykisk störning så som olika former av schizofreni, 

depressiva- och bipolära störningar och andra psykotiska störningar. Trots detta så löper 
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personer med psykiska störningar tre gånger större risk att dömas till fängelse än att bli 

inlagda på psykiatriska vårdinrättningar.  

I Peterson, Skeem, Kennealy, Bray och Zvonkovics (2014) intervjustudie med 143 

brottslingar undersöktes i vilken utsträckning kriminellt beteende kunde förklaras av 

symptombilden av deras psykiska störningar. Deltagarna genomgick en två timmar intensiv 

intervju med fokus på tidigare kriminellt beteende och symptombild och kopplingen mellan 

dessa. Av 429 rapporterade brott kunde 4% förklaras av psykoser, 3% förklaras av bipolär 

störning och 10% av depressioner. Av de brott som begåtts av individer med schizofreni så 

kunde 23% av dessa brott direkt, eller till stor del direkt, förklaras utifrån symptombilden. Av 

de brott som rapporterades i undersökningen var flertalet mot annan person men även inbrott, 

intrång och mindre småbrott rapporterades. 

I Nee och Witts studie (2013), fick 243 deltagare genomföra ett anonymt online 

experiment där respondenterna fick läsa och ta ställning till en av sex vinjetter där psykisk 

störning, uppväxtvillkor och kriminellt beteende manipulerades. Resultaten visade att de 

respondenter som läst en vinjett som innefattat psykiskt störning skattade dessa individer som 

generellt mer benägna att begå brott i framtiden än de som läst om friska individer gjorde. 

Studien undersökte också hur mycket sympati som genererades mot individerna i vinjetterna 

där resultaten visade att en frisk individ med neutral bakgrund och ett kriminellt förflutet 

generar minst sympati. 

I den här studien kommer två psykiska störningar att stå i fokus, schizofreni och ADHD. 

Schizofreni är en allvarlig psykisk störning som kännetecknas av svikt i kognitiva och sociala 

förmågor. Schizofreni karakteriseras av vanföreställningar, hallucinationer, oorganiserat tal 

och beteende och andra symptom som visar på ett socialt dysfunktionellt beteende (American 

Psychiatric Association, 2013). Människor med schizofreni, speciellt män, löper större risk 

jämfört med friska människor att utföra våldsbrott och speciellt dråp visar en studie av 

Krakowski och Szobor (2004).  

ADHD karakteriseras av ett beteendemönster som utmärker sig i olika miljöer, t.ex. 

hemmamiljö och arbetsmiljö. Symptomen innefattar en bristande förmåga att se detaljer, 

svårigheter att organisera uppgifter och aktiviteter, överdrivet pratande, nervösa skakningar 

och ryckningar och en oförmåga att sitta still vid passande tillfällen. Dessa beteendemönster 

kan resultera i svårigheter i bland annat sociala, arbets- och utbildningsmiljöer (American 

Psychiatric Association, 2013). 

I Danmark undersöktes hur många individer som diagnostiserats med schizofreni som 

förekommer i straffregistret. Av 4619 diagnostiserade individer hade 41% av dem åtminstone 

en dom, 22% av männen och 5% av kvinnorna har dömts för brott av våldskaraktär. Så många 

som 58% av individerna begick sitt första brott innan de haft kontakt med professionell hjälp, 

17% begick sitt första brott efter den första kontakten men innan diagnosen schizofreni 

fastställts och en fjärdedel, 25% begick sitt första brott efter att ha blivit diagnostiserad med 

schizofreni. En tänkbar förklaring till detta tros ligga i symptombilden för patienter med 

schizofreni där störande och våldsamt beteende är förekommande symptom på störningen 

(Kramp, 2004). 

Jämfört med individer utan ADHD löper individer med ADHD signifikant större risk att 

bli gripna, dömda och inlåsta (Mannuzza, Klein, & Moulton). Stöld var det vanligaste 

förekommande brottet hos individer med ADHD och förekomsten var signifikant större än 

hos individer utan ADHD (Mannuzza et al.).  Förekomsten av ADHD i fängelser är också 

hög. Vid anstalten i Norrtälje kunde forskare uppskatta ADHD hos 40% av de 315 

långtidsintagna (Ginsberg, Hirvikoski, & Lindefors, 2010). En liknande studie gjord i Kanada 

visade att 16.5% av 497 nyligen intagna interner fick höga poäng på ASRS (The Adult 

ADHD Self-Report Scale) som visar indikationer på förekomst av ADHD (Usher, Stewart, & 

Wilton, 2013).   
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Otrygghet och brottslighet 

 
Vilka andra faktorer kan kopplas till brottslighet? Schuck och Widom (2005) genomförde en 

longitudinell studie där de tittade på hur bostadsområdets förutsättningar påverkar barns 

uppväxt och kriminellt beteende. Deras resultat visade en indikation på att det finns 

kopplingar mellan ogynnsamma bostadsområden; bostadsområden som präglas av exempelvis 

ekonomiska svårigheter, tillgång till vapen och en etnisk heterogenitet och senare brottslighet. 

De barn som växt upp i ogynnsamma bostadsområden och blivit utnyttjade i barndomen löper 

större risk att bli kriminella senare i livet än de barn som växt upp i gynnsamma 

bostadsområden.  
Resultaten från Nikulina, Widom och Czajas (2010) studie visade en koppling mellan 

undermåliga uppväxtvillkor; som försummande uppväxtvillkor, fattigdom inom familj och 

grannskapet och brottslighet senare i vuxen ålder. Enligt resultaten löper barn som växt upp i 

en försummande miljö och med fattiga familjeförhållande risk för kriminalitet i vuxen ålder. 

Däremot kunde inte grannskapsfattigdom förklara kriminalitet senare i livet. Statistiken från 

studien visade att ca 50% av de barn som växt upp under försummande villkor blivit 

arresterade i vuxen ålder, detta ska jämföras mot kontrollgruppen där 36% blivit  arresterade i 

vuxen ålder. En annan studie av Holzer, Schanzenbach, Duncan och Ludwig (2008) visade att 

människor som växer upp i slumområden, den så kallade “underklassen” löper fyra gånger så 

stor risk att senare i livet begå våldsbrott i relation till människor som växt upp i 

medelklassområden. 
Liknande resultat återfinns i Bright och Jonson-Reids (2008) studie där syftet var att 

undersöka huruvida fattigdom och missförhållande har olika påverkan på pojkar och flickors 

brottslighet. Deras resultat visade bland annat att både pojkar och flickor vars familjer fått 

erhålla statligt finansiellt stöd och där det fanns åtminstone en anmälan om missförhållande 

innan tolv-års ålder löpte större risk för ungdomsbrottslighet än barn där det endast fanns 

anmälan om missförhållande.  

Enligt Cauffman (2008) är det mest effektiva sättet att eliminera ungdomsbrottsligheten är 

att skapa en trygg och säker omgivning för barn och ungdomar att växa upp i. En miljö som 

främjar utveckling och förhindrar utvecklingen av psykiska och beteendeproblem 

karakteriseras som en trygg miljö (Biglan, Flay, Embry & Sandler, 2012). Genom att reducera 

ungdomars exponering för våld, brott och droger kan tryggare uppväxtvillkor generera bättre 

förutsättningar senare i livet enligt Komro, Flay och Biglan (2011), vilket även Biglan et al. 

(2012) hävdade då en trygg miljö utmärks av att förespråka ett välfungerande social beteende 

och fostrar produktiva samhällsmedlemmar. 

 

Psykiska störningar och empati  

En aspekt som tycks saknas inom forskningen kring individer med psykiska störningar och 

brottslighet rör graden av empatin för dessa individer. Batson (1994, p. 606) definierade 

empati: “Other-oriented feelings congruent with the perceived welfare of another person.” I 

den här studien kommer denna definition av empati att tillämpas.  
En studie som berör empatin mot individer med psykisk störning är Howell, Ulan och 

Powells (2014) studie. Respondenterna ombads, efter att ha tagit del av vinjettbeskrivningar 

där huvudpersonen antingen ettiketterades med sin psykiska störning (John är schizofren) 

eller där den psykiska störningen användes som ett possessivt pronomen (John har 
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schizofreni) att skatta sin upplevda empati för huvudpersonen. Resultaten visade lägre grader 

av empati mot den individ som ettiketterades med sin psykiska störning än mot den vars 

störning användes som ett possessivt pronomen. Män kom att skatta högre värden på skalorna 

avsedda att mäta stigmatisering, ”CAMI- The community attitudes towards mentally ill” och 

”PDSD- The perceived dangerouness/social distance scale” och visade en preferens för 

ettiketterandet av psykiska störningar än vad kvinnorna i studien gjorde. Dock kom kvinnor 

att visa högre grader av empati än vad männen gjorde. Att kvinnor generellt rapporterar högre 

grader av empati är vanligt, flera andra studier har fått liknande resultat (Eisenberg & Lennon, 

1983; Rueckert & Naybar, 2008). Eisenberg och Lennon (1983) diskuterade varför kvinnor 

rapporterar högre grader av empati och anledningen tros vara på grund av en föreställning om 

att de ska vara mer omhändertagande. Men hur mycket empati skulle visas mot en individ 

med psykiska störningar som begått våldsbrott? Kommer känslan av empati för 

gärningsmannen att påverkas om denne har en psykisk störning?  

 

 

Föreliggande studie 

 
I den här studien har två klassificerade psykiska störningar tillämpats i en fallbeskrivning om 

en gärningsman. Störningarna som tillämpades var ADHD och schizofreni.  En version av en 

frisk gärningsman användes som kontroll. Utöver detta kom även gärningsmannens uppväxt 

att tillämpas i två olika versioner, en trygg och en otrygg.  

Syftet med den här studien var att undersöka huruvida empatin för en individ som begått 

våldsbrott påverkas av om denne är diagnostiserad med en psykisk störning samt att 

undersöka om uppfattningen av gärningens allvarlighet och hur attityden till gärningsmannen 

uppfattas påverkas av dennes diagnos. I studien testades tre hypoteser: 

Hypotes 1: Den schizofrena gärningsmannen med otrygg uppväxt förväntas generera minst 

positiv attityd. Denna hypotes ställs med Goffmans (1963) definition av stigmatisering som 

bakgrund då en individ med schizofreni avviker på ett icke-önskvärt sätt från allmänhetens 

förväntningar. Hypotes 2: Det våldsbrott som begåtts av den schizofrena gärningsmannen 

med otrygg uppväxt förväntas bedömas mest allvarligt. Även denna hypotes ställs med 

Goffmans (1963) definition av stigma som bakgrund. Stigmatisering kan förstärka bilden av 

att ett våldsbrott som begåtts av en individ med en psykisk störning är mer allvarlig än om 

samma våldsbrott begåtts av en frisk individ. Hypotes 3: Den friska gärningsmannen med 

trygg uppväxt förväntas generera minst empati. Denna hypotes ställs med Batsons (1994) 

definition av empati som bakgrund då en frisk individ med trygg uppväxt inte skulle kunna 

anses väcka lika mycket känslor av empati som en individ med otrygg uppväxt skulle göra.  

 
 

Metod 

Deltagare 

Deltagarna bestod av 151 studenter som rekryterades genom ett tillgänglighetsurval på en 

högskola i Mellansverige. Kriteriet för att kunna delta i studien var att studenternas studier 

hade en social arbetsinriktning och att de var studenter som läser sitt första år. Studenterna 

som deltog tillhörde beteendevetenskapliga programmet, sjuksköterskeprogrammet, 

socionomprogrammet och fristående kurser i psykologi, sociologi och pedagogik. Av 

respondenterna var 123 kvinnor och 5 personer angav inget kön. Respondenterna var mellan 

20-57 år gamla. De tillfrågade deltagarna informerades om att deltagande var frivilligt och 

därmed avböjde några personer att delta i enkätundersökningen. Det externa bortfallet 
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uppgick till 3 personer. Efter en genomgång av enkätsvaren uppmättes ett internt bortfall till 

47 personer då de på kontrollfrågorna "Vid gärningen, vilken diagnos hade Anders? och "Hur 

skulle du beskriva Anders uppväxt?" inte svarat rätt på vilken diagnos och vilken typ av 

uppväxt som gärningsmannen hade i fallbeskrivningen. Deltagare som svarade fel på en eller 

båda kontrollfrågorna exkluderades från den senare analysen eftersom en korrekt uppfattning 

om psykisk störning och uppväxtvillkor var avgörande för den slutliga analysen. Efter att de 

felaktiga enkäterna kontrollräknats var vinjetten med en gärningsman med ADHD 

överrepresenterade i bortfallet. Efter denna exkludering återstod 151 respondenter. Ingen 

ersättning utgick. 

 

Material 

I denna studie bestod materialet till fallbeskrivningen av ett verkligt rättsfall där 

gärningsmannen ifråga inte hade någon psykisk störning. Kontakt togs med en tingsrätt om att 

få tillgång till det aktuella rättsfallet. Med det verkliga rättsfallet som grund manipulerades 

detta något för att passa in i denna studie och i enkäten. Vinjetten gjordes i sex olika 

utformningar där de oberoende variablerna psykiska störning och uppväxtvillkor skilde sig åt. 

I vinjett ett och två var gärningsmannen frisk och hade en trygg respektive otrygg uppväxt. I 

vinjett nummer tre och fyra hade gärningsmannen ADHD och en trygg respektive otrygg 

uppväxt. I vinjett nummer fem och sex var gärningsmannen schizofren och hade en trygg 

respektive otrygg uppväxt. Vinjettens grundutformning utan psykisk störning och trygga 

uppväxtvillkor var följande, med alternativa formuleringar: 
 

"Det var i maj 2008 som Peter, 27 år, blev knivhuggen utanför ett populärt uteställe i centrala Malmö. Peter 

och gärningsmannen, Anders, 45 år, ska ha kommit i olag med varandra utanför utestället och tumult uppstod. 

Under slagsmålet drar Anders fram en kniv som han har haft undangömd och hugger Peter fem gånger. Huggen 

träffar Peter i bålen, axeln och i ansiktet. Anders avviker snabbt från platsen men fångas in av polis strax 

därefter. 
Vid den rättspsykiatriska undersökningen konstaterades att Anders, vid gärningen, inte agerat under påverkan av 

en allvarlig psykisk störning [agerat under påverkan av en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, ADHD] 

[agerat under påverkan av en allvarlig psykisk störning, schizofreni]. Anders växte upp med en mor, far och två 

yngre syskon. Fadern arbetade på Skatteverket och modern var sjukpensionär. Familjen växte upp i en förort till 

en mellanstor stad i Sverige. Familjen hade det bra [dåligt] ekonomiskt ställt och hamnade sällan [ofta] efter med 

avbetalningar och räkningar. Relationen till föräldrarna var kärleksfull [kärlekslös] och präglades av värme och 

närhet [kyla och distans] där inget våld förekom [där våld förekom]. Under uppväxten kom Anders inte i kontakt 

med missbruk, våld eller kriminalitet [kom Anders i kontakt med missbruk, våld och kriminalitet]. I en tingsrätt 

döms Anders för grov misshandel." 

 

Enkäten bestod inledningsvis av två bakgrundsfrågor som berörde kön och ålder. Ett 

påstående där olika våldsbrott skulle skattas användes som kontroll för att se hur allvarligt 

deltagarna skattade våldsbrott i förhållande till den grova misshandel som beskrivits i 

vinjetten. Respondenterna ombads att på en femgradig skala 1 (Inte allvarlig) till 5 (Extremt 

allvarlig) skatta fem våldsbrott (mord, dråp, vållande till annans död, grov misshandel och 

misshandel) utefter hur allvarliga de ansåg att de var. Enkäten avslutades sedan med två 

kontrollfrågor angående den diagnos och uppväxt som gärningsmannen i fallbeskrivningen 

haft. Totalt bestod enkäten av 37 frågor och påståenden. 

Utifrån enkätens påståenden skapades tre index; empati för gärningsmannen, attityd till 

gärningsmannen och gärningens allvarlighet. Syftet med detta var att skapa studiens 

beroendevariabler. 
Batson, Håkansson, Eklund, Chermok, Hoyt och Ortiz (2007) empatiskala som översatts 

av Persson och Ståhl (2009) användes för att mäta empati för gärningsmannen. Där ombads 

deltagarna att skatta, på en sjugradig skala, i vilken omfattning de upplevde olika känslor, för 
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gärningsmannen Anders, från 1 (Inte alls) till 7 (Extremt). Sex känslor kom sedan att 

användas i analysen. Dessa var: berörd, medkänsla, medlidande, sympati, värme, ömhet 

(Cronbach´s alpha = .88). De övriga 10 känslorna användes enbart för att deltagarna inte 

skulle förstå vad som avsågs att mäta. 

Deltagarna ombads sedan att ta ställning till nio par adjektiv i ändarna av en sjugradig 

skala där respondenterna fick ringa in den siffra som motsvarade deras uppfattning av 

gärningsmannen. Detta gjordes för att mäta deras attityd gentemot gärningsmannen. 

Adjektiven var följande: Osympatisk-Sympatisk, Ointelligent-Intelligent, Opålitlig-Trovärdig, 

Ofarlig-Farlig, Fredlig-Aggressiv (skalvänd), Ej hotfull-Hotfull (skalvänd), Kriminell-

Laglydig (skalvänd), Instabil-Stabil. Ett högt värde på den här skalan indikerar en positiv 

attityd till gärningsmannen. (Cronbach´s alpha = .79). 
För att mäta gärningens allvarlighet ombads deltagarna att ta ställning till sex påståenden 

som besvarades på en femgradig skala från 1 (Instämmer inte alls) till 5 (Instämmer helt). 

Dessa var: 1. Den som begår grov misshandel ska straffas väldigt hårt. 2. Peters fysiska 

skador var förmodligen lindriga (skalvänd). 3. Samhället bör prioritera kampen mot denna typ 

av brott. 4. Peter hade kunnat undvika misshandeln om han uppträtt annorlunda (skalvänd). 5. 

Peter kommer lida psykiska skador av detta väldigt länge. 6. Peter borde få ett mycket högt 

skadestånd. Cronbach´s alpha för detta index var emellertid lågt (.61) men efter att det 

skalvända itemet angående om Peter hade kunnat undvika misshandeln plockats bort ökades 

Cronbach´s alpha till .63.  
 
 

Procedur 

Efter att enkäten blivit komplett togs kontakt via mail med undervisande lärare till de 

studenter som uppfyllde studiens kriterier. Tillstånd erhölls att få dela ut enkäterna och tid och 

plats bestämdes. Innan enkäterna delades ut i föreläsningssalarna informerades 

respondenterna om enkätens upplägg och syfte. Det egentliga syftet med undersökningen 

maskerades då författarna ansåg att det förelåg en risk med att avslöja det verkliga syftet på 

förhand. Respondenterna fick istället veta att syftet med studien var att undersöka 

uppfattningen om våldsbrott och gärningsmän.  

Respondenterna informerades sedan om de etiska principerna; att deras deltagande var 

frivilligt och de kunde avbryta deltagandet när de ville, att deras svar och uppgifter behandlas 

konfidentiellt och att studien enbart kommer att användas i forskningssyfte, detta enligt 

Vetenskapsrådets (2011) etiska principer. De upplystes om att enkäten skulle ta max 10 

minuter att besvara. Ett missivbrev med ytterligare information samt kontaktuppgifter 

bifogades med varje enkät. Enkätversionerna hade ordnats genom att de låg i en serie om ett 

till sex för att slumpmässigt delas ut till deltagarna samt för att säkerhetsställa en jämn 

fördelning. Efter att enkäterna samlats tillbaka informerades respondenterna om studiens 

egentliga syfte och att de hade tilldelats olika versioner av vinjettbeskrivningar. Ett stort tack 

framfördes för deras deltagande. 

Efter att de första enkäterna delats ut i föreläsningssalen upptäcktes dock ett fel i enkäten 

på skalan avsedd att mäta attityden till gärningsmannen. Felet i enkäten rättades till. Dock 

blev resultatet av detta att 60 enkäters svar på det aktuella indexet fick exkluderas från den 

slutliga analysen då det rådde en viss osäkerhet om respondenterna hade kunnat svara på 

avsett sätt. 
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Resultat 

 

I Tabell 1 redovisas medelvärden, standardavvikelser samt Pearson korrelationer mellan 

studiens beroendevariabler och bakgrundsvariabler. 

Tabell 1. Pearsonkorrelationer, medelvärden och standardavvikelser för bakgrundsvariabler 

och oberoende variabler. 

Variabel 1 2 3 4 M SD  
1. Ålder -    26.59 7.38  

2. Kön 
a
 .01 -   ia        ia  

3. Empati .04 .05         -  2.69 1.22  

4. Attityd  .19* -.09   .34** - 2.59 0.94  

5. Allvarlighet -.08 -.14 .09 .34** 2.20 0.61  
 

ia = icke applicerbart 

a 
Man = 1, Kvinna = 2,

 

* p < .05, ** p < .01  

 

 

En envägs variansanalys för beroende mätningar visade att det fanns skillnader gällande hur 

allvarligt fem olika våldsbrotten uppfattades, F(4, 592), = 49.01, p < .0001, ῃ2 = .25 (se 

Figure 1). Post hoc analyser med Tukey (p < .05) genomfördes för att vissa vilka våldsbrott 

skilde sig åt. Resultaten visade att mord ansågs vara signifikanta allvarligare (M = 4.84, SD = 

0.51) än dråp (M = 4.49, SD = 0.75) som i sin tur ansågs vara signifikant allvarligare än 

vållande till annans död (M = 4.29, SD = 0.76) vilket ansågs vara lika allvarligt som grov 

misshandel (M = 4.25, SD = 0.79). Misshandel ansågs vara signifikant mindre allvarligt än 

alla andra våldsbrotten (M = 3.87, SD = 1.00).   

 

Figur 1. Våldsbrottens skattade allvarlighet. Skalans variationsvidd 1-5. 

4.84
4.49

4.29 4.25
3.87

Mord Dråp Vållande till annans
död

Grov misshandel Misshandel

Brottstyp
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För att få svar på hypotes 1 (den schizofrena gärningsmannen med otrygg uppväxt förväntas 

generera minst positiv attityd) användes en 3 (psykisk störning: Ingen 

störning/ADHD/schizofreni) x en 2 (uppväxtvillkor: trygg/otrygg) ANCOVA för oberoende 

mätningar med attityd till gärningsmannen som beroendevariabel och empati för 

gärningsmannen och brottets allvarlighet användes som kovariat. Resultaten kom inte att visa 

några signifikanta resultat varken för gärningsmannen psykiska störning, F(2, 111) = 0.38, p 

= .68, eller för typ av uppväxt F (1, 111) = 0.15, p = .70. Interaktionen var inte heller 

signifikant. F (2, 111) = 0.17, p = .85. Hypotes 1 fick inget stöd. 

För att få svar på hypotes 2 (det våldsbrott som begåtts av gärningsmannen som har 

schizofreni med otrygg uppväxt förväntas bedömas mest allvarlig) användes en 3 (psykisk 

störning: ingen störning/ADHD/schizofreni) x 2 (uppväxtvillkor: trygg/otrygg) ANCOVA för 

oberoende mätningar med brottets allvarlighet som beroendevariabel och attityd till 

gärningsman användes som kovariat. Resultaten kom inte att visa några signifikanta resultat 

varken för gärningsmannens störning, F(2, 112) = 1,83, p = .17 eller för typ av uppväxt F(1, 

112) =1,34, p = .25. Interaktionen var inte heller signifikant. F(2, 112) = 0.27, p = .77. 

Hypotes 2 fick inget stöd. 

För att få svar på hypotes 3 (den friska gärningsmannen med trygg uppväxt förväntas 

generera minst empati) användes en 3 (psykisk störning: Ingen störning/ADHD/schizofreni) x 

2 (uppväxtvillkor: trygg/otrygg) ANCOVA för oberoende mätningar, med empati för 

gärningsmannen som beroendevariabel och attityd till gärningsmannen användes som 

kovariat. Resultaten kom inte att visa en huvudeffekt av gärningsmannens störning, F(2, 111) 

= 1.77, p = .17. Dock kom resultaten att visa en huvudeffekt av uppväxtvillkor. Då 

gärningsmannen hade haft en otrygg uppväxt (M = 2.84, SD = 0.25) förekom högre nivåer av 

empati än om gärningsmannen haft en trygg uppväxt (M = 1.83, SD = 0.28). F (1, 111) = 6.67, 

p = .011, ῃ2 = .06. Interaktionen var inte signifikant. F(2, 111) = 2.16, p = .12. Hypotes 3 fick 

inget stöd. 

 

Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka huruvida empatin för en individ som begått brott 

påverkas av om denne är diagnostiserad med en psykisk störning samt att undersöka 

uppfattningen om gärningens allvarlighet och hur attityden till gärningsmannen påverkas av 

dennes diagnos. För att undersöka detta ställdes tre hypoteser upp, 1: Den schizofrena 

gärningsmannen med otrygg uppväxt förväntas generera minst positiv attityd. 2: Det brott 

som begåtts av den schizofrena gärningsmannen med otrygg uppväxt förväntas bedömas mest 

allvarlig. 3: Den friska gärningsmannen med trygg uppväxt förväntas generera minst empati. 

Ingen av de tre hypoteserna fick något stöd på grund av de icke-signifikanta resultat som 

studien genererade. Dock visade signifikanta resultat att en gärningsman, oavsett psykisk 

störning, med en otrygg uppväxt genererar mer empati än en gärningsman med trygg uppväxt. 

Detta skulle kunna förklaras av Batsons (1994) definition av empati: “Other-oriented feelings 

congruent with the perceived welfare of another person”. En otrygg uppväxt skulle därför 

kunna väcka känslor av att denna individ har haft det tufft och jobbigt under sin uppväxt, och 

därför upplevs starkare känslor av empati gentemot henne/honom än mot en individ som haft 

en trygg uppväxt. 

Utifrån studiens resultat som visade att gärningsmannens störning inte var signifikant på 

någon av de tre oberoende variablerna, men en tolkning kan vara att människor inte bedömer 

gärningsmän som har en psykisk störning på ett annorlunda sätt än vad de bedömer friska 

gärningsmän. Om detta är ett bra eller dåligt utfall kan diskuteras ur olika synpunkter. Bland 
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annat visar studien av Gross och Morgan (2013) att även rättsväsendet tycks bedöma individer 

med psykiska störningar och friska gärningsmän lika, då de individer som har en psykisk 

störning döms till fängelse tre gånger oftare än vad de döms till psykiatrisk vård. Frågan är 

om detta är ett problem eller om samhället förväntar sig att även gärningsmän med psykiska 

störningar ska ta ansvar för sina handlingar.  En positiv aspekt tycks dock vara att samhället 

trots allt inte verkar stigmatisera gärningsmän med psykiska störningar som farligare än friska 

gärningsmän. En förklaring till det här skulle kunna vara i linje med resultaten från 

Angermeyer et al. (2014) longitudinella studie om utvecklingen av stigmatiseringen, där 

resultaten visar en minskning av stigmatisering mellan åren 1990-2011. I Nee och Witts 

studie (2013) visar dock resultaten att samhället tror att psykiskt störda individer är mer 

benägna att begå brott än friska individer. Samtidigt finns det skäl att tro att individer som har 

en psykisk störning är mer benägna att begå brott än friska individer då 15% av de manliga 

och 31% av de kvinnliga brottslingarna lider av allvarliga psykiska störningar som 

schizofreni, depressiva- och bipolära störningar och andra psykotiska störningar. Detta ska ses 

i sin helhet då färre än 6% av befolkningen lider av allvarliga psykiska störningar (Gross & 

Morgan, 2013). 

Det finns brister med studien. Bland annat visade det stora bortfallet på kontrollfrågorna att 

vinjettbeskrivningen inte varit tydlig nog då många svarat fel på gärningsmannens diagnos 

och uppväxt. Efter en kontrollräkning hittades att de allra flesta som svarat fel på 

kontrollfrågorna hade en gärningsman med ADHD. Dessa respondenter kan ha haft 

uppfattningen att ADHD inte är en psykisk störning och därav kryssat i fel diagnos.  

En annan brist med studien var att ett fel upptäcktes efter första utlämningen av enkäterna. 

Hade en pilotstudie gjorts så hade det varit möjligt att upptäcka eventuella fel eller 

otydligheter med enkäten innan den verkliga insamlingen påbörjades. Det förekommer en 

bristande homogenitet i frekvensfördelningen på skalan som avser att mäta gärningens 

allvarlighet, dock lyckades alpha-värdet höjas då ett item plockades bort ur analysen. En 

direkt fråga om hur allvarligt respondenterna skulle skatta gärningen hade varit en fördel att 

ha med. Det hade även varit önskvärt med en jämnare könsfördelning i urvalet.  

En styrka i studien ligger i att brottsbeskrivningen är tagen från ett autentiskt brottsfall 

vilket ger studien större trovärdighet. Dock manipulerades utfallet av gärningen, då gärningen 

i själva verket ledde fram till ett dödsfall, men i vinjettbeskrivningen användes 

brottsrubriceringen grov misshandel istället. Denna manipulation gjordes för att författarna 

ansåg att det förelåg en risk med att ha ett mord, då detta riskerade att ta över själva 

fallbeskrivningen för mycket och att den andra viktiga informationen då kunde ha blivit 

förbisedd. En annan styrka med studien var det relativt stora urvalet och sättet 

enkätversionerna fördelats på för att säkerställa en jämn fördelning av versionerna. De 

kontrollfrågor som fanns med i enkäten användes för att kontrollera att deltagarna verkligen 

uppfattat vinjettbeskrivningen på rätt sätt och de deltagare som inte uppfattat den rätt 

eliminerades ur analysen. Kontrollfrågorna kan ha minskat risken för eventuella 

missuppfattningar och felrapporteringar i analysen. 

 
 

Framtida forskning 

Att det finns en koppling mellan uppväxtvillkor och kriminalitet är tydligt vilket till exempel 

Schuck och Widoms, (2005) och Bright och Jonson-Reids (2008) studier visar, dock finns det 

få studier som berör graden av empati mot kriminella individer med otrygga uppväxtvillkor. 

Här finns därför möjligheter till ytterligare forskning. Det finns också luckor i forskningen 

kring hur en trygg uppväxt påverkar en individs senare liv och eventuellt kriminellt beteende. 
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Skulle denna studie utvecklas skulle ett förslag vara att få en djupare förståelse för kriminella 

individer som rapporterat en trygg uppväxt för att hitta eventuella gemensamma faktorer med 

de som rapporterat otrygga uppväxtvillkor. En annan aspekt som är värd att utforska vidare är 

förståelsen för attityder och empati mot gärningsmän med eller utan psykisk störning genom 

att genomföra djupintervjuer med kriminalvårdare som arbetar med dessa gärningsmän eller 

individer som blivit utsatta för brott. En annan möjlighet att bredda denna studie skulle kunna 

vara att på ett mer omfattande sätt, genom en större enkät och med kompletterande intervjuer, 

få fram en mer subjektiv upplevelse av gärningsmän med psykiska störningar och våldsbrott.  

Det skulle även vara intressant att testa olika sorters brott och pussla samman dessa med vad 

som har visat sig vara utmärkande eller vanligt förekommande brott hos en viss psykisk 

störning. Ett annat förslag skulle kunna var att deltagarna under tiden de läser en vinjett får i 

uppdrag att sätta sig i personen, vars vinjett de läser, perspektiv för att se om det är olika lätt 

eller svårt att sätta sig in i en persons perspektiv beroende på exempelvis vilken uppväxt de 

haft eller om de har en psykisk störning. 

 

Referenser 

  

Adewuya, A. O., & Makanjuola, R. A. (2008). Social distance towards people with mental 

illness in southwestern Nigeria. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 42, 

389-395. 

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental 

disorders (5th ed.). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing. 

Anderson, K. N., Jeon, A. B., Blenner, J. A., Wiener, R. L., & Hope, D. A. (2015). How 

people evaluate others with social anxiety disorder: A comparison to depression and 

general mental illness stigma. American Journal of Orthopsychiatry, 85, 131-138. 

Angermeyer, M. C., Matschinger, H., Carta, M. G., & Schomerus, G. (2014). Changes in the 

perception of mental illness stigma in Germany over the last two decades. European              

Psychiatry, 29, 390-395. 

Barczyk, A. N. (2015). Relationship between the public’s belief in recovery, level of mental 

illness stigma, and previous contact. Community Mental Health Journal, 51, 38-47. 

Batson, C. D. (1994). Why act for the public good? Four answers. Personality and Social 

Psychology Bulletin, 20, 603-610. 

Batson, C. D., Håkansson Eklund, J., Chermok, V. L., Hoyt, J. L., & Ortiz, B. G. (2007). An 

additional antecedent of empathic concern: Valuing the welfare of the person in need. 

Journal of Personality and Social Psychology, 93, 65-74. 

Biglan, A., Flay, B. R., Embry, D. D., & Sandler, I. N. (2012). The critical role of nurturing 

environments for promoting human well-being. American Psychologist, 67, 257-271. 

Bright, C. L., & Jonson-Reid, M. (2008). Onset of juvenile court involvement: Exploring 

gender-specific associations with maltreatment and poverty. Children and Youth Services         

Review, 30, 914-927. 

Cauffman, E. (2008). Understanding the female offender. The Future of Children, 18, 119-

142.  

Eisenberg, N., & Lennon, R. (1983). Sex differences in empathy and related capacities.  

Psychological Bulletin, 94, 100-131. 

Ginsberg, Y., Hirvikoski, T., Grann, M., & Lindefors, N. (2012). Long-term functional 

outcome in adult prison inmates with ADHD receiving OROS-methylphenidate. European 

Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience, 262, 705-724. 



11 
 

 
 

Goffman E. (1963) Stigma: Notes on the management of a spoiled identity. New York: 

Prentice‐Hall. 

Gross, N. R., & Morgan, R. D. (2013). Understanding persons with mental illness who are 

and are not criminal justice involved: A comparison of criminal thinking and psychiatric           

symptoms. Law and Human Behavior, 37, 175-186. 

Holzer, H. J., Schanzenbach, D. W., Duncan, G. J., & Ludwig, J. (2008). The economic costs 

of childhood poverty in the United States. Journal of Children & Poverty, 14, 41-61. 

Howell, A. J., Ulan, J. A., & Powell, R. A. (2014). Essentialist beliefs, stigmatizing attitudes, 

and low empathy predict greater endorsement of noun labels applied to people with mental                 

disorders. Personality and Individual Differences, 66, 33-38. 

Komro, K. A., Flay, B. R., & Biglan, A. (2011). Creating nurturing environments: A science-

based framework for promoting child health and development within high-poverty 

neighborhoods. Clinical Child and Family Psychology Review, 14, 111-134. 

Krakowski, M., Szobor, P. (2004). Gender differences in violent behaviors: Relationship to 

clinical symptoms and psychosocial factors. American Journal of Psychiatry, 161, 459-

465. 

Kramp, P. (2004). Schizophrenia and crime in Denmark. Criminal Behaviour & Mental 

Health, 14, 231-237. 

Mannuzza, S., Klein, R. G., & Moulton, J. I. (2008). Lifetime criminality among boys with 

attention deficit hyperactivity disorder: A prospective follow-up study into adulthood using 

official arrest records. Psychiatry Research, 160, 237-246.  

Nee, C., & Witt, C. (2013). Public perceptions of risk in criminality: The effects of mental     

illness and social disadvantage. Psychiatry Research, 209, 675-683. 

Nikulina, V., Widom, C. S., & Czaja, S. (2011). The role of childhood neglect and childhood   

poverty in predicting mental health, academic achievement and crime in adulthood.           

American Journal of Community Psychology, 48, 309-321. 

Persson, M., & Ståhl, H. (2009). ”Älska din nästa så som dig själv”: Samband mellan empati 
och självkänsla. C-uppsats, Mälardalens högskola, Eskilstuna/Västerås, Akademin för 

hållbar samhälls- och teknikutveckling. 
Peterson, J. K., Skeem, J., Kennealy, P., Bray, B., & Zvonkovic, A. (2014). How often and   

how consistently do symptoms directly precede criminal behavior among offenders with               

mental illness? Law and Human Behavior, 38, 439-449. 

Rueckert, L., & Naybar, N. (2008). Gender differences in empathy: The role of the right 

hemisphere. Brain and Cognition, 67, 162-167. 
Schuck, A. M., & Widom, C. S. (2005). Understanding the role of neighborhood context in 

the long-term criminal consequences of child maltreatment. American Journal of                

Community Psychology, 36, 207-222. 

Usher, A. M., Stewart, L. A., & Wilton, G. (2013). Attention deficit hyperactivity disorder in 

a Canadian prison population. International Journal of Law and Psychiatry, 36, 311-315. 

Vetenskapsrådet. (2011). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. 
 

 


