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Forskning har visat på hur det finns en bias i rättsväsendet som gör att 

kvinnor i större utsträckning döms till rättspsykiatrisk vård, och att det 

finns en stereotypisk bild av den kvinnliga förövaren. Föreliggande 

studie syftar därmed att undersöka vilka resonemang som förs samt 

vilka beskrivningar som ges när kvinnor döms till, alternativt utreds, i 

fråga om rättspsykiatrisk vård. Detta har gjorts utifrån en kvalitativ 

riktad innehållsanalys där åtta stycken domslut rörande kvinnor som 

dömts samt utvärderats för rättspsykiatrisk vård har analyserats under 

två kategorier: “Mad” or “bad” samt Kvinnans brott mot den 

traditionella kvinnliga rollen. Analysen visade hur resonemangen som 

förs gällande varför kvinnorna borde dömas, samt varför dem döms, till 

vård i många fall grundade sig i hennes livsomständigheter, förväntade 

egenskaper och avvikelse från sitt ansvar och familjeroll. Analysen 

visade även på hur det tycks finnas en tendens att hellre konstatera en 

psykisk störning än att ifrågasätta denna, och således döma individen 

till rättspsykiatrisk vård. Resultaten har diskuterats utifrån vad detta kan 

ha för betydelse för rättsväsendet, och hur detta påverkar såväl 

behandlingen som bilden av både män och kvinnor som förövare.  

  

 

I dagens samhälle behandlas män och kvinnor olika. Det är en skillnad både i attityder 

och behandling som börjar direkt vi föds och som i de flesta fall är till en nackdel för 

kvinnan (Ahola, Christianson & Hellström, 2009; Gemzöe, 2015). Denna särbehandling 

är något som har uppmärksammats i alla möjliga situationer i vardagen. Exempel på sådan 

särbehandling mellan män och kvinnor, som de flesta av oss är medvetna om, är 

exempelvis olika lön för lika arbete samt olika professionella positioner på 

arbetsmarknaden (Ahola et al, 2009). I vissa länder är exempelvis kvinnors löner endast 

40-60 procent av männens (Gemzöe, 2015). Däremot finns det även situationer där det 

argumenteras för att kvinnans kön är till hennes fördel (Ahola et al., 2009), varav 

kvinnans behandling av rättsväsendet har argumenterats för att vara en sådan. I studien 

av Ahola et al. (2009) visade resultatet på att de manliga brottslingarna generellt tillgavs 

längre straff och hårdare domar än kvinnorna - detta trots identiska fallbeskrivningar. 

Nämnd studie följer resultatet från flertal tidigare forskningar som visat på det faktum att 

män generellt döms till längre fängelsestraff än kvinnor (e.g., Cramer, 1999). En teori till 

denna särbehandling som Ahola et al. (2009) lyfter fram är att människor, i dagens 

samhälle, har svårare att uppfatta kvinnor som förövare till exempelvis ett våldsbrott än 

vad vi har män. Vidare är det genom dessa föreställningar som människor tenderar att 

uppfatta en sådan handling som mer tillfällig när det är en kvinna som står som anklagad. 

Ett ytterligare fynd i studien av Ahola et al. (2009) var relationen mellan brottstyp och 

kön. Detta då personen som stod anklagad även blev tillskriven olika personliga 

egenskaper beroende på kontexten som angavs - i detta fall vilket brott som utförts. 

Studien visade hur effekten av kön förstärktes genom denna kontext och att den var 



2 
 

starkare vid exempelvis mord än stöld, dvs brott där våld var involverat (Ahola et al., 

2009).  Flertal studier visar på hur det finns en ojämlik behandling mellan kvinnor och 

män inom rättsväsendet, och särskilt vid vid val av just påföljd. Samt att denna ojämlika 

behandling till stor del grundar sig i stereotypiska uppfattningar om kvinnor. Större delen 

av den forskning som beskriver hur bedömningen av män och kvinnor skiljer sig åt är 

dock kvantitativ. Det nämns således hur kvinnor i större utsträckning bedöms till 

rättspsykiatrisk vård men det benämns inte specifikt vilka resonemang som ligger till 

grund för detta, eller hur rätten resonerar vid rättspsykiatrisk vård. Detta skapar en vikt 

av att undersöka detta område mer kvalitativt för att skapa sig en djupare förståelse för 

hur kvinnor beskrivs då dem kategoriseras eller utvärderas som i behov av vård.  

 

När det kommer specifikt till kön har det genom forskning framhållits att konstruktionen 

av genus är något som sker inom system av makt mellan könen. Vad som är feminint 

respektive maskulint definieras således ofta utifrån det som anses skilja de två åt 

(Pettersson, 2003). Pettersson (2003) lyfter fram hur det främst är begrepp såsom 

underordnad, passiv, svag, irrationell, ett sexuellt begär riktad mot män och att vara åtrådd 

av män som associeras med femininitet. Det lyfts även fram i ytterligare forskning hur ett 

generellt antagande i de flesta av världens kulturer är att män är mer aggressiva än kvinnor 

samt att kvinnor ofta kännetecknas av en passivitet och mer gemensamma drag, dvs att 

dem alla är likadana/lika (Macrae & Bodenhausen, 2000). Detta är ett antagande som 

kallas gender bias. Forskning har visat på att dessa typer av könsbaserade övertygelser 

har en avgörande inverkan på hur en individ blir bedömd och hanterad i den juridiska 

processen (Yourstone, Lindholm, Grann & Svensson, 2008). Detta relateras även till de 

könsstereotyper som finns i samhället. Dessa könsstereotyper består av uppfattningar om 

de psykologiska egenskaper och karaktärsdrag, samt de beteenden som anses passande, 

för män respektive kvinnor. Dessa uppfattningar och antaganden grundar sig i de 

beteenden som typiskt varit klassificerade som antingen manliga eller kvinnliga, 

alternativt varit vanligare hos en av dessa “grupper” i en särskild kultur. Dock så är dessa 

antaganden inte alltid i relation till en observerbar sanning, utan grundar sig ofta i 

generaliserade föreställningar och attityder om maskulinitet och feminitet. När människor 

kopplar specifika beteendemönster till ett specifikt kön är det vanligt att individen själv 

och dess individuella variationer förbises. Könsstereotyper stämmer därav sällan ihop 

med verkligheten, och dessa stereotyper är ofta så pass präglade hos människor att det 

beteende som bedöms utifrån dessa stereotyper ofta minimeras i relation till dem. Dessa 

antaganden är något som har stort inflytande på människor och påverkar de sociala 

kategorier som människor använder sig av vid tänkande och bedömning (Brannon, 2004).  

 

Den särbehandling som kan ske genom gender bias och könssstereotyper, har återfunnits 

även vid kliniska beslutsfattanden i rättsprocessen såsom vid bedömning-

/behandlingsrekommendationer - huruvida den åtalade bör få vård eller inte. De olika 

kulturella antaganden som kan finnas om en specifik grupp, det vill säga de stereotyper 

som finns om gruppen, är en automatisk process som sker i alla situationer som inkluderar 

människor. Stereotyper kring just kön är även sådant som influerar responser utan att 

personen som använder sig av dem, alternativt mottar dem, inte alltid behöver vara 

medvetna om det (Yourstone et al., 2009). Yourstone et al. (2008) menar att kvinnliga 

förövare av denna anledning i större utsträckning döms till rättspsykiatrisk vård istället 

för fängelse i relation till manliga förövare. Det återfinns även skillnader mellan könen i 

de diagnoser som förövare får vid rättspsykiatriska utredningar. Dessa skillnader skulle 



3 
 

kunna grunda sig i faktiska skillnader, att den “typiska” kvinnliga brottslingen då har 

närmare till mental ohälsa än den “typiska” manliga brottslingen. Denna könsskillnad 

skulle dock, som det lyfts fram av Yourstone et al. (2008), även kunna förklaras genom 

att beteendet hos män och kvinnor tolkas olika genom hela den juridiska processen som 

ett resultat av de stereotypiska förväntningarna som män och kvinnor har på sig i den 

kultur där de lever. Ett vidare argument till varför det är vanligare för kvinnor än för män 

att dömas till rättspsykiatrisk vård är att psykiatriska bedömningar vilar på framkallade 

föreställningar om orsakerna till psykisk ohälsa (Yourstone et al., 2008). De resonemang 

som förs när kvinnliga förövare döms till vård, samt de argument som förs i domslut om 

huruvida den kvinnliga förövaren är sjuk i lagens mening eller ej blir således av intresse 

- dvs att en allvarlig psykisk störning kan konstateras vid tidpunkten då brottet begåtts. 

Gränsen för att anses vara sjuk i lagens mening är något som numera kräver en hög gräns 

av psykiatrisk patologi för att individen ska klassas som detta. Att anses vara sjuk i lagens 

mening inkluderar vidare eventuella psykoser - men inte personlighetsstörningar 

(Yourstone et al., 2008).  

 

Diskriminering av personer på basis av deras grupptillhörighet är något som sker såväl i 

den rättsliga kontexten som samhället i stort. Dessa fördomar är ofta omedvetna och 

fördolda, samt påverkar våra upplevelser och uppfattningar av personer från olika grupper 

(Eriksson, 2001; Lindholm, 2005). Varje dag används automatiserade processer för att 

kategorisera och sortera information om människor, specifikt vid situationer av 

beslutsfattande eller bedömning. Detta på grund av att människor delas in i olika grupper 

i samhället utifrån antagandet att det finns likheter och skillnader mellan dem (Eriksson, 

2001). Det är utifrån dessa gruppindelningar som människor sedan särbehandlas på basis 

av sin grupptillhörighet (Lindholm, 2005). Det finns otaliga skäl till varför människan 

kategoriserar, men en av de främsta anledningarna till detta är att den mänskliga hjärnan 

inte kan ta in hur mycket information som helst samtidigt och vidare tar hjälp av redan 

befintlig “sparad” information (Eriksson, 2001). En individs förhållningssätt gentemot 

andra grupper påverkas av de förväntningar och den tidigare kunskap som personen har 

om gruppen i fråga. Detta utgör därmed grunden för hur vi uppfattar personen vi möter, 

vad vi förväntar oss av denne och hur vi själv agerar gentemot hen. Detta leder till ett 

generaliserat förhållningssätt gentemot de individer vi möter baserat på deras 

grupptillhörighet. Denna förenkling leder vidare till att vi människor i mindre 

utsträckning fokuserar på hur en enskild individ beter sig och har för egenskaper, och gör 

oss således mer benägna att tillskriva de föreställningar vi har om gruppens beteenden 

och egenskaper på individen i fråga. Individen ses istället hellre som en del av en specifik 

social grupp än en enskild individ (Lindholm, 2005).  

  

Social kategorisering, som beskrivits ovan, bidrar därmed till att upprätthålla 

föreställningar om skillnader mellan människor som ibland helt saknar 

verklighetsförankring (Lindholm, 2005). Den förenkling som sker vid kategorisering är 

ofta till nackdel för minoritetsgrupper - som exempelvis de kvinnliga förövarna i 

föreliggande studie. Dessa föreställningar vi har om individerna i de olika grupperna, 

kallas i vardagstal för stereotyper (Lindholm, 2005). Stereotyper är de förenklade bilder 

som finns om en grupp som dels beror på egna erfarenheter men också till stor del består 

av hur människor i en given kultur ser på gruppen, och kan således variera baserat på 

kontexten - de väljs ut för att passa de mål, motiv och behov vi har. Detta är en syn som 

förmedlas till en från barnsben av föräldrar, vänner och exempelvis media (Hogg & 
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Vaughan, 2010; Lindholm, 2005). Stereotyper är något som generellt sett förändras 

väldigt långsamt då de är kognitivt anpassningsbara, och då de gör det är det ofta på grund 

av större sociala, politiska och ekonomiska förändringar. Psykologiska studier har även 

visat på att våra upplevelser av människors beteenden i stor utsträckning bestäms av vad 

som för tillfället är aktivt i våra tankar (Hogg & Vaughan, 2010; Lindholm, 2005). De 

associationer vi har till olika grupper påverkar hur vi upplever dessa personer och deras 

beteenden. Detta kan göra att samma beteende från personer från två helt olika grupper 

kan upplevas och attribueras olika, beroende på deras grupptillhörighet och ens 

förväntningar om den gruppen. Om en individ har negativa förväntningar på en annan 

individs grupp och den personen beter sig illa gör det en mer benägen att förklara detta 

beteende utifrån att det beror på egenskaper hos personen, hellre än att det bara är en 

olycklig tillfällighet. Det är aktiveringen av kategoriskt tänkande som gör en individ 

medveten om närvaron av oväntad information. Detta pga att en persons beteende endast 

kan bli överraskande då denne har tidigare förväntningar om hur individen borde bete sig 

(Lindholm, 2005). Både kategorisering och stereotypiska uppfattningar är något som är 

vanligt förekommande hos alla individer, däribland även hos de som arbetar inom de 

brottsbekämpande myndigheterna (Eriksson, 2001). Även om dessa stereotypiska 

uppfattningar i många fall inte är realistiska är dem ofta väldigt kraftfulla. Detta eftersom 

dem påverkar hur exempelvis män och kvinnor (som två separata grupper) tänker om 

både sig själva, men även om varandra (Brannon, 2004). Det blir därigenom givet att detta 

även sker i de rättsliga processerna och således kan påverka utfallen.  

 

Enligt Weare (2013) begår kvinnor även statistiskt mindre mord än män vilket leder till 

att brottet således tolkas annorlunda, varav en del av denna tolkning leder till att dessa 

handlingar anses bryta mot vedertagna genusnormer (Weare, 2013). Med anledning att 

kvinnliga mördare utmanar dessa nämnda normer finns det även en tendens att återfinna 

en anledning alternativt en orsaksförklaring till deras utförda brott. Dessa förklaringar är 

enligt författaren ofta en reflektion av den bild som finns om kvinnan så som hon 

porträtteras genom den diskurs som finns rörande genus och vad som anses som lämpligt 

kvinnligt beteende. Detta leder vidare till att såväl samhället som lagen dömer, samt 

klassificerar, de kvinnliga mördarna som “mad” (galen), “bad” (ond) eller alternativt som 

ett offer (Weare, 2013). Diesen (2005) tar även upp hur utgångspunkten för polisen vid 

brottsutredningar, där gärningspersonen är okänd, ofta är att utgå från att det är en man 

som begått brottet, vilket gör att kvinnor lättare slipper undan ansvar. Detta eftersom det 

finns en stereotypisk bild av den “typiska” brottslingen som införlivas hos polisen, vilket 

även kan ses grundat i hur fler brott begås av män. Det är även lättare för en kvinna att få 

lindrigare påföljd, speciellt om hon inte tidigare är dömd, då återfallsrisken där bedöms 

som lägre för kvinnor än män (Diesen, 2005). Detta kan bland annat ses som grundat i 

idén om hur kvinnor anses befinna sig längre ifrån en kriminell identitet än män, vilket 

gör att dem även ses som lättare att återanpassa till samhället - utan ett långt fängelsestraff. 

Vidare är utgångspunkten vid de fall där en kvinna begått ett våldsbrott ofta att hon agerat 

i självförsvar, alternativt tas det i beaktning att hennes “retningströskel” anses vara högre 

än hos en man. Hon anses därför vid utförandet av dessa våldsgärningar ha drivits till 

denna gräns. Detta gör sammanvägt att hon bedöms lindrigare. Diesen (2005) menar 

vidare att en kvinna som begår brott generellt i högre grad ses som ett offer, ett offer av 

hennes egna omständigheter. Då hennes karaktär sällan ifrågasätts som dålig och hennes 

identitet sällan är på bordet för diskussion, bemöts hon därför på ett mer förstående sätt. 

På grund av de rådande könsrollerna i samhället passar kvinnan med andra ord inte lika 
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bra in i rollen som förövare, vilket skapar grunden för särbehandlingen som sker när 

kvinnor faktiskt begår ett brott. När en kvinna står misstänkt för en brottslig handling ses 

det mer som en “undantagssituation” då det främst är män som begår våldsbrott, vilket 

gör det lättare att motivera möjliga avsteg från praxis, och det leder till en mer “gynnsam” 

behandling (Diesen, 2005). 

 

En kvinnlig förövare som i detta avseende blir relevant som exempel är barnflickan i 

Knutby-målet. Hon illustrerades först och främst som ett offer, en skör person 

manipulerad till sina handlingar. En illustration som står i motsats och kontrast till hennes 

välplanerade och känslokalla utförande av brottet i fråga. När den rättspsykiatriska 

undersökningen i Knutby-målet vidare skulle motivera en allvarlig psykisk störning 

hittades ingen sådan, och inte heller någon diagnos att grunda illustrationen på (Diesen, 

2005). Istället talades det då om att hon lidit av religiösa vanföreställningar vid utförandet 

av sina handlingar. Slutsatsen blir därför ändå att barnflickan måste lida av en allvarlig 

psykisk störning. Hade förövaren varit av det manliga könet menar Diesen (2005) att 

bristen på diagnos kunnat leda till argument om att han varit en religiös fanatiker, men 

inte i relation till vanföreställningar eller en psykisk sjukdom. En annan anledning till 

kvinnors lindrigare behandling inom rättsväsendet kan även bero på att dem är så få och 

där den brottsliga handlingen, på grund av detta, uppfattas som en manifesterad psykisk 

störning och där handlingen blir beviset för denna psykiska sjukdom. Exempelvis vid 

mord går det att se hur var tredje kvinna som döms får sluten rättspsykiatrisk vård som 

påföljd, och vidare endast var fjärde man (Diesen, 2005).  

 

I relation till hur kvinnor behandlas i rättsväsendet menar Yourstone, Lindholm, Grann 

& Fazel (2009) även att kvinnliga förövare i större utsträckning än män diagnostiseras 

med just personlighetsstörningar i rättsliga utredningar (utöver att klassas som sjuka i 

lagens mening). De manliga förövarna diagnostiseras däremot oftare med ett alkohol- 

eller missbruksberoende än kvinnor. Det som Yourstone et al. (2009) menar är av intresse 

gällande diagnosering av personlighetsstörningar är att denna diagnosering i lagens 

mening inte associeras med att vara just juridiskt sjuk - dvs kunna dömas till vård. 

Däremot är det just denna diagnostisering som vanligtvis ligger till grund för 

bedömningen där kvinnor dömts till detta, och således får rättspsykiatrisk vård som 

påföljd. Ett argument som författarna för gällande detta är att personlighetsstörning är den 

diagnos som används då ingen annan diagnos verkar passa in på sjukdomskriterierna. En 

möjlig tolkning av dessa fynd blir därför att att det finns en tydlig bias när det kommer 

till kön, och att gränsen för att vara sjuk i lagens mening är lägre för kvinnor som står 

åtalade än män (Yourstone et al., 2009).  

  

Det har även på senare tid uppmärksammats mer och mer i vilken utsträckning som 

kvinnor blir behandlade mildare eller hårdare än män när det kommer till deras kontakt 

med rättsväsendet. Slutsatserna och resultaten gällande detta har varit blandade, dock har 

två huvudsakliga inriktningar blivit rådande. Ridderlighetshypotesen utgår från hur den 

mildare behandlingen av brottsliga kvinnor beror på de paternalistiska och “icke 

straffande” attityderna som beslutsfattarna inom samhället, och därav inom rättsväsendet, 

har gentemot kvinnan (Wilczynski, 1997). Medan det inom den mer feministiska 

inriktningen istället trycks på att de kvinnliga förövarna diskrimineras, inte behandlas 

mildare, inom rättsväsendet då dem inte endast döms för brottet de begått utan även i 

vilken grad dem bryter mot normerna rörande det “lämpliga kvinnliga beteendet” 
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(Wilczynski, 1997). Vilken inriktning som än råder påverkar de normer och rådande 

diskurser som finns i samhället rörande kvinnors våldsutövande - därmed påverkas även 

socialpolitiken, kvinnors behandling och generella upplevelser av rättssystemet samt de 

kulturella stereotyperna. Dessa stereotypiska antaganden i samhället om kvinnans 

agerande och om hur hon bör vara hjälper sedan till att dessa diskurser bevaras och lever 

vidare. Det är sedan dessa diskurser som gjort och gör att den våldsutövande kvinnan 

klassas som en antingen galen eller ond (“mad or bad”) människa (Gilbert, 2002). 

Alltsedan denna klassificering av den våldsutövande kvinnan började uppmärksammas 

har det varit just det avvikande beteendet som blivit av intresse, ett avvikande beteende 

som verkar hota den vedertagna sanningen om det “normala” funktionssättet som en 

kvinna i samhället skall ha (Gilbert, 2002). Förnekandet av kvinnans egna handlingskraft 

påverkar kvinnan själv, deras offer och rättsväsendet - detta då det hjälper till att förstärka 

de genusnormer som existerar inom såväl rättsliga som sociala diskurser och 

sammanhang (Weare, 2013). 

 

Ett ytterligare forskningsområde som belysts när det kommer till särbehandling mellan 

könen i rättsväsendet, är det där föräldrar mördat sina barn. Den forskning som 

genomförts rörande detta har visat på hur rättssystemet svarar olika i alla steg av 

processen beroende på om mordet har begåtts av modern eller fadern till barnet. Det finns 

en genomgående bild av hur män och fäder ses som “bad and normal” medan kvinnor och 

mödrar ses som “mad and abnormal” (Wilczynski, 1997). Precis som tidigare forskning 

har visat på (e.g., Yourstone et al 2009, Diesen 2005), visar även Wilczynskis (1997) 

studie på hur mödrar är mindre sannolika att dömas, och när dem väl gör det är det 

vanligtvis genom vård och andra former av straff som inte inkluderar fängelse. 

Särbehandling av kvinnan grundat i hennes kön kan även återfinnas vid de fall där ett 

barn på under 12 månader mördats. När en kvinna begår ett sådant brott räknas det som 

ett särskilt barnamord, där försvaret i målet oftast grundar sig på idén om att kvinnan 

dödat sitt barn på grund av rubbade hormoner - ett försvar som kan accepteras om barnet 

då är under just 12 månader. Detta då kvinnans hormonbalans kan vara ur balans under 

dessa månader som ett resultat av förlossning eller amning. Med andra ord utgör detta ett 

försvar som fäder ej kan bygga sitt försvar på (Wilczynski, 1997). Vidare studier visar 

även på hur kvinnor som just mördat sina barn gärna klassas som “mad” (galen), oavsett 

om det finns en föreliggande psykisk sjukdom eller inte (Weare, 2013). Detta eftersom 

det erbjuder en förklaring till att denna “otänkbara” handling begåtts. Att förklara en 

kvinnlig förövares handlingar grundat i en sjukdom eller galenhet leder vidare till att hon 

själv inte behöver ses som ansvarig till brottet (Weare, 2013). Detta synsätt och hantering 

av kvinnliga förövare bidrar vidare till upprätthållandet av de genusstereotyper som 

existerar i samhället. Vilket då upprätthåller tanken om den kriminella kvinnan som 

“mad” (galen), speciellt då de begår mord (Weare, 2013).  

 

Det finns vidare även en överhängande bild i den psykologiska litteraturen om hur 

kvinnliga barnamördare övervägande setts som “sad”, där deras handlande anses 

irrationellt och grundade i deras svåra omständigheter och/eller otillräcklighet 

(Wilczynski, 1997). Utöver detta synsätt är det då, som tidigare beskrivits, vanligtvis 

bilden av kvinnan som “mad” som är rådande, då på grund av att en mental sjukdom antas 

ligga till grund för handlingen hon utfört. Mord som begåtts av mödrar tenderar därför 

ofta att beskrivas som tragedier som dem själva inte är ansvariga för. Fäder som mördar, 

i relation till “sad” och “mad”, uppfattas i första taget istället som “bad” - dvs moraliskt 
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klandervärda och mindre överraskande, samt i behov av straff och avskräckning 

(Wilczynski, 1997). Dock är det värt att nämna att det även finns en syn på kvinnliga 

mördare som “bad”, detta innebär då oftast att dem ses som just onda. Dessa kvinnors 

brott beskrivs som att de gjort sig skyldiga till en extra nivå av ondhet som rör sig utöver 

deras faktiska brott - en ondhet grundad i de genusnormer de även brutit mot. Denna 

klassificering grundar sig främst i att det inte finns en psykisk sjukdom som tillåter dem 

att klassas som galen (“mad”) eller som ett offer, och därför klassas hon istället som ond 

(“bad”). Klassificeringen av dessa kvinnor som onda innebär även i de fall då förövaren 

är en moder att hon brutit mot de normerna kopplade till att vara en “bra” moder (Weare, 

2013). I likhet med detta visar även Noh, Lee och Felteys (2010) studie på hur kvinnliga 

förövare, främst mördare, ses lida av en psykologisk sjukdom vilket således ursäktar dem 

från brottet samt skapar en förståelse för kvinnans handlingar grundat i hennes mentala 

instabilitet. I dessa fall ursäktades ofta kvinnan genom att fokus hamnade på hennes 

mentala sjukdomshistoria hellre än de våldsamma handlingarna som utförts. Mest vanligt, 

i likhet med den tidigare beskrivningen av kvinnan som “sad”, är dock framställandet av 

kvinnan som irrationell, eller galen. Det lyfts med andra ord fram hur det återfinns en 

tydlig återkommande bild av hur kvinnan kategoriseras som antingen “mad” eller “bad” 

(galen eller ond) (Noh, Lee & Feltey, 2010).  

 

Gelsthrope (2010) lyfter fram hur behandlingen av kvinnliga förövare är starkt 

sammankopplat med en bild av dem som antingen “mad”, “bad” eller “sad” (galna, onda 

eller ledsna/irrationella) samt en bild av dem som antingen omtänksamma eller vårdslösa 

mödrar (Gelsthorpe, 2010). Den ovan beskrivna bilden av kvinnan är ingenting som är 

unikt för just mödrar som mördar sina barn, utan är snarare en vanlig stereotypisk bild av 

kvinnan generellt. Kvinnor i samhället, om vi bortser från den straffrättsliga kontexten, 

ses som mer sannolika i allmänhet att motta psykiatrisk vård eller få hjälp genom 

medicinering än män (Wilczynski, 1997). Wilczynski (1997) menar att denna 

medicinering av kvinnors beteenden på grund av detta har blivit ett vanligt svar mot 

sådant som kvinnors våld i allmänhet. En sådan sak som PMS (Pre Menstrual Syndrome) 

har bland annat använts som förklaring och orsak till kvinnligt våld i exempelvis England. 

Och behovet av medicinering av kvinnor, brottsliga eller ej, har genom den växande 

vågen av feministisk litteratur blivit ett fokusområde, där det menas att faran av detta inte 

endast påverkar den medicinerade kvinnan i fråga - utan alla kvinnor (Wilczynski, 1997.) 

Studier lyfter även fram hur det fokus som hamnar på kvinnans mentala status eller 

biologiska funktioner, samt stämpeln av kvinnan som antingen “mad”, “bad” eller ett 

offer bidrar till att kvinnan ses som ofarlig, och även tar bort lite av deras antagna ansvar 

och handlingskraft (Weare, 2013).  

   

Som ovan studier har beskrivit behandlas förövare olika beroende på vilket kön de har. 

Generellt behandlas kvinnorna utifrån hur deras kriminella samt sociala beteende avviker 

från de rådande könsnormerna och de förväntningar som dessa normer medför. Vid 

rättsprocessen kommer därför förhandlingarna och påföljderna påverkas utav både 

brottets karaktär men även hur mycket kvinnan avviker från de traditionella könsroller 

som hennes kön medför (Edwards, 1986). En ytterligare aspekt som därför även tas i 

beaktning, i samband med hur väl hon anpassar sig till normerna, är hennes centrala roll 

i familjelivet. I de fall där den åtalade kvinnan inte passar in i ett konventionellt 

brottsmönster, samt avviker från det “kvinnliga beteendet”, resulterar det ofta i att hon 

anses behövas hållas häktad under förhandlingarna eller instängd på mentalsjukhus 
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(Edwards, 1986). Det kan ses som att kvinnan överskrider en gräns då hon exempelvis 

begår ett våldsbrott, och detta gränsöverskridande beteende blir särskilt stort då brottet i 

fråga är riktat mot antingen hennes egna barn eller mot en make eller partner. I dessa fall 

anses kvinnan i stor utsträckning vara sjuk hellre än ansvarig för brottet hon begått. Är 

det vidare en kvinna som frekvent återvänder till ett brottsligt och våldsamt beteende ses 

detta sällan som uppsåtligt utan istället, i relation till tidigare forskning, som att hon är 

psykiskt sjuk (Edwards, 1986). De mödrar som är skyldiga till barnamord behandlas 

därför som nämnt mer förmildrande än männen på grund av antagandet om deras sjukdom 

och hälsa, medan mödrar som främst försummar sina barn i annan utsträckning kan ses 

som “monster”. Då rättsväsendet och dess lagar även är mer anpassade efter en manlig 

kontext faller den kvinnliga förövaren in i de kategorier som tidigare tagits upp - som 

antingen “mad” eller “bad” (galen eller ond) (Edwards, 1986). Skillnaden på synen 

mellan en så kallad bra eller dålig kvinna grundar sig i denna kontext i hur väl hennes 

livsstil och beteende sammanfaller med det kvinnliga beteendet som ses som “passande” 

grundat i genusdiskursen (Weare, 2013).  

  

Som ett avslutande belägg för behandlingen och synen på kvinnan som tagits upp i detta 

avsnitt har även tidigare studier visat på hur domare själva medgett att de “behandlar 

kvinnor mildare och mer varsamt än dem gör män” (Nagel & Johnson, 1994). De har även 

uttalat sig vara mer benägna att rekommendera skyddstillsyn istället för fängelse när det 

kommer till kvinnliga förövare kontra manliga (Nagel & Johnson, 1994). I en studie av 

Yourstone et al. (2008) fick tre grupper ur rättsväsendet bedöma ett visst falls “förövare” 

som antingen sjuka i lagens mening eller inte. Resultatet visade på att förövarens kön 

hade en avsevärd roll i huruvida bedömningen ledde till rättspsykiatrisk vård. Där de 

kvinnliga förövarna i större utsträckning dömdes till att lida av en allvarlig mental 

sjukdom i lagens mening. Författarna menar att en konsekvens av detta, utöver själva 

särbehandlingen grundat i kön, är att de manliga förövarna med eventuell mental ohälsa 

inte kommer få samma möjlighet som kvinnorna till att få vård och korrekt hjälp. De 

menar därigenom att på samma sätt som kvinnorna kan anses vara diskriminerade och 

stämplas som psykiskt sjuka i denna fråga kan männen ses som förminskade i den - där 

hans möjlighet till vård förminskas (Yourstone et al., 2008.). Vad som dock är värt att ta 

i beaktande i alla diskussioner gällande straff mot kvinnor och män är att kvinnorna i 

mycket högre grad än män är ostraffade. Detta räcker dock inte som ensam förklaring och 

anledning, enligt nuvarande forskning, till den särbehandlingen som uppmärksammats 

(Wilczynski, 1997). 

 

 

Syfte 

 

Den föreliggande studiens syfte blir därför att studera vilka resonemang som förs i de fall 

och domslut där kvinnliga förövare döms till, alternativt utvärderas i fråga om, 

rättspsykiatrisk vård istället för fängelse, och vilka grunder dessa resonemang är baserade 

på. 

 

 

Metod 
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Material och procedur 

Det material som studien utgår från består av åtta domslut från olika tingsrätter runt om i 

Sverige. Domslut från såväl stora som små städer har inkluderats, samtliga från olika håll 

i Sverige. Domarna har tagits fram genom en sökning hos rättsdatabasen lexnova genom 

sökorden “rättspsykiatrisk vård”, där endast de som berörde kvinnliga förövare valdes ut. 

Sökningen genomfördes i november 2017. De domar som valdes ut är från år 2010 till 

2016 och berör olika sorters brottstyper (se Tabell 1). För två utav domsluten har vi även 

fått tillgång till det rättspsykiatriska utlåtandet. De domslut med de mest utförliga 

beskrivningar, samt dem där vi fick ytterligare information från tingsrätterna, såsom det 

rättspsykiatriska utlåtandet, prioriterades vidare och valdes ut. Domarna inkluderar 

kvinnor som dömts till rättspsykiatrisk vård, fängelse och där de friats helt. 

Rättspsykiatrisk vård har dock övervägts i samtliga domar och är vad som gör de olika 

domarna relevanta för studien. Samtliga domar presenteras mer utförligt i tabell 1.  

 
Tabell 1. Beskrivning av samtliga domar som analysen utgått från.  

Domslut Gärningsperson Brott Påföljd 

Domslut 1 Kvinna, 37 år.  Försök till mord och grov mordbrand: 

Anlade en eld i hallen medan make och 

barn sov. 

Rättspsykiatrisk vård. 

Domslut 2 Kvinna, 42 år. Försök till mord, olaga hot, snatteri och 

hot mot tjänsteman. 

Rättspsykiatrisk vård. 

Domslut 3 Kvinna, 33 år.  Mord och grov stöld: Bragt livet om dotter 

genom att fästa narkotikaklassade plåster 

på kroppen. 

Rättspsykiatrisk vård. 

Domslut 4 Kvinna, 31 år.  Grov fridskränkning: Misshandlat och 

ofredat sina barn. 

Fängelse 1 år, 4 mån. 

Domslut 5 Kvinna, 35.  Orsakat sin sons död genom att hoppa ner 

på en körbana.  

Åtalet ogillas.  

Domslut 6 Kvinna, 49 år.  Mordbrand: Tänt eld på en soffa i 

vardagsrummet medan en person befann 

sig i bostaden.  

Rättspsykiatrisk vård. 

Domslut 7 Kvinna, 35 år.  Mord: Mördat två män. Rättspsykiatrisk vård. 

Domslut 8 Kvinna, 26 år. Hemfridsbrott, skadegörelse och 

mordbrand: Tänt eld på en garderob i sin 

f.d. pojkväns bostad samt brutit sig in och 

förstört föremål i en annan bostad.  

Skyddstillsyn med 

samhällstjänst och 

psykiatrisk- samt 

missbruksavvänjande 

behandling 

 

 

Innehållsanalys 

Den metod som ligger till grund för den aktuella studien är en kvalitativ innehållsanalys. 

Den kvalitativa ansatsen valdes eftersom den blir särskilt meningsfull när det fenomen 

som studeras är komplext eller kontextberoende, som i detta fall. Vi vill i följande studie 

även göra en tolkning av meningen och innebörden i en text, vilket den kvalitativa 

ansatsen låter oss göra genom att det ger oss möjlighet att vara “medium” för det material 

som studeras i kontrast till en kvantitativ studie (Langemar, 2008). Den specifika metod 

som använts i studien är en kvalitativ riktad innehållsanalys. Denna metod erbjuder olika 

analytiska angreppssätt där den ansats som används kan variera. Valet av ansats beror på 

det teoretiska och allmänna intresset hos forskaren, samt det fenomen som studeras (Hsieh 

& Shannon, 2005). Det huvudsakliga fokuset i en riktad innehållsanalys ligger på 

innehållet och den kontextuella meningen i textmaterialet. Detta ger således möjlighet att 
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analysera studiens material, som här består av domslut, på ett systematiskt sätt. En 

innehållsanalys ansågs lämplig för studien då denna typ av metod gav möjlighet att bidra 

med både kunskap och förståelse rörande det fenomen som studeras, särskilt då det är en 

färdig text (Bergström & Boreus, 2012). Den riktade innehållsanalysen utgår från tidigare 

forskning och/eller ett teoretiskt ramverk som kategorier sedan skapas utifrån. Dessa 

kategorier kan sedan hjälpa till att vägleda forskaren genom det studerade materialet för 

att ta fram data som såväl stämmer överens som inte stämmer överens med det redan 

existerande ramverket eller tidigare forskning. Metoden är främst deduktiv då 

utgångspunkten är ett teoretiskt ramverk och tidigare forskning där materialet tolkas i 

relation till dessa (Hsieh & Shannon, 2005). Detta angreppssätt blev relevant för 

föreliggande studie då syftet var att skapa en djupare förståelse för hur resonemangen ser 

ut då kvinnor döms till och utvärderas för rättspsykiatrisk vård i rätten. Ett vidare 

argument till det kvalitativa angreppssätt är att det ger en möjlighet att bryta ner 

domsluten, som ofta innehåller mycket information, i olika delar som sedan analyseras i 

relation till redan befintlig information. Den riktade innehållsanalysen ger oss därför en 

möjlighet att utforska detta område genom de kategorier som utformats som ett sorts 

ramverk, medan det även ger möjlighet för nya fynd att komma fram. Den riktade 

innehållsanalysen leder sedan vidare till att antingen kunna validera eller utveckla det 

redan existerande teoretiska ramverket och den tidigare forskningen (Hsieh & Shannon, 

2005). 

Analys och tillvägagångssätt 

Till att börja med togs samtliga domar som skulle användas fram. Då den riktade 

innehållsanalysen är en strukturerad process började vi med att läsa igenom samtliga 

domslut för att se om de kunde vara av relevans. Nästa steg efter dessa hade valts ut blev 

därför, utefter den riktade innehållsanalysen, att tillsammans identifiera nyckelbegrepp 

och kategorier utifrån den tidigare forskningen i relation till det utvalda materialet. Dessa 

blev följande: “Mad or bad” samt “Kvinnans brott mot den traditionella kvinnliga rollen”. 

Vidare gjordes operationella definitioner till diverse kategori för att ge en tydligare bild 

av dessa, detta eftersom det är kategorierna som vidare ligger till grund för analysen av 

hela textmaterialet och då diskussionen senare har sin stomme i dessa. Kategorierna med 

tillhörande operationell definition presenteras mer utförligt nedan. När dessa var 

framtagna lästes de utvalda domsluten igenom upprepade gånger för att få en bra 

uppfattning om materialet samt innehållet i sin helhet. Då vi var två personer som 

analyserade materialet, läste vi sedan separat igenom samtliga domslut och valde 

noggrant ut väsentlig information enskilt. Efter denna hantering av materialet gjordes en 

gemensam koll på hur väl överensstämmande de två bedömningarna varit i de utvalda 

delarna av domsluten. Genom en muntlig diskussion valdes de delar i texten som ansågs 

mest överensstämmande och väsentliga för föreliggande studie. Efter detta tog vi enskilt 

ut de citat och annan central information som vi funnit i domarna som kunde vara 

relevanta för studiens syfte, och visade på vilka resonemang som förts, och applicerade 

detta materialet under den kategori som ansågs passande. I denna del av analysen gjordes 

även appliceringen först enskilt av oss för att sedan kontrolleras och diskuteras muntligt 

tillsammans för att se till att vi var överens om, samt kunde kontrollera, att materialet 

applicerades under den kategori som var enlig oss mest passande. Informationen delades 

sedan upp under diverse kategori tillsammans där gemensamma teman identifierades och 

kopplades till tidigare forskning. Tillvägagångssättet var således direkt baserat på den 

strukturerade process som är den riktade innehållsanalysen (som tidigare presenterats) 
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och detta gör vidare att de fynd som gjordes vid analysen antingen kan bidra med 

stödjande eller icke stödjande argument för det teoretiska ramverk samt den tidigare 

forskning som ligger till grund för denna studie. De fynd som tagits fram presenteras 

genom beskrivningar och citat från materialet, i detta fall domsluten, genom 

innehållsanalysen i resultatdelen (Hsieh & Shannon, 2005). 

  

Kategorier för analys 

Följande kategorier är framtagna utifrån studiens bakgrund och teoretiska ramverk. Dessa 

är därför baserade på det vi funnit som mest framstående inom den litteratur som använts. 

Textanalysen grundar sig i dessa kategorier, och de eventuella fynd som kan passa in 

respektive inte passar in under dessa kategorier kommer i analysen att diskuteras. 

Domsluten kommer dock fortfarande analyseras på ett öppet sätt och är inte enbart 

begränsad till dessa kategorier, utan är även öppen för ytterligare subkategorier och teman 

som kan komma upp under arbetets gång. 

  

“Mad” or “bad” 

Under denna kategori kommer vi att analysera de beskrivningar i domsluten där kvinnan 

beskrivs på sådant sätt att de kan falla inom kategorier som “mad” eller “bad”, dvs ifall 

beskrivningarna om dessa kvinnor kan anses vara grundade i föreställningen om den 

kriminella kvinnan som psykiskt sjuk. De begrepp som är av främst relevans utgår från 

hur kvinnan betraktas antingen som just galen eller ond. När en kvinna klassas som “mad” 

(galen) fokuseras beskrivningarna om henne på hur hon främst är styrd av en mental 

sjukdom vilket anses sänka hennes grad av ansvar för brottet i fråga. När en kvinna istället 

klassas som “bad” (ond) utgår beskrivningarna från en tolkning av kvinnan som en dålig 

människa, och där hennes beteende kan göra att hon ses som ett “monster”. Sammanfattat 

önskar denna kategori utforska hur de rådande diskurserna som presenterats kring den 

kvinnliga förövaren tar sig i uttryck i domsluten. 

  

Kvinnans brott mot den traditionella kvinnliga rollen 

Under denna kategori önskar vi analysera beskrivningarna om den kvinnliga förövaren 

grundat i hennes grupptillhörighet - att vara kvinna. Samt de beskrivande förhållningssätt 

till henne på grund av sina ytterligare grupptillhörigheter som exempelvis fru, moder, 

sambo och dylikt. Med andra ord i vilken utsträckning den enskilda kvinnan fokuseras på 

och vilken utsträckning de föreställningar och förväntningar som finns om henne tar 

uttryck. Vidare önskar vi under denna kategori undersöka i vilken utsträckning kvinnorna 

beskrivs utifrån deras kriminella beteende eller huruvida det är deras sociala beteende och 

hur det avviker från de rådande könsnormerna som tar utrymme. Då de rådande 

könsrollerna i samhället gör att kvinnan inte passar lika bra in i rollen som förövare önskar 

vi således även analysera huruvida hennes brott ses som “undantagssituationer”, huruvida 

hon beskrivs som ett “offer” av sina omständigheter samt huruvida de paternalistiska och 

“icke straffande” attityderna som rättsväsendet har gentemot kvinnan visar sig i 

domsluten. Slutligen skall även beskrivningar, om sådana kan återfinnas, om kvinnan som 

“sad” (ledsen/irrationell) tas upp här, dvs om hon beskrivs som en individ vars brottsliga 

handlingar är grundade i en otillräcklighet och/eller svåra omständigheter. 

  

Etiska överväganden 

Det material som används i studien är allmänna uppgifter vilket således inte gör det 

problematiskt att inkludera i en uppsats. Det är däremot viktigt att nämna att det numera 
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krävs en etikansökan då en vill använda sig av dombeslut i forskning, samma principer 

gäller dock inte vid c-uppsatser. Det är dock viktigt att fortfarande ha känsligheten i 

materialet i åtanke. Detta då vi även fått ut den rättspsykiatriska undersökningen för vissa 

domslut. På grund av detta har därför samtliga domslut avidentifierats på så sätt att inga 

domslut eller någon av de inblandade nämns vid namn.  

 

  

Resultat/Diskussion 

 

I följande avsnitt kommer domsluten som tagits fram att analyseras under respektive 

kategori vi anser att dem faller under. Under dessa kategorier kommer sedan relevanta 

teman som sammanfattar resultaten att presenteras. Dessa kommer att kopplas till och 

analyseras utifrån den tidigare forskning och det teoretiska ramverket som tidigare 

presenterats i studien. Vi ämnar endast att analysera de delar och beskrivningar i 

domsluten som kan tänkas kopplade till kvinnan som förövare. Analyserna ska därför inte 

tolkas på något sätt i samband med den slutgiltiga påföljden, då vi varken menar att 

motsätta oss eller hålla med om dessa - utan endast söka de resonemang som förs.  

  

“Mad” or “bad” 

Under följande kategori har vi funnit att kvinnan som gärningsperson minimerats i 

relation till kvinnan som psykiskt sjuk med fokus på omständigheter utanför brottet. De 

resonemang som varit centrala i de domslut som applicerats under denna kategori bygger 

på att kvinnornas gräns till att ses som mentalt sjuk anses lättare att överskrida eller 

konstatera än att ifrågasätta - hon anses hellre vara sjuk. Dessa fynd har delats upp utifrån 

tre subkategorier. Dessa presenteras nedanför genom citat och diverse centrala 

beskrivningar från domsluten. Slutligen förekom väldigt lite beskrivningar under denna 

kategori om kvinnan i termer som “bad” (som en dålig eller ond person), utan det var 

snarare ett generellt tema genom de flesta av domsluten som förde resonemang om henne 

som galen (“mad”) eller irrationell.  

 

Konstaterande av en psykisk sjukdom (snarare än ifrågasättande) 

Ett utav de mönster som återfanns då tingsrätterna bedömde de kvinnliga förövarna 

utifrån de kriterier som föreligger då en individ klassas som psykiskt sjuk enligt lagens 

mening, var en tendens att kringgå från dessa kriterier och att en psykisk störning 

därigenom hellre konstaterades än ifrågasattes. Fokus hamnar därmed inte främst på 

kvinnan som en kriminell individ som ses stå för den utförda handlingen, utan denna 

förklaras främst utifrån andra omständigheter bortom brottet. Dessa fynd kan klargöras 

genom exempelvis domslut 2 där förövaren vid tidpunkten för gärningarna har, enligt den 

rättspsykiatriska undersökningen, lidit av personlighetsstörningen Borderline såväl som 

ett blandberoende och depression. De menar i domslutet att det på grund av 

blandmissbruket är svårt för tingsrätten att avgöra ifall hennes handlingar främst har 

påverkats av ett drogrus eller den psykiska störningen. Det som vi menar bli intressant 

här är det som tidigare forskning har beskrivit gällande hur kvinnor i större utsträckning 

vid rättspsykiatriska utredningar bedöms lida av personlighetsstörningar, detta trots att 

personlighetsstörningar inte associeras med att personen antas vara sjuk i lagens mening 

och därigenom ej bör dömas till vård baserat på detta (Yourstone et al., 2009). Trots detta 

är det ofta dessa typer av diagnoser som ligger till grund då kvinnliga förövare döms till 

rättspsykiatrisk vård, vilket vi menar kan tänkas vara fallet även här. I detta domslut är 
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Borderline sjukdom konstaterat, samt depression, men ingen av dessa är sådant som 

“klassar” en förövare som psykiskt sjuk enligt lagens mening, men ändå så står tingsrätten 

och väger mellan om det är den psykiska störningen eller drogruset som är 

omständigheterna som lett till brottet. Detta visar således på ett mönster där en psykisk 

störning hellre konstateras än ifrågasätts, samt hur fokuset inte hamnar på förövarens 

gärning utan de psykiska omständigheter som kan förklara denna. Precis som Noh, Lee 

och Felty (2010) tar upp skapas det i detta fall en viss förståelse för kvinnans brott grundat 

i hennes mentala instabilitet och sjukdomshistoria.  

 

Det mönster som återfunnits gällande att en psykisk störning i lagens mening hellre verkar 

vilja konstateras kan vidare exemplifieras. Inom detta mönster har vi funnit hur en 

allvarlig psykisk störning använts som en förmildrande eller avgörande omständighet för 

att inte döma personen till fängelse. Detta även i de fall då det inte finns rättsmedicinska 

underlag till detta. I domslut 6 konstaterar tingsrätten att kvinnan har begått gärningarna 

under påverkan av en allvarlig psykisk störning, att hon lider av en allvarlig psykisk 

störning och att hon på grund av sitt psykiska tillstånd och personliga förhållanden har 

behov av rättspsykiatrisk vård. Detta menar vi ställs i relation till ovan mönster då detta 

avviker från det läkarutlåtandet vi fick tillgång till i den aktuella rättspsykiatriska 

utredningen, detta då det endast kan konstatera att “Allvarlig psykisk störning vid 

gärningen” samt “Allvarlig psykisk störning vid undersökningen” kan misstänkas. 

Alternativen på utlåtandet visar hur en psykisk störning kunde kryssas i som föreliggande 

av ansvarig läkare - men att detta alternativ inte har valts. I domslut 2 ser vi samma typ 

av mönster efter vi läst igenom den rättspsykiatriska undersökningen då denna klart 

konstaterar hur en allvarlig psykisk störning inte har förelegat vid varken gärningen eller 

vid undersökningen. Denna kvinna döms dock även hon till rättspsykiatrisk vård. Vilka 

resonemang som förts gällande denna skiftning från läkarnas konstateranden till 

tingsrätternas påföljder är dock inte något som framgår i domsluten.  

 

I domslut 1 beskrivs det vidare gällande den kvinnliga förövaren hur hon “Till del men 

inte helt saknat förmåga att inse gärningarnas innebörd och anpassa sitt handlande efter 

en sådan insikt” efter att hon själv beskrivit hur hennes syfte var att alla skulle somna in 

och dö av branden hon anlade. Detta följs sedan av en redovisning av straffvärdet som 

tolkas som så högt att hon bör dömas till fängelse, men att detta anpassats efter hennes 

nedsatta förmåga till insikt och kontroll. Efter detta resonemang ändras beskrivningarna 

om kvinnans psykiska stabilitet och det beskrivs då hur hennes förmåga till insikt och 

kontroll är “kraftigt nedsatt”. Denna beskrivning används i domslutet som anledning till 

att påföljden skall bli annat än fängelse - dvs rättspsykiatrisk vård. Beskrivningen av 

hennes nedsatta insikt och kontroll ändras i och med att domen ska bestämmas. Hennes 

insikt och kontroll är först något nedsatt men ändras då diskussionen berör huruvida hon 

ska dömas till rättspsykiatrisk vård istället. Hon nämns då istället ha en kraftigt nedsatt 

förmåga. Detta blir sedan motiveringen som används till att döma kvinnan till 

rättspsykiatrisk vård istället för fängelse. Vi menar här att samtliga tre exempel ovan blir 

intressant att analysera i linje med exempelvis Yourstone et al. (2008) studie, som menar 

på att kvinnliga förövare i större utsträckning döms till att lida av en allvarlig mental 

sjukdom än män, att kvinnornas gräns till att ses som mentalt sjuk kan anses lättare att 

överskrida eller konstatera. Med detta argument menar vi, precis som Wilczynski (1997), 

att medicinering och vård av kvinnor här kan ses som ett svar mot sådant som kvinnornas 

våld i allmänhet. Detta argument grundar vi i att det i de aktuella rättspsykiatriska 
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undersökningarna verkade räcka med att en psykisk störning kunde misstänkas, eller inte 

ens det, för att sedan konstatera störningen i domslutet - och döma förövaren utifrån det 

till rättspsykiatrisk vård. Detta eftersom att det i domslutet inte förtydligas vad som gjort 

att denna misstanke om rättspsykiatrisk vård ändrats till ett konstaterande om att det 

förelegat. 

 

Omständigheter utanför brottet 

Ett ytterligare mönster vi återfunnit i domsluten är att fokuset i många resonemang och 

domslut hamnar på omständigheter utanför brott samt specifikt den aktuella psykiska 

sjukdomen, och som således gör att den kvinnliga förövaren ses på ett förmildrande sätt 

som kan antas påverka hennes antagna grad av ansvar. Detta kan exemplifieras genom 

domslut 8 där det tas upp, utöver hennes möjliga alkoholproblematik, hur kvinnans 

“psykiska besvär” bör tas i beaktning som en förmildrande omständighet när det gäller 

straffvärdet. Kvinnan beskrivs i domslutet ha haft “viss nedsatt förmåga att kontrollera 

sitt handlande” samt hur det rekommenderas att ett fängelsestraff bör uteslutas med tanke 

på hennes “psykiska skörhet”. Samtidigt som dessa rekommendationer och 

konstateranden om hennes hälsa nämns beskrivs det däremot även hur hon inte ansetts 

lida av en allvarlig psykisk störning vid gärningen, och därför inte behöver utredas i fråga 

om rättspsykiatrisk vård. Beskrivningen av henne som psykiskt skör och användandet av 

hennes psykiska besvär som en förmildrande omständighet kan, utifrån tidigare 

forskning, tolkas som ett tecken på hur hon främst behandlas som ett offer utifrån hennes 

egna omständigheter - i det här fallet hennes psykiska och personliga besvär (Diesen, 

2005). Detta gör att hon i sin tur bemöts på ett mer förstående sätt och kan få mer gynnsam 

behandling - dvs slippa fängelse. Detta trots att det konstaterats att hon inte lider av en 

psykisk störning. Diesen (2005) lyfter fram hur rättsväsendet är mer benägna att hitta en 

psykisk störning även när det inte finns underlag för en sådan, vilket vi även menar kan 

antas vara fallet i detta domslut. Förövaren döms slutligen till psykiatrisk vård som en del 

av straffet, detta då dem varken hittat eller utrett angående en allvarlig psykisk störning 

hos henne. Ett intressant fynd i exempelvis detta domslut, i relation till de mönster vi 

återfunnit, menar vi därför är hur tingsrätten trots detta återkommer till beskrivningar om 

hennes “psykiska besvär” och hennes “skörhet” som både en förklaring men även som en 

förmildrande omständighet. Detta menar vi kan kopplas till det teoretiska ramverket och 

hur kvinnan ses som passiv och svag (Pettersson, 2003), detta eftersom beskrivningarna 

om henne grundar sig i termer som exempelvis hennes “skörhet” - hennes svaghet.  

 

“Mad” och irrationell 

Kopplat till det mönster vi funnit där kvinnan i flera fall beskrivs mer i termer såsom 

“mad” och irrationell kan vi se en illustration på i exempelvis domslut 7. Det beskrivs i 

detta domslut hur de utförda brottens motiv framstår “[...] utifrån normala föreställningar 

som helt irrationella och oförklarliga” och att de uppgifter hon lämnat därför måste 

värderas med försiktighet. Detta trots att det är hennes vittnesmål som ensamt beskrivit 

hela händelseförloppet. Vidare beskriver tingsrätten hennes brott som grovt då hon skall 

ha: “[...] snabbt, överraskande och hänsynslöst, med besinningslöst våld, angripit X och 

X i deras hem”.  Denna beskrivning av kvinnans handlingar anser vi är intressant att 

analysera än lite djupare. Ordet överraskande kan i detta sammanhang tänkas kopplas till 

hur Lindholm (2005) tar upp hur en persons beteende endast blir överraskande då 

människor har en tidigare förväntning om hur individen borde bete sig. Det överraskande 

i detta fall kan tänkas vara på grund av att det är en oväntad handling, men även tänkas 
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vara kopplat till hur det överraskande landar i hur våldshandlingen är utförd av henne som 

person, och möjligtvis henne som kvinna. Precis som Macrae och Bodenhausen (2000) 

förklarar det, så är det generella antagandet i de flesta av världens kulturer att män är mer 

aggressiva och kvinnor mer passiva. I detta fall är hennes beteende inte passivt beskrivet. 

Detta kan således kopplas till Lindholms (2005) argument gällande hur tidigare 

förväntningar om kvinnan kan tänkas ha införlivats - som då gör brottet eller våldet 

överraskande.  

  

Kvinnans brott mot den traditionella kvinnliga rollen 

Under följande kategori har ett framträdande fokus varit hur kvinnan generellt verkar 

beskrivas i relation till sina grupptillhörigheter, och då det främst framstående är hennes 

roll i familjen - som exempelvis mamma eller fru. Ett tema som framkommit av analysen 

grundar sig därför i hur resonemangen som förs fokuserar på hur kvinnan brutit mot ett 

beteende hon förväntas ha pga dessa grupptillhörigheter. Samt hur hennes psykiatriska 

bedömning ofta verkar grundad i typen av brott som begåtts och hur detta kan relateras 

till, och att bedömningen påverkats av, till vilken utsträckning deras sociala beteende 

avviker från de rådande könsnormerna. Ett ytterligare mönster som vi anser är 

återkommande, i likhet med den tidigare kategorin, är hur kvinnan ofta beskrivs som ett 

offer av sina omständigheter och som svag eller sjuk. Nedan analyseras domsluten i 

relation till dessa teman och belyses med hjälp av citat och diverse beskrivningar från 

domsluten.   

 

Brott mot det förväntade beteendet 

I den analys som genomförts har vi i domsluten funnit resonemang där fokus hamnar på 

hur kvinnan brustit i sitt förväntade beteende. Detta verkar främst vara i relation till 

hennes grupptillhörighet och hur denna kan komma att påverka bedömningen av henne. 

Vi har inom ramen för detta mönster funnit hur fokusen här oftast hamnat på just detta 

istället för själva brottshandlingarna ifråga. Detta illustreras exempelvis i domslut 3 där 

rätten beskriver hur ”Tillgreppet har inneburit ett svikande av det förtroende X i sitt arbete 

haft att hantera” som argument till varför stölden av narkotika skall klassas som grovt. 

Detta exempel visar på hur fokusen inte hamnar på stölden i sig och vad eller hur mycket 

hon har stulit, utan istället det förtroende som hon haft och hur hon brutit mot det. Dvs att 

brottet mot hennes förväntade beteende i relation till utförd handling tar större plats i 

beskrivningarna än exempelvis beloppet på de stulna preparaten och den brottsliga 

handlingen i sig. Inom samma tema, kommer även de resonemang som förs kring 

kvinnans brott mot sin förväntade roll som mamma eller fru. Exempel på sådana 

resonemang återfinns i domslut 1 där det brott som kvinnan utfört mot sin f.d. man 

beskrivs ha “[...] inneburit en synnerligen allvarlig kränkning av X personliga integritet, 

eftersom hon var hans tidigare fru och mamma till hans barn [...]”. Liknande nämns i 

samband med hennes barn då det nämns hur “[...] hon var hans mamma och som sådan 

en person som han ska kunna känna förtroende för [...]”. Det beskrivs således hur dessa 

yrkanden tagits med i bevisningen. I vår mening kan detta tolkas som att fokus inte 

hamnar på skadan i sig som skulle ha kunnat skett - dvs att barnen och mannen höll på att 

brinna inne. Utan det huvudsakliga fokuset, och det som gör gärningen såpass allvarlig 

och kränkande, tycks vara på grund av hennes bristningar i rollen som mamma och fru. 

Det är således dessa resonemangen som tar utrymme i domslutet gällande hennes 

beteende i de brottsliga handlingarna. Vi menar att detta är särskilt intressant då tidigare 

forskning har visat på att hur väl kvinnan anpassar sig till den förväntade familjerollen 
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tas i beaktning då hon bedöms i rättsväsendet - dvs hennes grupptillhörigheter. Detta då 

hon ofta anses vara sjuk och i behov av att vara instängd på mentalsjukhus ifall hennes 

beteende avviker från denna roll eller hennes brottsliga beteende är riktat mot antingen 

hennes make eller barn (Edwards, 1986), vilket är fallet i dessa exempel - och där 

kvinnorna även döms till vård.   

 

Vidare utifrån den analys som genomförts har vi, som nämnt, kunnat finna under detta 

mönster resonemang i domslutens bedömning som främst tycks grundad i det som kan 

anses socialt avvikande och hur kvinnan brustit i sitt förväntade beteende, snarare än 

brottet i fråga. Även här tycks fokusen ligga på kvinnans psykiska mående hellre än 

brottet i fråga. Dessa mönster blev särskilt tydliga då analysen visade på en gradskillnad 

när de kommer till exempelvis mödrar som skadar sina barn, där ju brutalare brottet är - 

desto mindre ansvar och kontroll har förövarna själv haft över brottet enligt 

resonemangen som förts. I domslut 4 beskrivs förövaren mot sina barn, som mamma, ha 

“[...] varaktigt bereda dem en hårt nedsmutsad och illaluktande boendemiljö”. Domslutet 

beskriver vidare hennes beteende, på grund utav denna hemmiljö, som “hänsynslöst”, där 

stort fokus i beskrivningarna ligger på hur hon betett sig på ett sätt som kan tänkas 

opassande för en moder. Brottets “råhet” inkluderas i domslutet, där resonemangen 

grundas i henne som en dålig person och trots att den rättspsykiatriska undersökningen 

kunde konstatera att “X har begått den åtalade gärningen under påverkan av psykisk 

störning [...]” så är den dock inte är allvarlig och hon döms slutligen till fängelse. I 

domslut 3 där förövaren överdoserat sin treåriga dotter med narkotikapreparat och låtit 

henne somna in ligger som nämnt mer fokus på kvinnans psykiska svårigheter och dåliga 

välmående, som då leder till att hon döms till rättspsykiatrisk vård.  Slutligen i domslut 5 

där en kvinna hoppat ner på en körbana med sin unga son fokuseras resonemangen i 

domslutet till störst del på hennes psykiska störning och ytterligare livsomständigheter 

som gjort att hon mått dåligt tiden innan brottet. Den psykiska störningen konstaterades 

som så pass påtaglig att hon på grund av den inte kunnat överväga sitt handlande eller 

haft förmåga att inse gärningens innebörd. Hon konstateras haft en depression 

tillsammans med vanföreställningar och troligtvis även en förlossningspsykos. 

Tingsrätten ansåg därför att “Något uppsåt har således inte förelegat och ansvar kan därför 

inte utkrävas” och åtalet ogillas. Kvinnan frias med andra ord helt. Denna gradskillnad 

menar vi blir särskilt intressant när vi sätter den i relation till tidigare forskning.  Där 

kvinnor som försummar sina barn, enligt tidigare forskning, har mer setts som ett 

“monster” och som dåliga personer, vilket gör att de döms hårdare (Edwards, 1986), 

precis som kvinnan i domslut 4 gjorde med fängelsestraffet. Vidare säger även tidigare 

forskning att det finns en överhängande bild i den psykologiska forskningen om hur 

kvinnor som mördar sina barn  övervägande setts som “sad” och där brottet anses just 

irrationellt och som grundat i deras svåra omständigheter samt  hur mödrar som dödar 

sina barn ofta ses som sjuka och därför bedöms mildare (Wilczynski, 1997) - vilket vi 

kan koppla till beskrivningarna i domslut 3. Slutligen menar även Wilczynski (1997) hur 

barnamord beskrivs till större del som en tragedi som beror på mödrarnas svåra 

omständigheter, samt förklaras de mord på barn mindre än 12 månader gamla utifrån 

hormonrubbningar som är ur balans - vilket domslut 5 i slutändan gör och åtalet ogillas 

helt. 

 

Kvinnan som ett offer för sina egna omständigheter 
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Analysen av domsluten kunde som ovan nämnt även visa på ett resonerande kring den 

kvinnliga förövaren som utgår från bilden av kvinnan som ett offer av sina 

omständigheter, alternativt som svag eller sjuk. Precis som tidigare forskning har visat på 

(e.g., Yourstone et al., 2009; Diesen, 2005), visar även Wilczynskis (1997) studie på hur 

mödrar är mindre sannolika att dömas, och när dem väl gör det är det vanligtvis genom 

vård och andra former av straff som inte inkluderar fängelse. Ett exempel på detta 

återfinns i domslut 3 där rätten skriver “Det yttre handlandet verkar logiskt medan det 

som driver fram gärningen är irrationellt tänkande och därmed tecken på en allvarlig 

psykisk störning”, detta trots en grad av logik och planerande från kvinnans sida då hon 

uppsåtligt mördat sin treåriga dotter. Detta resonemang skapar en bild av att det finns 

ytterligare anledningar bakom brottet som är utanför kvinnans kontroll, och därför även 

grundat i hennes svåra omständigheter. I nämnt domslut tas även den vårdnadsprocess 

som pågått tiden innan morden upp som en omständighet som fört kvinnan till brottet i 

fråga och som lett till att hon varit deprimerad tiden dessförinnan.  

 

Likväl anser vi under detta tema att det finns återkommande resonemang som beskriver 

kvinnorna som offer av sina egna omständigheter och i detta fall missbruk och andra 

förhållanden - som då tas upp som orsaken bakom brotten. Det vi anser blir av intresse 

gällande dessa resonemang är inte den beroendeproblematik som tas upp, utan att det inte 

återfinns någon ytterligare förklaringar till dessa omständigheter men att de ändå används 

som en förklaring till den brottsliga gärningen. I exempelvis domslut 8, som är en av de 

få domslut där påföljden inte blev rättspsykiatrisk vård i slutändan utan endast psykisk 

vård som en del av straffet, återfinns exempel på sådana omständigheter som saknar 

orsaksförklaringar. Förövaren uppgav att hon mått dåligt på grund av sin oklara relation 

med sitt ex och att hon ville “[...] att det skulle göra lika ont för honom som det gjorde 

för henne.” - hon ansågs haft direkt uppsåt. Det beskrivs hur hon varit berusad då 

handlingarna utförts och att tingsrätten inte kan utesluta att problematiska alkoholvanor 

förekommer hos henne. Hennes alkoholkonsumtion är dock inte något som nämns mer i 

domslutet förutom i samband vid gärningen då hon varit berusad. Detta påstående får oss 

att anta att det grundar sig i den specifika situationens alkoholintag som generaliserats till 

ett generellt beteende. Fokus hamnar således på alkoholen, samt problemen rörande 

hennes f.d. pojkvän, och hur dessa kan vara omständigheter som lett till brottet. Det vill 

säga, omständigheter som kan tänkas ge en förklaring till brottet. Liknande resonemang 

var återkommande och ett ytterligare exempel återfinns i domslut 2, där domslutet (som 

nämnt) har använt “blandberoende och drogrus” som en förklaring till det utförda brottet, 

trots att det blodtest som gjordes vid hennes arrest i samband med ett av brotten inte 

visade på att det fanns varken alkohol eller droger i blodet. Detta utesluter inte att dessa 

kvinnor kan ha haft alkohol respektive narkotika relaterad problematik eller beroende. 

Däremot saknas ytterligare beskrivningar och argument som gör de relevanta för de 

kontexter som de beskrivs i - dvs som omständigheter som beskrivs som en orsak till 

brotten. Istället förs resonemangen endast som orsaksförklaringar ensamma, vilket skapar 

en bild av kvinnan som styrd av och därmed även ett offer av dessa omständigheter hellre 

än någon som begått en kriminell handling.  

 

 

Avslutande diskussion 
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Syftet med föreliggande studie var att utforska vilka resonemang som förs i de fall och 

domslut där kvinnliga förövare döms till, alternativt utvärderas i fråga om, rättspsykiatrisk 

vård istället för fängelse, och vilka grunder dessa resonemang är baserade på. Resultaten 

visade som beskrivet ovan att resonemangen under kategorin “Mad or bad” tills störst del 

grundade sig i att kvinnan som gärningsperson minimerats i relation till kvinnan som 

psykiskt sjuk med omständigheter hon själv ej kan rå för. De mönster som vår analys 

kunde urskilja var att en psykisk störning hellre konstaterades än ifrågasattes, och därmed 

att gränsen för att tolkas som mentalt sjuk verkade “enklare” att överskrida. Under 

kategorin “Kvinnans brott mot den traditionella rollen som kvinna” var det mest 

framträdande mönstret hur kvinnorna generellt verkade resoneras kring i relation till sina 

grupptillhörigheter. Samt hur kvinnorna tydligt avvikt från ett förväntat beteende, och 

även kunde ses som ett offer utifrån specifika omständigheter. Ett intressant fynd i 

analysen var hur en gradskillnad kunde uppmärksammas gällande de mödrar som skadat 

respektive mördat sina barn - där ju brutalare brott tycktes resultera i desto lindrigare 

resonemang samt påföljd. Då vi dock endast hade ett domslut som hanterade ett fall där 

en moder “endast” försummat sitt barn är det dock svårt att dra några generella slutsatser 

gällande den gradskillnad som visade sig, däremot anser vi att detta ändå tillför en 

intressant helhetsbild som följer tidigare forskning inom ämnet. De specifika resonemang 

som förts i de olika domsluten tycks skilja sig åt och således vara kontextberoende, vilket 

även mycket av den tidigare forskningen pekar på. Dvs hur kvinnan behandlas olika 

utifrån rollen hon tolkas ha i en specifik kontext - således blir hennes grupptillhörighet i 

samband med diverse förväntade beteenden väsentligt. Ett mönster som återfanns inom 

båda kategorierna, och därav kan ses som studiens övergripande tema, var hur fokusen i 

många fall inte hamnade på brottet i fråga utan hellre omständigheter runtomkring som 

kan tänkas ge en förklaring till att brottet begåtts. Detta kan tänkas kopplas till det Weare 

(2013) tar upp som visar på hur en klassificering av kvinnan eller ett ökat fokus på 

omständigheter såsom en mental sjukdom skapar en bild av kvinnan som mindre ansvarig, 

och skapar således en förklaring till den “otänkbara” handlingen - dvs brottet. Resultaten 

av analysen är även generellt i linje med den tidigare forskning vi använt som grundpelare 

i denna studie, och som har diskuterats ovan. I de olika domsluten kunde som nämnt olika 

mönster återfinnas, men vi fann inga generella teman som föll utanför de två kategorierna 

som analysen byggdes på. Detta kan tänkas bero på att kategorierna kan antas vara väldigt 

breda i den information som kunde appliceras under dem men detta anser vi också gav en 

möjlighet till att lyfta fram variationen i resonemangen som fördes i domsluten, vilka 

tillsammans skapade en mer enhetlig bild av de mönster vi återfann. 

  

Om vi däremot lyfter det resultat vi har fått ut av vår analys anser vi att tolkningen av 

resonemangen som förts, i sin helhet, faller på att domsluten gärna konstaterar att en 

psykisk störning är orsaken till handlandet, och i likhet med Diesen (2005) menar vi att 

det verkar som att själva handlingen i sig vid vissa fall har varit tillräckligt för att göra 

denna bedömning. Dvs att vi i vår analys kan se beskrivningar som tyder på att själva 

handlingarna (vanligtvis våldsbrotten) används som argument för varför kvinnan är 

psykisk sjuk i lagens mening. Detta blir speciellt tydligt i de fall där tillgången till det 

rättspsykiatriska utlåtandet inte kunnat visa på att en psykisk störning förelegat, men 

förövaren ändå fortfarande har dömts till det. Yourstone et al. (2008) påvisar hur det kan 

vara så att den “typiska” kvinnliga brottslingen helt enkelt har närmare till mental ohälsa, 

men en möjlig förklaring är även att kvinnliga förövares beteende tolkas annorlunda än 

männens i den juridiska processen som ett resultat av de stereotypiska förväntningar på 
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kvinnor som finns i vår kultur. Vi anser att detta påstående blir relevant i denna studie då 

resultatet av vår analys genomgående kunde visa på hur kvinnans brott i många fall 

förminskades i relation till hennes livsomständigheter, ansvarsområden, förväntade 

egenskaper och familjeroll. Tidigare forskning har visat på att kvinnor sammankopplas 

med vissa specifika personlighetsdrag, vilket leder till så kallat gender bias även i 

rättsväsendet. Där går det vidare att uppmärksamma dessa könsbaserade övertygelser 

(Yourstone et al. 2008) och vi menar att detta kan tänkas sammanfatta de fynd som gjorts 

i analysen, detta då förövarens kön kan tänkas ha haft en påverkan på hur personen blivit 

bedömd och hanterad i domsluten. Detta då på grund av de specifika personlighetsdrag 

hon inte antas haft - dvs hur hon avvikit från dem personlighetsdrag som hennes kvinnliga 

kön “borde” ha lett till att hon har. Vi menar detta eftersom en tendens som märkts av i 

det material som analyserats är att behandlingen och beskrivningarna av förövaren har 

påverkats utifrån den kvinnoroll hon haft. Vi menar därför även, likt Yourstone et al. 

(2008), att en särbehandling på grund av gender bias, och då specifikt vid 

behandlingsrekommendationer, skulle kunna vara en orsak till detta. 

  

De resultat som framkom av analysen kan kopplas till begrepp såsom kategorisering och 

stereotypisering, då dessa kan tänkas relateras till den gender bias som tagits upp. Detta 

kopplas samman redan av Yourstone et al. (2008) där gender bias nämns påverka valet 

av huruvida någon ska dömas till vård eller inte. Detta tänker vi kan relateras till ett av de 

återfunna mönster i domsluten där förövaren hellre tycks ha bedömts utifrån den grupp 

hon kan kategoriseras in i utifrån hennes specifika handlingar och beteende, än brottet i 

fråga.. Individen ses här mer som en del av en grupp än en enskild individ, och det skapas 

därigenom ett generaliserat förhållningssätt till de individer en person möter (Lindholm 

2005, Eriksson 2001). Förövarens beteende tycks till stor del tolkas, i likhet med det 

Lindholm (2005) tar upp, olika utifrån personens grupptillhörighet. Detta förstärker 

således ämnets psykologiska relevans då de resonemang som förs och förövarens kön 

tycks ha en påverkan på individens behandlingsmöjligheter, och hur individen slutligen 

döms. Precis som Gilbert (2002) lyfter fram skapar detta vidare en ojämlikhet i 

rättsväsendet, men även i samhället då det blir en möjlighet för stereotypiska tankar att 

spridas vidare. En ojämlik behandling gällande bedömningen av vård påverkar i så fall 

inte bara kvinnorna och den bild utav dem som upprätthålls, utan även männen. Detta då 

bilden av män och kvinnor blir mer som två motsatspoler, vilket även lyfts fram av 

Pettersson (2003). Om kvinnornas gräns till att klassas som psykiskt sjuk kan antas 

“lättare” att överskrida kan det antas att männens gräns är desto svårare. Detta skulle i sin 

tur kunna resultera i att männen, i likhet med det som Yourstone et al. (2008) nämner, 

därför inte har samma möjligheter att få behandling då de är i behov av rättspsykiatrisk 

vård. Denna könsskillnad påverkar således såväl kvinnor som män i fråga om vård. 

  

Vi kan dock, utifrån den studie som genomförts, endast uttala oss om vilka resonemang 

som förs gällande kvinnorna i de domslut som analyserats. Inga domslut med manliga 

förövare har analyserats och vi kan därför inte dra några slutsatser gällande de skillnader 

som tidigare forskning har beskrivit mellan könen. Vi kan endast spekulera kring att en 

särbehandling kan vara fallet. Därför blir främst den tidigare forskning gällande hur 

kvinnor behandlas i rättsväsendet relevant och de kopplingar som kan dras utifrån dem 

till de domslut som analyserats. Trots dessa begränsningar ger det oss dock fortfarande 

möjlighet att applicera tidigare forskning på specifika domslut vilket erbjuder en djupare 

förståelse och meningsfulla komplement inom ett ämne som är väldigt komplext och 



20 
 

kontextberoende.  Som nämnt kan denna könsskillnad och hur den yttrar och utspelar sig 

endast spekuleras kring. Den forskning som tagits upp i uppsatsens bakgrund som 

fokuserar på könsskillnader är till stor del kvantitativ där fokusen till stor del ligger på 

statistiska skillnader. Vidare forskning skulle således kunna fokusera på de resonemang 

som förs i domslut för både män och kvinnor, och hur detta skiljer sig åt. En komparativ 

studie där både män och kvinnors domslut analyserades parallellt skulle erbjuda en 

bredare syn på den skillnad som tidigare forskning inom det breda forskningsämnet menar 

på finns, men då denna uppsats utrymme och tidsram ej gav oss möjligheten till detta är 

det istället något vi rekommenderar för fortsatt forskning. 

  

Metoddiskussion 

En av de främsta styrkorna med en riktad innehållsanalys är möjligheten att finna stöd för 

och utveckla redan existerande tidigare forskning. Det kan dock finnas risker med denna 

metod då forskarens bias kan göra hen mer trolig att finna bevis som är stödjande hellre 

än icke stödjande för det teoretiska ramverket. Det är även riskfyllt att betona det 

teoretiska ramverket och/eller den tidigare forskningen för starkt då detta kan göra 

forskaren blind till kontextuella aspekter av fenomenet (Hsieh & Shannon, 2005). 

Eftersom vi varit medvetna om denna risk med metoden har vi därför fokuserat på 

aspekter som går att koppla till de olika kategorierna men även sådant som rör sig utanför 

dessa. Däremot har bredden i de valda kategorierna lett till att materialet har kunnats 

koppla till båda dessa. Användandet av kategorier var till stor hjälp för att skapa riktlinjer 

som var relevanta för analysen, och eftersom kategorierna var väldigt breda gjorde det 

det också lätt att kunna applicera de olika domsluten under dessa. Däremot var en 

svårighet att mycket av de fynd som tagits fram går in i varandra, vilket i vissa fall gjorde 

det svårt att placera vissa fynd under en specifik kategori. Detta eftersom att en kvinna 

som kan klassas som galen (“mad”) även kan anses bryta mot sin förväntade roll som 

exempelvis moder. Vi har därför i de fall där det varit tvetydigt valt den kategori som 

enligt oss passat bäst eller där resonemangen åt det ena hållet verkat tydligare. En 

utmaning med att utgå från domslut som material är att även om dessa ofta består av 

mycket information så framställs detta alltid så objektivt som möjligt. Detta gör även att 

i vissa fall förmedlas inte all information eller bakgrund till ett påstående. Det blir därför 

i vissa fall svårt att avgöra om det inte finns mer till det resonemang som förs eller om 

läsaren bara inte får reda på detta. Överhuvudtaget kan domslut vara till synes väldigt 

objektivt framställda och i vissa fall rätt tomma på information vilket gör att det ibland 

kan bli svårt att veta hur det en fått fram ska tolkas. Vi anser dock att vi ändå trots detta 

fått fram underlag som både är täckande och varierande, men denna svårighet är 

fortfarande viktig att lyfta fram.  

  

Vi har i föreliggande analys försökt vara så öppna som möjligt med vårt tankesätt och 

vilka kontexter de olika beskrivningarna är hämtade ifrån för att göra det så öppet och 

transparent som möjligt. Detta för att göra det så tydligt som möjligt för läsaren hur vi 

kommit fram till de slutsatser som presenteras. Samtlig forskning som presenterats har 

kunnat kopplas till den analys som gjorts, och studien kan därför tänkas samstämma med 

annan forskning som gjorts. De domslut som tagits med berör olika brottstyper och olika 

typer av relationer mellan förövare och offer, detta för att skapa så god kvalitativ 

representativitet som möjligt. Resultat kan dock tänkas ha sett annorlunda ut ifall fokusen 

bland annat endast varit på en specifik brottstyp såsom exempelvis mord, då rätten kan 

tänkas argumentera olika utifrån brottets allvarlighetsgrad. Den föreliggande studien kan 
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dock ändå tänkas bidra med ökad kunskap kring det utforskade fenomenet och den 

särbehandling som tycks ske i det svenska rättsväsendet, samt bidra med en djupare mer 

kvalitativ förståelse för en bakgrund som till viss del är mer kvantitativt inriktad. 

 

Slutsats 

Sammanfattningsvis visar föreliggande studie, samt den analys som genomförts, på hur 

det återfinns resonemang kring den kriminella kvinnan som utifrån tidigare forskning 

tycks grunda sig i stereotypiska tankesätt kring den kvinnliga förövaren i rättsväsendet. 

Resultatet visar att brottet som begåtts inte verkar få störst fokus i rättens resonemang, 

utan snarare vilka ytterligare omständigheter som finns utöver det och hur brottet bör 

bemötas utifrån dem. Detta kan kopplas till en stereotypiserad bild av kvinnan som 

förövare, vilket påverkar både bedömandet och hanterandet av dessa personer i rätten. 

Som tidigare nämnt finns det en särbehandling i samhället när det kommer till män och 

kvinnor som sträcker sig längre än rättsväsendet i sig (Ahola et al., 2009). Som Edwards 

(1986) påpekar tycks det finnas ett behov av att medvetandegöra de stereotyper som i sin 

tur upprätthåller och skapar dessa idéer om kvinnan och våld. Normerna i samhället, och 

rättsväsendet, behöver utvidgas för att den kluvenhet som kvinnan behandlas utifrån ska 

förändras. Likt den bakgrund som presenterats bör det även här belysas att tills dess att 

ett brett spektrum av personer blir mer medvetna om de stereotyper som skapas och 

därmed upprätthåller dessa idéer om kvinnor och våld, och tills normerna i samhället 

utvidgas kommer inte en förändring ske gällande den kluvenhet som råder gällande 

kvinnan oavsett hur hon beter sig eller handlar. Detta inkluderar såväl sociala, juridiska, 

akademiska, religiösa och lingvistiska texter som alla hjälper till att influera samhället 

(Edwards, 1986). Avslutningsvis önskas även belysas att trots att resultatet till stor del 

fokuserat på att kvinnorna får “lindrigare” straff, än vad den mer feministiska inriktningen 

inom psykologisk forskning trycker på. Likt denna menar vi här att kvinnorna i sin tur 

även kan ses som diskriminerade i rättsväsendet, på det sättet att dem inte bara döms för 

brottet de begått utan även utifrån vilken grad de anses ha brutit mot normerna rörande 

det “lämpliga” kvinnliga beteendet. Precis som Wilczynski (1997) beskriver detta, menar 

vi därför att det är värt att tänka på konsekvenserna från båda dessa sidor, och ha i åtanke 

att denna särbehandling tycks vara kontextberoende och kan tänkas vara till såväl 

kvinnans fördel som nackdel.  
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