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       Empati och allvarlighetsbedömning 

Uppfattas gärningsmän olika beroende på kön? 

Anna Larsson och Maria Palmcrantz 

 

Studier har visat att mäns våld mot kvinnor upplevs som mer allvarligt 

och bedöms hårdare i jämförelse med kvinnligt våld. Denna studie 

syftade till att undersöka om gärningsmannens kön och bakgrund 

påverkade empatin för gärningsmannen och våldshandlingens 

allvarlighetsgrad. Undersökningen utfördes på en högskola i 

Mellansverige samt inom hemvården i samma kommun. Fyra fiktiva 

vinjetter användes där gärningsmannens kön och bakgrund (tidigare 

dom/ingen tidigare dom) skiljde dem åt. Antal respondenter var totalt 

186 varav 49 män. Resultaten av enkäterna analyserades med hjälp av 

ANOVOR och t-test och visade att manliga gärningsmäns 

våldshandlingar bedömdes allvarligare samt att det upplevdes mindre 

empati för dem jämfört med kvinnliga gärningsmän. Gärningsmannens 

bakgrund hade inte någon effekt på vare sig empati eller 

allvarlighetsbedömning Studiens resultat överensstämmer med tidigare 

forskning och slutsatsen blev att manligt våld anses vara mer allvarligt 

än kvinnligt.  

 

Key words: intimate partner violence, severity judgment, gender 

difference, empathy, previous convictions 

 

Inledning 

När det gäller forskning kring våld finns det mer forskning om mäns våld mot kvinnor än 

kvinnors våld mot män. Historiskt sett har mannen setts som den som brukat våld mot sin 

partner men kvinnors våld mot män uppdagas allt mer (Mager, Bresin, & Verona, 2014). I en 

undersökning om kvinnors våld mot män fann man att kvinnors våld oftast grundar sig i 

självförsvar, rädsla eller trauma från tidigare händelser i sitt liv och att de har varit utsatta för 

kontroll av sin partner (Swan, Gambone, Caldwell, Sullivan, & Snow, 2008). NCK, (Nationellt 

centrum för kvinnofrid), på Uppsala Universitet kom i sin rapport 2014 fram till att det finns 

olika typer av våld. Fysiskt våld innebär att man gör illa sin partner med t ex. slag eller sparkar. 

Psykiskt våld innebär att en person utsätts för kränkningar, förnedring och mobbning (Heimer, 

2014). Lawrence, Yoon, Langer och Ro (2009) kom fram till att konsekvenserna av psykiskt 

våld påverkade offret på ett mycket negativt sätt samt att den typen av våld kunde vara mer 

skadligt än fysiskt våld. Även Hammock, Richardson, Williams och Janit (2014) kom fram till 

denna slutsats och menar att psykiskt våld upplevdes ge långvariga konsekvenser så som dålig 

självkänsla och självförtroende.  

Harris och Knight-Bohnhoff (1996) visade att våldshandlingar utförda av en man, till 

exempel att knuffa en annan person eller förstöra någons bil bedömdes vara värre, mer 

aggressivt och mindre acceptabelt än om en kvinna skulle utföra samma handlingar. Hammock 

et al. studie som gjordes 2014 visade också att mäns våld mot kvinnor bedömdes mer allvarligt 

än kvinnors våld mot män samt att männen bedömdes hårdare. 
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Sveriges utvecklingsenhet för kriminalvården gjorde 2010 en granskning kring straff och 

återfall. Förstagångsförbrytare bör dömas utifrån de regler och paragrafer som finns men vid 

återfall anser människor att brottslingen i fråga bör dömas hårdare än tidigare. En viktig aspekt 

är tiden, alltså om avtjänandet av det tidigare brottet och återfallet skett inom en kortare eller 

längre period (Kriminalvårdens utvecklingsenhet, 2010). Enligt Kriminalvårdens granskning 

påverkar en gärningsmans tidigare dom(ar) framtida dom(ar) beroende på hur nära i tid de är. 

Med detta menas att om två brott begås med sex månaders mellanrum är det troligare att det 

senaste brottet döms hårdare än det första, än om två brott begås med fem års mellanrum. 

Sammanfattningsvis så menar forskarna att fysiskt våld grundar sig i att man skadar en 

annan människa med till exempel sparkar och slag medan psykiskt våld grundar sig i förnedring 

och kränkning av en annan människa. Mäns våldshandlingar bedöms hårdare och anses vara 

mer allvarliga och mindre acceptabla än kvinnors våldshandlingar. 

 

Män och kvinnor behandlas olika 

När det gäller dagens samhälle så finns det skillnader i hur vi behandlar flickor och pojkar. 

Detta visar sig bland annat genom traditionella förväntningar som finns gällande hur flickor 

och pojkar bör vara. Exempelvis att flickor har en förväntan på sig att vara mera hjälpsamma 

och ansvarstagande än pojkar. Dessa skillnader gör att vi människor kommunicerar på olika 

sätt till flickor och pojkar vilket leder till att de växer upp med olika förutsättningar och villkor 

(Toivanen, Gisselmann, & Lindfors, 2012). 

Redan som barn behandlas flickor och pojkar olika, men det slutar inte där. I en studie som 

Sarnikar, Sorensen och Oaxaca gjorde 2007 fann de att manliga brottslingar dömdes i 

genomsnitt till längre fängelsestraff jämfört med kvinnliga brottslingar som utfört samma brott. 

Kvinnliga brottslingar fick allt mellan månader till år kortare straff. Detta menar forskarna beror 

dels på att domarna påverkas av familjeomständigheterna till exempel att barn finns med i 

bilden men också på hur domarna ser på gärningsmannens egenskaper i fråga, till exempel 

våldsbenägenheten hos kvinnan och mannen. Om domaren ser våldet på olika sätt beroende på 

om det är en kvinna eller man som är förövaren så talar man om könspåverkan ”gender-based 

bias” men även om man ser våldet som lika allvarligt, oberoende av förövarens kön, så tenderar 

kvinnor trots det få lindrigare straff. 

Sammanfattningsvis menar forskare att män och kvinnor behandlas olika redan som barn 

av samhället både gällande normer och förväntningar. Män/pojkar ska vara mer risktagande 

medan kvinnor/flickor ska vara mindre aggressiva och mer empatiska. Kvinnlig brottslighet 

bedöms även som mindre allvarlig än manlig brottslighet. 

 

Empati för gärningsmannen 

Idag finns det många definitioner på vad empati innebär. De kan skilja sig åt på vissa saker men 

alla har en och samma huvudpunkt, förmågan att uppleva en annan människas känslor och 

tankar. Enligt Nationalencyklopedin definieras empati som en ”förmåga att leva sig in i en 

annan människas känsloläge och behov” (Nationalencyklopedin, 2015). En liknande definition 

ges av Batson, Eklund, Chermok, Hoyt och Ortiz (2007) som menar att empati innebär att 

uppleva olika känslor för en person, så som sympati, medkänsla, ömhet och omtanke. 

Deitz, Blackwell, Daley och Bentley (1982) gjorde en mätning av empati för våldtäktsoffer 

och våldtäktsmän. Undersökningen bestod av två delar där den första handlade om att college 

studenter fick svara på en enkät som undersökte tillförlitligheten av en skala så kallad Rape 

Empathy Scale för att forskarna sedan skulle kunna tillämpa den på jurymedlemmar. Del två 
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handlade om att forskarna lät jurymedlemmar svara på enkäten då den visade på bra 

tillförlitlighet. Deitz et al tar upp en så kallad actor-observer model, aktör- observatör modell, 

och menar att jurymedlemmarna kan agera fördömande mot offret i fråga genom att observera 

hur individen framstår utseende- och beteendemässigt i rätten, samt att jurymedlemmarna är 

oförmögna eller ovilliga att känna empati för offer som utsatts för sexuella övergrepp. Sexuella 

övergrepp är inte vad denna undersökning handlar om men detta visar att vare sig man känner 

empati eller inte så kan empatin påverka förövarens dom. 

Vår studie syftar till att undersöka om empati för gärningsmannen har en påverkan i en 

allvarlighetsbedömning av ett våldsfall samt se hur manliga och kvinnliga gärningsmän bedöms 

utifrån gärningsmannens bakgrund och kön. Studien testas utifrån två hypoteser: Hypotes 1: 

Den manliga gärningsmannen har man mindre empati för och bedöms mer allvarligt jämfört 

med den kvinnliga gärningsmannen. Hypotes 2: Gärningsmannen utan tidigare dom har man 

mer empati för och bedöms mindre allvarligt jämfört med gärningsmannen med tidigare dom. 

 

 

Metod 

Deltagare 

Respondenterna var 178 studenter från en högskola i Mellansverige samt åtta anställda på 

hemvården i samma kommun. Respondenterna valdes utifrån ett tillgänglighetsurval. På grund 

av deltagarbrist samlades data också in genom att gå runt till studenter på skolan. I studien 

medverkade totalt 186 respondenter varav 137 var kvinnor med åldersspannet 20 till 61 år (M 

= 26.05, SD = 7.32). Det totala bortfallet var 59 varav externa, dvs. ej returnerade enkäter, var 

27 och interna bortfallet, dvs. returnerade enkäter där centrala frågor inte var besvarade, var 32. 

Antal respondenter som läste vinjetterna blev väl fördelat. 50 respondenter läste vinjett ett 

(kvinnlig gärningsman med tidigare dom), 45 respondenter läste vinjett två (manlig 

gärningsman med tidigare dom), 49 respondenter läste vinjett tre (kvinnlig gärningsman utan 

tidigare dom) och 42 respondenter läste vinjett fyra (manlig gärningsman utan tidigare dom). 

Ingen ersättning utlovades för medverkan i studien. 

 

 

Material 

Fyra enkäter utformades genom att författarna tog en redan etablerad enkät med frågor som 

ålder, kön och Batsons (Batson, Fultz, & Schoenrade, 1987) empatiskala och skrev till egna 

fyra fiktiva vinjetter och ställde en egenformulerad fråga direkt efter vinjetten, Hur allvarligt 

anser du att detta är? Respondenterna fick en kort presentation av vinjetten i missivbrevet innan 

de besvarade enkäten. Det som skiljde vinjetterna åt var att gärningsmannen var kvinna eller 

man samt hade tidigare dom eller ingen tidigare dom och det som var gemensamt var att 

gärningsmannen och dess partner hade varit med om en traumatisk upplevelse, de hade förlorat 

ett barn i en bilolycka, där föräldern som var med i bilolyckan beskyllde sig själv för barnets 

död. Respondenterna fick svara på den egenformulerade frågan utifrån en Likertskala mellan 1 

(inte alls) till 7 (extremt). Det sista momentet i enkäterna var att mäta om respondenterna kände 

någon empati för gärningsmannen vilket de fick göra utifrån Batsons empatiskala (1987) som 

innehöll sex empatikänslor (berörd, sympati, medlidande, värme, ömhet, medkänsla) som 

blandades ihop med 10 andra tilläggskänslor (omsorg, deltagande, sorg, ängslig, besvärad, 

irriterad, upprörd, förskräckt, bedrövad och bekymrad) (Addo, 2011). Dessa 10 känslor var med 

i skalan för att respondenterna inte skulle förstå att det var empati som mättes. Empatiskalan är 

en svensk översättning som tidigare använts av Addo. Alla empatikänslorna samt 
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tilläggskänslorna stod i rad efter varandra och mättes med en Likertskala mellan 1 (inte alls) 

till 7 (extremt). Cronbach’s alpha värdet som vi fick på empatiskalan var .90 vilket tydde på 

god reliabilitet. Nedan visas vinjett ett, där Eva är gärningsmannen med tidigare dom, där det 

som står inom [klammrar] visar på de ändringar som skiljer vinjetterna åt. 

 

 

Eva [Peter] och Peter [Eva] har varit gifta i 10 år. När Eva [Peter] och Peter [Eva] 

träffades så fattade de tycke för varandra direkt, men innan Eva [Peter] vågade 

hoppas för mycket informerade hon [han] Peter [Eva] om sin tidigare dom för 

misshandel på en arbetskollega. Peter [Eva] såg dock inte hur Eva [Peter] skulle 

kunna göra något sådant så han [hon] tänkte inte mycket mer på det. Åren gick 

och de fick två barn tillsammans, en dotter och en son. För två år sedan var Peter 

[Eva] och sonen med om en bilolycka där Peter [Eva] var den enda överlevande. 

Han [Hon] har sedan dess anklagat sig själv för sonens död och hustrun Eva [Peter] 

har hamnat i djupa depressioner där hon [han] periodvis överkonsumerar alkohol 

samt får små men många aggressionsutbrott vilket även har påverkat arbetet 

negativt. På senare tid har hon [han] slagit Peter [Eva] allt mer när hon [han] har 

druckit alkohol men hon [han] känner sig ångerfull kort efter när hon [han] insett 

vad hon [han] har gjort. Peter [Eva] har försökt få Eva [Peter] att sluta dricka men 

det slutar bara i bråk och ibland en örfil. Tillslut fick dottern nog och anmälde sin 

mamma [pappa] till polisen, då Peter [Eva] har valt att inte ringa då han [hon] ser 

misshandeln som något han [hon] förtjänar. [Eva/Peter har aldrig tidigare blivit 

dömd för något eller slagit en annan människa]. 

 

Det finns fem variabler i denna studie. De oberoende variablerna innefattar (1) 

gärningsmannens bakgrund, (2) gärningsmannens kön samt (3) respondentens kön. De 

beroende variablerna är (4) respondentens allvarlighetsbedömning av våldshandlingen och (5) 

empati för gärningsmannen. 

 

Procedur 

För att samla in data till denna studie tog författarna kontakt med olika lärare via mejl. I mejlet 

stod det en presentation av studien, syftet med den samt presentation av författarna. När 

författarna kom till föreläsningarna gavs en kort presentation av dem själva samt studien och 

syftet. Intresset kring empatin sades ingenting om då författarna inte ville att respondenterna 

skulle veta att det var empati som mättes med de olika känslorna i enkäten. Författarna fortsatte 

med att informera om att medverkan var frivillig och informationen endast skulle användas till 

denna studie och sedan delades enkäterna ut. Enkäterna blandades ihop i förväg så de låg i 

ordning, ex. vinjett 1,2,3,4 efter varandra osv. I de flesta klasserna delades enkäterna ut i början 

av lektionen och hämtades in några timmar senare. Som tidigare nämnt samlades enkäter även 

in genom att gå runt i skolan. Respondenterna informerades om författarna, studien och syftet 

vilket var att undersöka om empati för gärningsmannen har en påverkan i en 

allvarlighetsbedömning av ett våldsfall samt se hur manliga och kvinnliga gärningsmän bedöms 

utifrån gärningsmannens bakgrund och kön. På arbetsplatsen, hemvården, så samlades 

enkäterna in genom att en av författarna lämnade några enkäter där och kom sedan tillbaka 

några dagar senare för att hämta in dem. Det fanns ingen möjlighet att förklara respondenternas 

rättigheter muntligt men varje enkät hade ett missivbrev där de stod. Missivbrevet innehöll 
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informationskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011). 

Samtyckeskravet ansågs uppfyllt då respondenterna svarade på enkäterna eftersom all 

information och alla respondentens rättigheter stod skrivna i missivbrevet, enkätens första sida. 

Efter att ha samlat in alla enkäter och skrivit in all data i SPSS utförde författarna två 

stycken 2 x 2 ANOVOR för oberoende mätningar. I den första analysen ställdes empati mot 

gärningsmannens kön (man, kvinna) samt bakgrund (tidigare om, ingen tidigare dom) för att se 

om någon av dessa variabler hade samband med respondenternas empatinivå för 

gärningsmannen. I den andra analysen ställdes allvarlighetsbedömningen mot gärningsmannens 

kön samt bakgrund för att se om dessa variabler hade ett samband med respondentens 

allvarlighetsbedömning.  

 

Resultat 

För att få svar på hypotes 1 och 2 så genomfördes två 2 (gärningsmannens bakgrund: tidigare 

dom/ingen tidigare dom) x 2 (kön: man, kvinna) ANOVOR för oberoende mätningar med 

empati som beroende variabel vid första analysen och allvarlighetsbedömningen som beroende 

variabel vid den andra analysen. Den första analysen visade på en statistisk signifikant 

huvudeffekt av gärningsmannens kön, F(1,182) = 8.19, p = .005 med en etakvadrat på .043, 

vilket innebar att gärningsmannens kön påverkade respondenternas empatinivå. Empatin för 

den manliga gärningsmannen (M  = 2.79, SD = 1.40) var lägre än för den kvinnliga (M  = 3.39, 

SD = 1.42). Gärningsmannens bakgrund visade inte på en signifikant effekt på empatin, F 

(1,182) = 1.61, p = .20. Interaktionen mellan gärningsmannens kön och bakgrund visade inte 

heller på en statistisk signifikant effekt, F(1,182) = 0.79, p = .37 (se Figur 1). Den andra 

analysen visade på en statistisk signifikant huvudeffekt av gärningsmannens kön F(1,182) = 

13.9, p = .01 med en etakvadrat på .071, vilket innebar att gärningsmannens kön påverkade 

respondenternas allvarlighetsbedömning. Gärningen ansågs allvarligare då den utfördes av en 

man (M = 6.57, SD = 0.77) än av en kvinna (M = 6.03, SD = 1.13). Gärningsmannens bakgrund 

visade inte på någon signifikant effekt, F(1,182) = 2.17, p = .14. Interaktionen mellan kön och 

bakgrund visade inte på en signifikant effekt heller, F(1,182) = 0.11, p = .73 (se Figur 2).  

 Ytterligare två analyser genomfördes då författarna ville undersöka om respondentens kön 

påverkade empatin för gärningsmannen samt allvarlighetsbedömningen av våldsfallet. I den 

första analysen utfördes ett t-test för oberoende mätningar där respondenternas kön var den 

oberoende variabeln och allvarlighetsbedömningen var den beroende variabeln. Resultatet 

visade en signifikant effekt gällande allvarlighetsbedömningen. Det fanns  en skillnad mellan 

hur män (M = 5.81, SD = 1.23) och kvinnor (M = 6.45, SD = 0.87); t(184) = -3.9, p = .001) 

bedömde allvarligheten. Skillnaderna i medelvärdena (mean difference = -.63, 95% CI: -1.01 

till -.25) var medelstora (etakvadraten = .06). I den andra analysen utfördes ett test likt det ovan 

där respondentens kön återigen var den oberoende variabeln och empatinivån var den beroende 

variabeln. Resultatet visade på ingen signifikant skillnad mellan män (M = 3.12, SD = 1.37) och 

kvinnor (M = 3.10, SD = 1.46); t(89) = 0.12, p = .90) vilket innebar att empatin för 

gärningsmannen inte påverkades av respondentens kön. Skillnaderna i medelvärdena (mean 

difference = .029, 95% CI: -.44 till .50) var nästintill obefintliga. 
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Figur 1. Empati för gärningsmannen som en funktion av gärningsmannens kön och bakgrund 

 

Utifrån resultatet och figur 1 ovan kan man se att respondenterna upplevde mindre empati för 

den manliga gärningsmannen jämfört med empatin dem upplevde för den kvinnliga 

gärningsmannen. Respondenterna upplevde alltså mer empati för den kvinnliga 

gärningsmannen. Gärningsmannens bakgrund visade inte på någon effekt på empatin. 
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Figur 2. Gärningens allvarlighet som en funktion av gärningsmannens kön och bakgrund 

 

Figur 2 visar att respondenterna ansåg att våldshandlingen utförd av den kvinnliga 

gärningsmannen utan tidigare dom sågs som mindre allvarlig än om handlingen utfördes av den 

manliga gärningsmannen utan tidigare dom. Respondenterna tyckte även att våldshandlingen 

utförd av den kvinnliga gärningsmannen med tidigare dom sågs som mindre allvarlig än om 

handlingen utfördes av den manliga gärningsmannen med tidigare dom. Våldshandlingen 

utförd av den kvinnliga gärningsmannen utan tidigare dom sågs alltså som minst allvarlig 

jämfört med om våldshandlingen utfördes av den manliga gärningsmannen med tidigare dom 

som ansågs som mest allvarlig.  

 

 

Diskussion 

 
Syftet med studien var att undersöka om gärningsmannens kön och bakgrund påverkade 

empatin för gärningsmannen och våldshandlingens allvarlighetsgrad.  För att undersöka detta 

så ställde vi upp två hypoteser, Hypotes 1: Den manliga gärningsmannen har man mindre 

empati för och bedöms mer allvarligt jämfört med den kvinnliga gärningsmannen. Hypotes 2: 

Gärningsmannen utan tidigare dom har man mer empati för och bedöms mindre allvarligt 

jämfört med gärningsmannen med tidigare dom. 
Hypotes 1 fick stöd men inte hypotes 2. Resultaten tyder på att en manlig gärningsman möter 

mindre empati än en kvinnlig gärningsman samt att en manlig gärningsman handlingar anses 

vara allvarligare än en kvinnlig gärningsmans. Gärningsmannens bakgrund hade ingen 

betydelse för varken för empati eller allvarlighetsbedömningen. Den första ANOVA analysen 

visade att gärningsmannens kön påverkade empatinivån hos respondenterna som denne 

upplevde för gärningsmannen. Den andra ANOVA analysen visade att gärningsmannens kön 

hade en påverkan på allvarlighetsbedömningen. I Deitz, et al studie (1982) kom de fram till att 

ju högre empati studenterna och jurymedlemmarna upplevde för offret i studien desto 

allvarligare ansågs brottet vara och gärningsmannen i fråga borde få hårdare straff. Vår studie 
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visade att även empati för gärningsmannen spelade roll i allvarlighetsbedömningen. Den 

slutsats vi kan dra av vår studie är att gärningsmannens kön påverkade empatinivån hos 

respondenterna och det i sin tur påverkade allvarlighetsbedömningen. Under studiens gång 

väcktes även intresset för att se om respondenternas kön påverkade allvarlighetsbedömningen 

och om det fanns en skillnad mellan hur män och kvinnor bedömde allvarligheten samt 

undersöka om respondenternas kön hade en påverkan på empatin för gärningsmannen. Därför 

utfördes två analyser med hjälp av t-test mellan respondenternas kön samt 

allvarlighetsbedömning och empatin för gärningsmannen. Den första analysen där vi mätte 

respondenternas kön mot allvarlighetsbedömningen visade på en statistiskt signifikant effekt 

vilket innebar att respondenternas kön hade en påverkan på allvarlighetsbedömningen. I 

resultatet såg vi att det fanns en skillnad mellan hur män och kvinnor bedömde allvarligheten 

av gärningen. De manliga respondenterna bedömde den manliga gärningsmannen utan tidigare 

dom mer allvarligt och de kvinnliga respondenterna bedömde den manliga gärningsmannen 

med tidigare dom mer allvarligt. Detta tolkar vi som att det är allvarligare om en man utför en 

våldshandling mot en kvinna än tvärtom, och det kom även Hammock et al. (2014) fram till. 

Den andra analysen där vi mätte respondenternas kön mot empati för gärningsmannen visade 

inte på en signifikant effekt vilket innebar att respondenternas kön inte påverkade empatinivån 

för gärningsmannen. 

Bristerna i studien som vi ser är att de kvinnliga respondenterna är överrepresenterade och 

det kan därmed ha påverkat resultatet mer än om det hade varit ett jämnt antal kvinnor och män. 

På grund av detta blir det svårt att dra en generell slutsats. Så här i efterhand ser vi att vinjetterna 

kan ha varit otydlig och kan ha misstolkats eftersom det var många variabler och händelser i 

samma text. Det kan ha blivit svårt för respondenterna att veta vad allvarlighetsfrågan syftade 

på, det vill säga misshandeln. Detta kan i sin tur ha påverkat våra resultat. Allvarlighetsfrågan 

var bred och ospecifik vilket vi borde ha tänkt på vid utformandet av enkäten. Även det gör det 

svårt för respondenterna att förstå vad vi syftar på och förstå enkäten.  

     Styrkor med studien var att empatiskalan var en etablerad och reliabel skala, antalet 

respondenter var relativt många samt att resultaten vi fick stämde överens med tidigare 

forskning. Det skulle vara spännande att se framtida forskning inom detta område med deltagare 

inom rättsväsendet då det är dem som arbetar med brott och straff, allvarlighetsbedömningar 

och har ganska stor makt. Eftersom poliser och domare ska vara så objektiva som möjligt i sitt 

yrke och följa regler och lagar skulle det vara intressant att se om de verkligen är objektiva. 

Detta för att få vetskap om det och kunna förebygga för framtida anställda inom rättsväsendet. 

Man skulle också kunna forska utifrån respondenternas perspektiv och fråga sig varför man 

bedömer som man gör, vad det är man känner empati för samt för vem. 
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