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En uppdelning av aggression i instrumentell respektive reaktiv har 
bekräftats av tidigare forskning. Föreliggande studie bygger på 40 
domar från Svea hovrätt där gärningsmännen blivit dömda för mord 
eller försök till mord. Huvudsyftet var att undersöka om reaktiva 
gärningsmän kunde skiljas från instrumentella gärningsmän med 
avseende på brottskaraktäristika, ålder, påföljd samt brottsrubricering. 
Syftet var också att undersöka samband mellan gärningsmannens 
påverkan av alkohol och/eller droger och gärningsmannens grad av 
planering, målinriktning, arousal, provokation från offret, samt 
gärningsmannens relation till offret. Två oberoende bedömare 
(föreliggande studies författare) genomförde kodningar utifrån 
Cornells kodningsguide för våldshandlingar. Resultatet visade att 
instrumentella gärningsmän kunde skiljas från reaktiva gärningsmän 
utifrån deras planering, målinriktning, arousal och relation till offret. 
Resultatet visade också på en hög interbedömarreliabilitet mellan 
bedömarna gällande samtliga brottskaraktäristika. Endast ett 
signifikant samband hittades mellan variabeln arousal och 
gärningsmannens påverkan av alkohol och/eller droger. En slutsats var 
att det gick att bedöma gärningsmannens aggression utifrån 
hovrättsdomar innehållande mord och försök till mord.  
 
Nyckelord: Aggression: reaktiv, instrumentell, domar: mord, försök till 
mord 
 

 
 

I n l e d n i n g 
 
Denna uppsats bygger på domar från Svea hovrätt där gärningsmannen dömts för mord 
eller för försök till mord. Enligt Brottsbalkens 3:e kapitel ska den som har berövat en 
annan människa livet dömas för mord till fängelse på tio år eller livstid (Höglund, 
2002). Har en person istället påbörjat utförandet av ett brott som inte fullbordats, men 
att det funnits fara att så ska ske, ska gärningsmannen dömas enligt Brottsbalkens 23:e 
kapitel för försök till brott, i detta fall mord (Höglund, 2002).    
 
Aggression 
 
En studie gjord av Anderson och Bushman (2002) visar att våldsgärningar alltid 
innehåller aggression där syftet och målet med gärningen är att skada eller ha ihjäl en 

                                                
* Ett stort tack till vår handledare Jenny Laurell för all hjälp. Vi vill även tacka de som 
arbetar vid arkivet på Svea hovrätt som gjorde datainsamlingen möjlig.  
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annan människa. Vidare anser de att det är viktigt att påpeka att aggressivitet inte alltid 
innebär en våldshandling. Som exempel tar de upp när ett barn puttar av ett annat barn 
från en trehjuling, handlingen är aggressiv men inte våldsam. 
 
Att definiera begreppet aggression är inte enkelt. Aggressionsforskare som har studerat 
aggression definierar begreppet på olika sätt. Forskarna är oense om meningen med 
begreppet och om orsakerna bakom aggression (Ramirez & Andreu, 2005). Olika 
teoretiska perspektiv har olika förklaringar till vad aggression är. Det evolutionistiska 
perspektivet, som bland annat Freud förespråkar, menar att aggression är en instinkt. 
Freud ansåg denna instinkt vara en dödsinstinkt medan andra evolutionister mer såg det 
som en instinkt och en kamp för överlevnad (Baron & Richardson, 1994). Ett annat 
perspektiv (Berkowitz, 1993) om aggression handlar om människors drifter och hur vi 
drivs och motiveras av att utföra beteenden som ska få oss att må bra. Teorin menar att 
vi drivs att attackera andra människor när vi känner frustration. Frustration kan 
uppkomma när en människa inte lyckats nå ett mål eller inte fick den belöning hon 
förväntat sig. En teoretiker inom detta perspektiv är John Dollard som har formulerat en 
frustrations- aggressionsteori där han menar att all aggression innehåller frustration 
samt att frustration alltid leder till någon form av aggression (Baron & Richardson, 
1994; Berkowitz 1993). Kognitiva teoretiker menar istället att aggression bygger på 
emotionella och kognitiva processer, vilka påverkar det mänskliga beteendet (Baron & 
Richardson 1994). Berkowitz (1990) har till exempel utarbetat en kognitiv- 
neoassociationistisk modell som innebär att exempelvis frustration eller andra saker 
som exempelvis smärta, obehaglig doft eller mycket höga temperaturer, kan orsaka 
negativa känslotillstånd, som i sin tur kan ge upphov till aggression. Negativa 
känslotillstånd tenderar att aktivera tankar, minnen eller kroppsliga/motoriska 
reaktioner som ger uttryck för ilska och aggression.  Ett ytterligare perspektiv är 
Banduras sociala inlärningsteori. Bandura (1983) menar att aggression är ett mer 
komplext fenomen och att fenomenet måste ses ur ett bredare perspektiv än bara som 
en reaktion på frustration. Aggression är, enligt Bandura, precis som andra sociala 
beteenden, ett inlärt beteende där inlärningen sker genom egna erfarenheter eller genom 
observation av andra människors beteende.  
 
Hur definieras då aggression idag? Den vanligaste och den mest traditionella 
förklaringen är att aggression är ett beteende som har till syfte att skada en annan 
människa och där offret ska vara motiverad att undvika gärningsmannens aggressiva 
handling (Baron & Richardson, 1994; Bushman & Anderson, 2001). Med detta menar 
Baron och Richardson (1994) och Bushman och Anderson (2001) att en handling som 
är till för att hjälpa någon och där den utsatte personen inte har en avsikt att undvika 
situationen, inte ska räknas som en aggressiv handling. En tandläkare är inte att betrakta 
som en gärningsman när denne behandlar sin patient även om patienten kände smärta 
(Anderson & Bushman, 2002). Enligt denna definition är aggression ett beteende och 
inte en känsla, attityd eller ett motiv. Enligt Baron och Richardson (1994) kan dessa tre 
(känsla, attityd, motiv) själva inte skapa en aggressiv handling men de kan finnas med 
och påverka det aggressiva beteendet och handlingen. Även Berkowitz (1993) 
definierar begreppet aggression på ett liknande sätt, som Baron och Richardson (1994) 
och Bushman och Anderson (2001), men lade till att skadan kan vara både fysik 
och/eller psykisk.  
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Instrumentell och reaktiv aggression 
 
Traditionellt sett har aggression delats in i reaktiv och instrumentell aggression. Reaktiv 
aggression kan också kallas impulsiv, defensiv, hetlevrad, fientlig eller emotionell, 
medan instrumentell aggression också kan kallas kontrollerad, planerad eller känslokall  
(Berkowitz, 1993; Cornell et al., 1996; McEllistrem, 2004; Ramirez & Andreu, 2005). 

 
Instrumentell aggression karakteriseras främst av att den är planerad och målinriktad 
och att den inte är känsloladdad (McEllistrem, 2004). Målet med den aggressiva 
gärningen kan exempelvis vara att införskaffa pengar eller makt för att behålla sin 
status (Bushman & Anderson, 2001). Cornell (1996) skriver att målen med den 
aggressiva gärningen också kan vara sexuell tillfredställelse, men även andra mål vilka 
inte i första hand var tänkta att vålla offret skada kan finnas, t.ex. pengar. Instrumentell 
aggression utmärks inte av någon provokation från offret vilket däremot är fallet när det 
handlar om reaktiv aggression.  
 
Reaktiv aggression är ett impulsivt, aggressivt beteende där gärningsmannen känner sig 
provocerad och reagerar därmed genom att skada offret (Bushman & Anderson, 2001). 
Den reaktiva aggressionen behöver dock inte uppkomma omedelbart utan det kan 
förflyta en tid mellan provokationen och gärningen. Provokationen kan vara i form av 
exempelvis ett hot, en förolämpning eller en kränkning och gärningen kan därför sägas 
vara en reaktion framkallad av emotioner. Ofta sker en reaktiv gärning i nära relationer 
där gärningsmannen känner sig frustrerad, arg eller rasande (Cornell, 1996). En 
instrumentell aggression är alltså mer avsiktlig, kontrollerad och målinriktad i 
jämförelse med en reaktiv aggression som mer drivs av inre känslor och impulsivitet 
(McEllistrem, 2004; Woodworth & Porter, 2002). Den vanligaste formen av dessa två 
är reaktiv aggression (Berkowitz, 1993; Cornell 1996). 
 
Woodworth och Porter (2002) har studerat instrumentell och reaktiv aggression bland 
125 män dömda för mord eller dråp. Oberoende bedömningar av aggression gjordes 
retrospektivt med hjälp av domar och journaler, bedömningarna visade en god 
överensstämmelse. Av de 125 männen fann de att 61 procent var primärt 
instrumentella, varpå 39 procent var primärt reaktiva. Resultaten visade också ett 
positivt samband mellan instrumentalitet och gärningsmannens grad av vinst 
(exempelvis pengar, alkohol eller droger). Däremot korrelerade emotionell arousal och 
impulsivitet negativt med instrumentalitet. Vidare visade studien att psykopater oftare 
begår instrumentella/kallblodiga mord än icke-psykopater. Woodworth och Porter 
menar att detta kan bero på att psykopater saknar förmågan att känna empati. Vidare 
visade resultatet att även icke-psykopater var kapabla att begå instrumentella mord och 
dråp, dock i betydligt mindre omfattning än psykopater. Woodworth och Porter 
konstaterade även att andelen instrumentella mord och dråp i studien var fler än vad 
som kunnat förväntas av den tidigare forskningen på området. Cornell et al. (1996) 
menar att en instrumentell gärning mer ska ses som en ”sjuklig” förmåga att använda 
aggression för att nå sina mål. De menar att den vanligaste formen av våld fortfarande 
är utlöst av reaktiv aggression. 
 
Berkowitz (1993) har teoretiskt beskrivit att det kan vara svårt att dra en skarp gräns 
mellan instrumentell och reaktiv aggression. Han menar att vissa gärningar beror mer 
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på reaktiv aggression medan andra mer beror på instrumentell agression. Cornell (1996) 
har i sin forskning om aggression utarbetat en kodningsguide för att se om det går att 
bedöma om aggressionen i en gärning är reaktiv eller instrumentell. För att kunna göra 
bedömningen tog Cornell fram åtta brottskaraktäristika; planering, målinriktning, 
provokation, arousal, gärningsmannens relation till offret, graden av skada, 
gärningsmannens påverkan av alkohol och/eller droger samt gärningsmannens grad av 
psykotiska symptom. Cornell et al. (1996) fann i sin studie (som bland annat bygger på 
kodningsguiden) att det är svårt att helt särskilja instrumentell och reaktiv aggression. I 
studien studerade forskarna 68 våldsbrottslingars brott och fann att 53 procent begått ett 
reaktivt våldsbrott, medan 47 procent begått ett instrumentellt våldsbrott. Dock hade 
vanligen de instrumentella gärningsmännen tidigare begått ett reaktivt våldbrott, varför 
reaktiv aggression kan ses som grundläggande då den tycks förekomma bland samtliga 
gärningsmän dömda för våldsbrott. Även Berkowitz (1993), menade att det kan vara 
svårt att helt särskilja instrumentell och reaktiv aggression. Cornell et al. (1996) har 
gjort en uppdelningen av aggression enligt en skala som rörde sig från helt reaktiv, 
reaktiv med instrumentella inslag, instrumentell med reaktiva inslag till helt 
instrumentell aggression. Svårigheten att endast använda sig av en dikotom uppdelning 
ligger i att en gärningsman som utför en instrumentell gärning även kan känna 
exempelvis frustration och utföra gärningar vilka inte karaktäriseras av att vara 
exempelvis planerade eller målinriktade. En reaktiv gärningsman kan likaså exempelvis 
planera sina gärningar för att uppnå mål (Cornell et al., 1996). 
 
Bushman och Anderson (2001) och Woodworth och Porter (2002) har också kritiserat 
den dikotoma uppdelningen av aggression som instrumentell och reaktiv. De menar att 
det är fel att anta att all form av instrumentell aggression är kontrollerad och att all form 
av reaktiv aggression är impulsiv. Många aggressiva gärningar har mer än ett motiv och 
kan innehålla element av de båda formerna av aggression. Bushman och Anderson 
ansåg vidare att uppdelningen av aggression i instrumentell och reaktiv var viktig i 
utvecklingen av aggressionsteorier men att den inte längre är användbar. De problem 
som Bushman och Anderson diskuterade var att en reaktiv gärning även kan uppfattas 
som instrumentell beroende på gärningens motiv. Samma motiv kan ge upphov till 
olika tolkningar, exempelvis kan en man vars maskulinitet som har kränkts inför andra 
ha som motiv med sin hämnd att återuppbygga sin självkänsla och sin sociala bild inför 
andra. Om han vid kränkningen direkt ”slog tillbaka”, skulle denna gärning tolkas som 
reaktiv men avvaktar han och planerar hämnden skulle gärningen istället tolkas som 
instrumentell, trots att motivet var det samma.  
 
Ramirez och Andreu (2005) menar att reaktiv och instrumentell aggression är två 
distinkta former av aggression men enligt dem finns det ett signifikant samband de 
emellan (r=.34). Det vill säga att människor som har en typ av aggression också har den 
andra typen av aggression, vilket stöds av bland annat Bushman och Andersons 
forskning (2001). 
 
Cornell et al. (1996) har i sin studie funnit att viss brottskarakteristika gör det möjligt att 
skilja mellan instrumentell och reaktiv aggression och menade att det i de flesta fall var 
möjligt att identifiera gärningsmän som antingen instrumentella eller reaktiva. De 
brottskaraktäristika som främst visats bidra till distinktionen mellan instrumentell och 
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reaktiv aggression är graden av målinriktning, provokation från offret samt 
gärningsmannens arousal. 
 
Dödligt våld 
 
Mord och försök till mord hör till kategorin dödligt våld. Till den kategorin hör också 
dråp och misshandel med dödlig utgång som var uppsåtlig. Av dessa tre är mord den 
vanligaste brottsrubriceringen i Sverige. För denna typ av brottslighet är 
uppklarningsprocenten hög. Under de senaste 30 åren har det skett i genomsnitt cirka 
100 fall av dödligt våld per år (Petersson & Rying, 2004). Enligt lagföringsstatistik från 
år 2004 dömdes 113 personer för mord i Sverige varav elva av dessa var kvinnor 
(Brottsförebyggande rådet, 2006).  
 
Vem begår det dödliga våldet? 
 
Det dödliga våldet begås ofta av påverkade personer med alkohol- eller drogproblem 
och/eller med psykiska problem (Petersson & Rying, 2004). I regel är 70-80 procent av 
dem som begår brott alkoholpåverkade och ju grövre brott desto flera av 
gärningsmännen är påverkade av alkohol (Lenke, 1996). Lenke (1990) har undersökt 
om alkoholtillgången påverkade antalet våldsbrott mellan 1870-1984. Studien visar att 
effekten vid en försäljningsökning på en liter ren alkohol per år och invånare gjorde att 
antalet mord i Sverige ökade med tio procent. Alkoholmissbruk är en bidragande orsak 
till social marginalisering och det leder i sin tur till ökad risk för inblandning i konflikter 
och våldsamma situationer (Lenke, 1996). Personer som begår dödliga våldsbrott är ofta 
personer i socialt utsatta grupper i samhället, vilka många gånger befinner sig i socialt 
marginaliserade omgivningar (Petersson & Rying 2004). Vad gäller narkotikapåverkade 
finns det inte lika tydliga samband till våldsbrott (Kühlhorn, 1996).  
 
I nio fall utav tio begås brottet av en ensam gärningsman och i de fall där det 
förekommer fler gärningsmän är det ofta yngre, tidigare kriminellt belastade personer 
som är obekanta med offret. Vanligen används någon form av vapen vid dödligt våld, 
där kniv är vanligast förekommande. Om någon form av vapen inte används är 
strypning eller kvävning vanligast. De misstänkta gärningsmännen har en medianålder 
på cirka 30 år och mer än hälften av de som dömts för mord har tidigare dömts för något 
annat brott (Petersson & Rying, 2004). 
 
Relationer i dödligt våld 
 
Dödligt våld brukar delas upp utifrån om det utspelar sig i det privata eller bland 
allmänheten. Till det privata tillhör våld inom familjen, även om det inte utspelas i 
hemmet, och våld mot bekant. Till det allmänna hör brott som begås på allmän plats 
exempelvis på krogen, gator eller torg (Wikström, 1996). Det dödliga våldet sker oftast 
i det privata (70 procent mellan 1990-2002) mellan personer som känner varandra eller 
har en familjerelation. Det dödliga våldet som sker inom familjen inträffar oftast i 
hemmiljön och vanligtvis dödas en kvinna. Cirka 20 kvinnor dödas varje år och nära 
hälften av dem dödas av sina män på grund av svartsjuka och/eller olika 
separationsproblem (Petersson & Rying, 2004). Där kvinnor dödat sker även detta inom 
familjen i 80 procent av fallen. Kvinnor dödar oftast den man de har en nära relation till 
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och det sker i de allra flesta fall inom missbrukarkretsar. Om kvinnan inte dödar den 
man hon har en nära relation till dödar hon sitt/sina barn, men det är inte lika vanligt 
(Petersson & Rying, 2004).  
 
Män dödar vanligtvis en person i den nära bekantskapskretsen och det dödliga våldet 
sker ofta i missbrukar- eller kriminella miljöer. Mer än hälften av gärningsmännen som 
dödar en nära bekant är alkoholmissbrukare och det dödliga våldet sker ofta i så kallade 
fyllebråk (Petersson & Rying, 2004; Wikström 1996). Om det dödliga våldet däremot 
sker mot en person som gärningsmannen har en nära familjerelation till, menar Lenke 
(1990) att alkoholen inte spelar lika stor roll. Men om det förekommer alkohol vid våld 
inom familjen är oftast både offer och gärningsman påverkade (Wikström 1996). 
  
Det dödliga våldet på allmän plats mellan obekanta begås av, och drabbar även ofta, 
yngre män. Detta sker i cirka tio fall per år i Sverige (Brottsförebyggande rådet, 2006). 
Många gånger börjar det hela med en bagatellartad konflikt och detta våld brukar kallas 
det dödliga gatuvåldet. Andra skäl som kan finnas till dödligt våld mellan obekanta kan 
vara rasistiska, homofobiska eller att gärningsmannen har lejts för att döda någon 
(Petersson & Rying, 2004).  
 
Påföljd 
 
De flesta som begår brott i form av dödligt våld är psykiskt störda eller har en psykisk 
sjukdom av något slag, enligt Petersson och Rying (2004). Diagnosen är ofta 
personlighetsstörning eller psykos. För att domstolen ska få reda på om gärningsmannen 
lider av en allvarlig psykisk störning kan en begäran om rättspsykiatrisk undersökning 
göras. Mellan 1990 och 2002 begärdes detta i mer än hälften (60 procent) av fallen med 
dödligt våld. För att få rättspsykiatrisk vård istället för fängelse fordras att 
gärningsmannen har en allvarlig psykisk störning (Petersson & Rying, 2004). År 2004 
dömdes 113 personer för mord varav 78 personer dömdes till fängelse där 24 utav dem 
fick livstids fängelse. Av dem som dömdes till fängelse var sex kvinnor. Samma år 
dömdes 27 personer till rättspsykiatrisk vård varav fem av dessa var kvinnor 
(Brottsförebyggande rådet, 2006). Enligt Petersson och Rying (2004) har straffen för 
dödligt våld blivit strängare genom åren, det vill säga att domstolarna rubricerar ett brott 
som mord har blivit allt vanligare. Att en gärningsman som begått dödligt våld döms till 
livstids fängelse har också blivit vanligare sedan 1970- talet. 
  
Syfte och frågeställningar 
 
Huvudsyftet var att undersöka om reaktiva gärningsmän kunde skiljas från 
instrumentella gärningsmän med avseende på brottskaraktäristika, ålder, påföljd 
(fängelse eller rättspsykiatrisk vård) samt brottsrubricering (mord eller försök till 
mord). Ett annat syfte var att undersöka samband mellan en gärningsmans påverkan av 
alkohol och/eller droger och gärningsmannens grad av planering, målinriktning, 
arousal, provokation från offret, samt gärningsmannens relation till offret. Dessutom 
syftade studien till att studera möjligheten till att bedöma aggression och 
brottskaraktäristika utifrån hovrättsdomar. 
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Studien avsåg att besvara följande frågor: 
• Kan reaktiva gärningsmän skiljas från instrumentella gärningsmän? 
• Vilka av variablerna planering, målinriktning, provokation, arousal, 

gärningsmannens relation till offret, gärningsmannens påverkan av alkohol 
och/eller droger samt gärningsmannens psykotiska symptom associeras med 
reaktiv respektive instrumentell aggression? 

• Finns det något samband mellan aggressionstyp och om gärningsmannen 
dömdes till fängelse eller rättspsykiatrisk vård? 

• Finns det ett samband mellan aggressionstyp och om gärningsmannen döms för 
mord eller försök till mord? 

• Finns det någon skillnad i ålder mellan reaktiva respektive instrumentella 
gärningsmän? 

• Finns det ett samband mellan graden av planering, målinriktning, provokation 
och arousal samt gärningsmannens relation till offret och gärningsmannens 
påverkan av alkohol och/eller droger i samband med mordet eller mordförsöket?  

 
Förväntningarna, efter litteraturgenomgången ovan, var att finna att det är möjligt att 
bedöma aggression och brottskaraktäristika utifrån hovrättsdomar. Samband 
förväntades finnas mellan reaktiv aggression och impulsivitet, provokation och att 
gärningsmannen hade en hög nivå av arousal. Vid en reaktiv gärning förväntades det 
även att den drabbade en familjemedlem. Resultatet förväntades även visa att 
majoriteten av gärningsmännen dömts till fängelse som påföljd samt att 
gärningsmännen i denna undersökning var påverkade av alkohol och/eller droger under 
mordet eller mordförsöket.  
 
 

M e t o d 
 

Undersökningsdeltagare 
 
Undersökning bygger på innehållet i 40 stycken hovrättsdomar. De utvalda domarna 
var från maj 2004 och sträckte sig fram till april 2006 utifrån de datum som dom fallit. 
Vi utgick från de senast inkomna domarna i år och gick bakåt i tiden tills vi samlat in 
cirka 50 stycken domar. Urvalet skedde på arkivet vid Svea Hovrätt med hjälp av en 
pärm innehållande alla brottsrubriceringar för brottsmål. Utifrån denna pärm plockades 
de domar ut där gärningsmannen dömts för mord eller försök till mord. Domarna fanns 
i pärmar sorterade utifrån de datum då dom fallit. Antalet uppgick till 49 stycken där 
åtta av dessa föll bort på grund av ändrat domslut eller att åtalet ogillats i Svea Hovrätt. 
En dom föll också bort på grund av en stor skillnad i bedömning, vilken tros bero på 
misstolkning från den ena bedömaren. Av de resterande 40 domarna var 37 av 
gärningsmännen män och tre var kvinnor. Gärningsmännens ålder hade en variation 
mellan 16 och 52 år och en medelålder på 33.7 år (s=10.417). Medianåldern var 33 år.  

   
Offentlighetsprincipen innebär bland annat att en lagförd dom i Sverige är en offentlig 
handling (Domstolsverket, 2006). 
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Material  
 
Domarna kodades utifrån Cornells kodningsguide (1996) vilken har utarbetats för att 
kunna användas och klassificera reaktiva respektive instrumentella våldsgärningar. 
Kodningen görs utifrån åtta olika variabler för att få en bild över hur gärningen gått till 
sett ur gärningsmannens perspektiv. De kriterier som använts utgår från Cornells 
kodningsguide (se appendix 1) men har anpassats för att passa detta material bättre (se 
appendix 2). Inom parantes nedan visas reliabiliteten för respektive variabel beräknat 
med hjälp av intraclass correlation (Cornell 1996).  
 
1. Planering handlar om graden av planering och överläggning av gärningen vilket 
bedöms utifrån en tregradig skala. En trea innebär ingen planering alls och en etta 
innebär omfattande planering, att gärningen är noga planerad under en längre tid. I 
jämförelse med Cornell har vi vänt på siffrorna vilket skedde av misstag (ICC=.97). 
2. Målinriktad gärning används för att bedöma graden av huruvida gärningen motiveras 
av olika mål, exempelvis makt, pengar eller sexuell tillfredställelse. Bedömningen sker 
utifrån en tregradig skala där en trea innebär att gärningen sker för att nå ett mål medan 
en etta istället innebär att gärningsmannen är ute efter hämnd, vill skada offret eller 
försvara sig själv (ICC=.94). 
3. Provokation från offret handlar om graden av upplevd provokation, hot eller ilska 
från offret mot gärningsmannen, för att se vad som kan ha utlöst gärningen. Här måste 
även hänsyn tas till tidigare provokationer eftersom det kan vara av betydelse. 
Bedömningen av provokation sker utefter en tregradig skala. En trea innebär att 
gärningsmannen upplever sig starkt provocerad. En etta innebär att det inte funnits 
någon uppenbar provokation från offrets sida (ICC=.81). 
4. Arousal handlar om känslotillstånd och graden av hur aggressiv gärningsmannen är 
och ska bedömas utifrån dennes emotioner. Arousal bedöms utifrån en fyragradig skala 
där fyra innebär att gärningsmannen visat sig vara rasande arg, oberäknelig och 
okontrollerbar. En etta på denna skala innebär att gärningsmannen påvisar ett lugn 
(ICC=.83). 
5. Styrkan i våldet bedöms utifrån tre kategorier där en trea innebär mord och en tvåa 
att gärningsmannen blivit dömd för försök till mord. Cornell (1996) kallar denna 
kategori allvarlig skada. En etta skulle innebära att gärningsmannen enbart hotar offret 
men denna kategori är inte relevant i vårt fall. Kategorin kallas i denna studie även för 
brottsrubricering (ICC=.97). 
6. Relationen mellan gärningsman och offer berör graden av hur nära och varaktig 
relationen är mellan gärningsman och offer. Cornell använder sig av fyra kategorier där 
en fyra står för en väldigt nära relation till en make/make eller annan nära 
familjemedlem. En trea betyder nära bekant och en tvåa betyder att gärningsmannen 
och offret var bekanta. Kategori ett innebär att offret är en främling för gärningsmannen 
(ICC=.92). 
7. Påverkan av alkohol eller andra droger handlar om i vilken grad gärningsmannen 
varit påverkad under gärningen. Detta bedöms utifrån en tregradig skala där en trea 
innebär att gärningsmannen varit mycket starkt påverkad av alkohol eller använt en stor 
mängd av andra droger som har påverkat medvetandet. En etta på samma skala innebär 
att gärningsmannen vid våldshandlingen inte varit påverkad av alkohol, narkotika eller 
liknande (ICC=.96). 
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8. Psykotisk handlar om att bedöma huruvida och i vilken grad gärningsmannen lidit av 
psykotiska symptom vid gärningen. Detta sker utifrån en tregradig skala där en trea 
innebär att gärningsmannen lider av bestående symptom vilka totalt påverkar dennes 
syn på verkligheten. En etta innebär istället att gärningsmannen inte har några psykiska 
symptom (ICC=.96). 
 
Procedur 
 
Datainsamlingen skedde vid tre tillfällen, den 20 april, den 25 april samt den 4 maj år 
2006 vid arkivet på Svea Hovrätt. De insamlade 40 domarna bedömdes, gällande 
ovannämnda variabler av båda författarna, (bedömare 1 och bedömare 2), och en mall 
(se appendix 3) utformad av oss själva fylldes i. Kodningen gjordes helt enskilt och 
oberoende av varandra för att på så sätt se om en hög interbedömarreliabilitet kunde nås 
i bedömningen av gärningen utifrån de åtta variablerna.  
 
En oberoende bedömning gjordes också för att se om gärningsmannen kunde bedömas 
som antingen reaktiv eller instrumentell.  För att gärningen skulle bedömas som reaktiv 
krävdes att gärningsmannen inte planerat sin gärning, det vill säga att den skedde 
impulsivt när denne blev provocerad. Gärningsmannen ska också i samband med 
gärningen ha haft ett starkt känsloutbrott och något annat mål än att skada offret ska 
inte ha funnits. Som exempel på en reaktiv gärning är om gärningsmannen blivit 
provocerad och därefter i rent raseri mördat eller försökt mörda personen. Gärningen 
fick då siffran ett. 
 
För att en gärningsman skulle bedömas som instrumentell krävdes att gärningen inte 
hade provocerats fram av offret. I gärningen ska man kunnat utläsa ett klart annat syfte 
än att skada eller mörda offret. Gärningen ska ha varit planerad och gärningsmannen 
ska vid gärningen ha haft en låg nivå av arousal. Som exempel på denna typ av gärning 
är om en gärningsman planerar och genomför ett mord för att exempelvis komma över 
pengar. Gärningen fick då siffran två. 
 
I mallen fyllde även bedömarna i andra uppgifter om gärningsmannen såsom ålder, kön 
samt vilken påföljd gärningsmannen dömdes till. Även domens målnummer fylldes i 
för att bedömarna senare skulle kunna jämföra de olika bedömningarna och för att 
lättare kunna gå tillbaka till domen vid behov. Informationen matades sedan in i 
dataprogrammet SPSS.  
 
Databearbetning 
 
För att kunna bedöma reliabiliteten i de olika skattningarna utfördes beräkningar med 
Cohens kappa i SPSS. Beräkningarna utfördes för att se om de oberoende bedömarna 
hade bedömt gärningsmannens handlande på samma sätt utifrån de åtta variablerna. Om 
beräkningar med kappa understiger .40 är det en låg kappa, mellan .40-.59 är det en 
relativt god kappa, mellan .60-.74 är det en hög kappa och överstiger den .75 är kappan 
utmärkt (Woodworth & Porter, 2002). Cohens kappa används för att den korrigerar för 
slumpöverensstämmelser (Howell, 1992). 
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Chi-två beräknades för variablerna; planering, målinriktning, provokation, arousal, 
relation till offret, påverkan av alkohol och/eller droger, psykotiska symptom samt 
påföljd och brottsrubricering uppdelat på reaktiva respektive instrumentella 
gärningsmän. Ytterligare en beräkning utfördes med Chi-två mellan gärningsmannens 
påverkan av alkohol och/eller droger och brottskarakteristika, påföljd, fängelse eller 
vård samt samband mellan aggressionstyperna och om gärningsmannen dömts till mord 
eller försök till mord. Variabeln påverkan gjordes om till dikotom (ej 
påverkad/påverkad av alkohol och/eller droger) för att få tillräckligt många 
undersökningsdeltagare i varje betingelse (vid beräkningar med Chi-två ska helst varje 
cell ha ett innehåll, vilket inte uppfylldes annars). Alla beräkningar med Chi-två har 
beräknats med siffror från bedömare ett. Beräkningar har även utförts på material från 
bedömare två men dessa beräkningar visade ingen skillnad i resultat och vi valde då att 
bara visa resultaten från bedömare ett. 
 
Vid beräkningarna om gärningsmannens ålder hade någon betydelse för om 
gärningsmannen var reaktiv eller instrumentell räknades oberoende t-test.  
 
 

R e s u l t a t 
 

Resultatet visade att av de 40 gärningsmännen i domarna dömdes 21 av dessa för mord 
och 19 för försök till mord. Av dem som dömdes för mord fick 18 personer fängelse. 
Elva av dessa dömdes till livstids fängelse och sju stycken fick ett tidsbestämt straff där 
alla fick tio år utom en som fick sju år. Tre personer dömdes till rättspsykiatrisk vård 
för mord varav en till sluten psykiatrisk ungdomsvård. Av dem som dömts för försök 
till mord dömdes 14 stycken till fängelse mellan sex och tolv år och fem dömdes till 
rättspsykiatrisk vård.  
 
Bedömningen om morden eller mordförsöken var reaktiva eller instrumentella visade, 
för bedömare ett, att 24 av gärningarna var reaktiva och 16 var instrumentella. För 
bedömare två var andelen reaktiva gärningar 25 och 15 stycken var instrumentella.  
Beräkningar gällande överensstämmelsen mellan de båda bedömarna beräknades med 
Cohens kappa och visade en stark signifikant kappa (se tabell 1). Kappa beräknades 
även på respektive variabel (se tabell 1). För variablerna planering, provokation, 
arousal, relation, påverkan och psykotisk fanns en stark signifikant kappa, det vill säga 
att interbedömarreliabiliteten var hög. Variabeln målinriktad hade inte en lika hög 
signifikant kappa men var fortfarande relativt hög.  
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Tabell 1. Överensstämmelse mellan två oberoende bedömare gällande instrumentellt/ 
reaktivt mord eller försök till mord, variablerna planering, målinrikning, 
provokation, arousal, relation till offer, påverkan av alkohol och/eller droger 
samt psykotisk enligt Cornells kodningsguide (1996). 
 

 
Variabler 
 

 
Cohens kappa (k) 

 
Instrumentell/reaktiv aggression 

 
.947* 

Planering .831* 
Målinriktning .556* 
Provokation .961* 
Arousal .858* 
Relation .862* 
Påverkan .953* 
Psykotisk .843* 
  
* Alla variablerna (N=40, arousal N=39) var signifikanta, p<.001.  
 
Chi-två beräknades för att se om det fanns något samband mellan aggressionstyp 
(reaktiv och instrumentell) och variablerna; planering, målinriktning, provokation, 
arousal, relation till offer, påverkan av alkohol och/eller droger, psykotiska symptom 
samt brottsrubricering. Signifikanta samband återfanns för alla variabler utom 
provokation, påverkan av alkohol och/eller droger, psykotiska symptom och 
brottsrubricering. Som tabell 2 visar har gärningsmän som begått reaktiva gärningar, till 
skillnad från gärningsmän som begått instrumentella gärningar, inte planerat sina 
gärningar och inte heller haft något annat mål än att skada offret. Gärningsmannen har 
under den reaktiva gärningen varit arg och våldet har drabbat familjen. 
 
Beräkningar utfördes även med Chi-två för att se om det finns något samband mellan 
vilken påföljd, fängelse eller rättspsykiatrisk vård, gärningsmannen fick beroende på 
om denne bedömts som reaktiv eller instrumentell (se tabell 2). Inget signifikant 
samband hittades.  
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Tabell 2. Variablerna; planering, målinriktning, provokation, arousal, relation till offret,  
påverkan av alkohol och/eller droger, gärningsmannens psykotiska symptom 
samt påföljd och brottsrubricering uppdelat på reaktiva respektive 
instrumentella gärningsmän.  

 
  

Reaktiv 
(n = 24) 

 
Instrumentell 

(n = 16) 

 
Chi-två 

 
df 

 
p 
 
 

 
Planering 

   
12.971 

 
2 

 
.002 

Omfattande 0 5    
Lite 10 9    
Ingen 14 2    

Målinriktning   9.220 2 .010 
Inget 22 9    
Mixade 2 2    
Tydligt mål 0 5    

Provokation   5.093 2 .078 
Svag 4 8    
Måttfull 13 5    
Stark 7 3    

Arousal*   7.967 3 .047 
Lugn 2 4    
Spänd 5 6    
Arg 13 2    
Rasande 3 4    

Relation   11.274 3 .010 
Främling 4 3    
Bekant 5 11    
Nära 5 1    
Familj 10 1    

Påverkad    3.723 1 .054 
Ja  19 8    
Nej  5 8    

Psykotisk    .988 2 .610 
Ej psykotisk 17 10    
Liten störning 6 4    
Psykotisk  1 2    

Brottsrubricering   2.406 1 .121 
Mord    9 10    
Försök till mord 15 6    

Påföljd   .417 1 .519 
Fängelse 20 12    

   Vård 4 4  
 

  

*  N=39 
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Den sista beräkningen som utfördes med hjälp av Chi-två rörde sambandet mellan 
gärningsmannens påverkan av alkohol och/eller droger och de variabler som låg till 
grund för uppdelningen reaktiv och instrumentell aggression. Dessa variabler var 
planering, målinriktning, provokation, arousal och gärningsmannens relation till offret. 
Ett signifikant samband hittades mellan variablerna påverkan och arousal. De 
gärningsmän som varit påverkade vid brottet hade också en högre nivå av arousal än de 
som inte varit påverkade. För de övriga variablerna hittades inget signifikant samband 
med huruvida gärningsmannen var påverkad vid mordet eller mordförsöket.   

 
 

Tabell 3. Brottskarakteristika i relation till alkohol och/eller drogberusning i samband  
 med mordet eller mordförsöket. 
  
  

Ej påverkad 
(n=13) 

 
Påverkad 
(n = 27) 

 
Chi-två 

 
df 

  
P 

 
Planering 

   
2.141 

 
2 

 
.343 

Omfattande 3 2    
Lite 6 13    
Ingen 4 12    

Målinriktning   .232 2 .891 
Inget 10 21    
Mixade 1 3    
Tydligt mål 2 3    

Provokation   1.178 2 .555 
Svag 5 7    
Måttfull 6 12    
Stark 2 8    

Arousal*   12.553 3 .006 
Lugn 4 2    
Spänd 3 8    
Arg 1 14    
Rasande 5 2    

Relation   2.097 3 .552 
Främling 2 5    
Bekant 6 10    
Nära 3 3    
Familj 2 9 

 
   

* N=39  
 
 
Ingen signifikant skillnad i ålder kunde påvisas mellan de instrumentella respektive de 
reaktiva gärningsmännen, t (df =38) = .528 (p=.601).  
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D i s k u s s i o n 
 
Resultatet visade, efter beräkningar med Cohens kappa, på en hög 
interbedömarreliabilitet mellan de båda bedömarna gällande om gärningsmannen var 
reaktiv eller instrumentell. Detta innebär att två oberoende bedömare, utifrån 
hovrättsdomar, kan skatta samma gärningsman som antingen reaktiv eller instrumentell 
utifrån Cornells guide (1996). Cornell et al. (1996) och Woodworth och Porter (2002) 
har delat upp aggressionen i fyra kategorier; helt reaktiv, reaktiv med instrumentella 
inslag, instrumentell med reaktiva inslag samt helt instrumentell. Vi valde att i denna 
undersökning göra dikotoma kategorier, reaktiv och instrumentell, på grund av att 
materialet var relativt litet. Ett problem med att bara ha två kategorier var att vissa utav 
gärningsmännen inte platsade som helt reaktiva eller helt instrumentella. Slutsatsen i 
denna studie är att det går att skilja på en reaktiv och en instrumentell gärningsman men 
precis som Cornell et al. (1996), Woodworth och Porter (2002) och Bushman och 
Anderson (2001) påpekade kan en gärningsman utföra gärningar innehållande båda 
typerna av aggression.  
 
Även Santtila, Häkkänen, Canter och Elfgren (2003) tyckte att en uppdelning av reaktiv 
och instrumentell aggression behövdes. De har i sin studie funnit ett samband mellan 
gärningsmannens brottsplatsbeteende, beteendet efter gärningen samt gärningsmannens 
agerande i polisförhöret. De fann att en skillnad kunde ses mellan gärningar med 
instrumentella och reaktiva inslag. Instrumentellt beteende hos en gärningsman på en 
brottsplats innefattade att flytta och gömma offrets kropp. En sådan gärningsman fanns 
inte kvar vid brottsplatsen och erkände inte heller gärningen i första taget efter att 
han/hon blivit anhållen. En gärningsman som begått en mer reaktiv gärning erkände 
däremot ganska omgående att de begått gärningen. Detta kan, enligt Santtila et al. bero 
på att gärningsmän som begått en reaktiv gärning oftast lämnat kvar spår efter sig på 
brottsplatsen. Detta borde innebära att gärningsmän som begått reaktiva gärningar 
skulle vara lättare att finna. Santtila et al. menar vidare att uppdelningen av aggression 
som reaktiv och instrumentell kan hjälpa polisen vid mordutredningar. Hittar polisen 
exempelvis en kropp som har flyttats och en skäligen misstänkt gärningsman har 
anhållits, menar Santtila et al. att polisen därför kommer att ha skäl att anta i ett förhör 
att den anhållne personen undanhåller sanningen eller ljuger. Slutsatsen av detta är 
alltså att en uppdelning av aggression som reaktiv och instrumentell fortfarande behövs. 
Detta kan eventuellt kopplas samman med Worthworth och Porters (2002) resultat om 
att psykopater begår fler instrumentella gärningar än de som inte är psykopater. Hittar 
polisen en bortförd kropp bör de kanske börja leta gärningsman bland psykopater? Om 
Worthworth och Porters (2002) resultat stämmer är uppdelningen även viktig i frågan 
om behandling av gärningsmännen. En instrumentell gärningsman, som kanske är 
psykopat, kräver en annan behandling än en person som begått en reaktiv gärning.   
 
Beräkningarna med kappa på de åtta brottskaraktäristika som vi anpassat utifrån 
Cornells kodningsguide (1996) visade även de på en hög interbedömarreliabilitet. Detta 
innebär en utmärkt överensstämmelse mellan de båda bedömarna för alla variabler 
utom målinriktning som trots allt visade en god kappa. Att variabeln målinriktning hade 
en lägre kappa var inget som förvånade oss eftersom pilotstudien till denna studie 
visade samma sak (Rehn & Vikman, 2006). Även Bushman och Anderson (2001) 
antyder att det kan vara svårt att veta vad det egentliga målet med en gärning är. De 
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menar att en gärning kan ha flera olika motiv och därför vara svårtolkad. I föreliggande 
material var det ibland svårt att veta det egentliga målet med gärningen. Om 
gärningsmannen inte själv sagt det i rättegången var bedömarna tvungna att istället lita 
på sin egen subjektiva tolkningen eller på advokaternas och åklagarnas tolkning. För att 
exemplifiera detta och visa på svårigheten kan tas en man som dömts för mord efter att 
ha haft ihjäl sin bror. Han mindes själv inte händelsen på grund av att han var starkt 
påverkad av droger. Var gärningen planerad för att nå ett syfte eftersom han efter 
mordet tagit ut pengar från broderns kreditkort, skedde mordet i rent raseri eller efter 
provokation från den numera döda brodern?  
 
Alla beräkningarna med kappa visade på en hög signifikansnivå. Det betyder att en 
anpassad form av Cornells kodningsguide kan användas för att få en hög 
interbedömarreliabilitet av de åtta variablerna; planering, målinriktning, provokation, 
arousal, styrkan i våldet, relation till offer, påverkan av alkohol och/eller droger, 
gärningsmannens psykotiska symptom samt om gärningsmannen var reaktiv eller 
instrumentell. 
 
I studien av Cornell et al. (1996) menar de att de brottskaraktäristika som främst visats 
bidra till distinktionen mellan instrumentell och reaktiv aggression är graden av 
målinriktning, provokation från offret samt gärningsmannens arousal. Vår studie visade 
att de brottskaraktäristika som främst bidrar till uppdelningen, reaktiv och instrumentell, 
är planering, målinriktning, arousal och gärningsmannens relation till offret. Vi kan 
därmed säga att de gärningsmän som begått reaktiva gärningar, till skillnad från 
gärningsmän som begått instrumentella gärningar, inte planerat sina gärningar och inte 
heller haft något annat mål än att skada offret. Gärningsmannen har under den reaktiva 
gärningen varit arg och våldet har drabbat familjen.  
 
I denna studie bedömdes de flesta gärningar som reaktiva (60 procent) vilket var i 
enlighet med vad Cornell et al. (1996) fann i sin studie. De menade att de flesta 
våldshandlingar som begås innehåller reaktiv aggression. Woodworth och Porter (2002) 
menade istället att de flesta mord i deras studie var instrumentella och att instrumentella 
mord oftare begås av psykopater. Huruvida så är fallet i vårt material kan vi inte 
diskutera eftersom vi inte haft tillgång till några rättspsykiatriska utlåtanden.  
 
Material visade att de flesta dömdes, enligt vad vi förväntade oss, till fängelse som 
påföljd. Detta är i enlighet med hur Svenska domstolar dömer. Några signifikanta 
samband hittades inte mellan aggressionstyp och om gärningsmannen dömts till 
fängelse eller rättspsykiatrisk vård. Detta kan bero på en ojämn fördelning både mellan 
antalet gärningar som bedömts som reaktiva eller instrumentella samt mellan antalet 
gärningsmän som dömts till fängelse eller rättspsykiatrisk vård. Att vi har få 
gärningsmän som dömts till rättspsykiatrisk vård överensstämmer dock med hur det ser 
ut i Sverige (Brottsförebyggande rådet, 2006). Något signifikant samband mellan 
aggressionstyp och om gärningsmannen dömts för mord eller försök till mord hittades 
inte heller.  
 
Brottsförebyggande rådet (2006) har skrivit att våld mellan obekanta på allmän plats 
ofta startas på grund av en bagatellartad konflikt där yngre män är inblandade. Denna 
typ av våld karaktäriserar vi som reaktiv eftersom gärningsmannen antagligen känner 
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sig provocerad och utför gärningen utan planering i ett starkt känsloladdat tillstånd. 
Dock finns här instrumentella inslag eftersom gärningen sker mellan personer som inte 
tidigare var bekanta med varandra. Det fanns därför intresse av att se om det fanns en 
skillnad i gärningsmännens ålder och om deras gärningar bedömts som reaktiva eller 
instrumentella. Inga signifikanta skillnader återfanns dock vilket återigen kan bero på 
att materialet innehöll en ojämn fördelning mellan antalet gärningar som bedömts som 
reaktiva respektive instrumentella. Medianåldern i vårt urval stämde dock överens med 
vad statistiken säger (Petersson & Rying, 2004).  
 
Förväntningar fanns även att det skulle finnas samband mellan graden av planering, 
målinriktning, provokation och arousal samt gärningsmannens relation till offret och 
gärningsmannens påverkan av alkohol och/eller droger i samband med mordet eller 
mordförsöket. Det enda signifikanta sambandet som hittades var mellan arousal och 
påverkan av alkohol och/eller droger. Detta samband tyder på att om gärningsmannen 
är påverkad är denne även arg. Det kan ju tänkas vara så att en person blir mer 
emotionell och ohämmad av alkohol (Brottsförebyggande rådet, 2006). De flesta av 
gärningsmännen i denna studie var påverkade av alkohol och/eller droger vid 
gärningen. Detta överensstämmer med tidigare forskning. Enligt Lenke (1996) är de 
flesta som begår brott alkoholpåverkade och ju grövre brott desto flera av 
gärningsmännen var påverkade av alkohol. Kühlhorn (1996) menade att det inte finns 
lika tydliga samband mellan narkotikamissbruk och våldsbrott. Detta borde innebära att 
majoriteten av gärningsmännen i denna studie var alkoholpåverkade istället för 
narkotikapåverkade. Vid kodningar av domar till denna studie gjordes dock ingen 
skillnad mellan om gärningsmannen var påverkad av alkohol eller droger eftersom detta 
kan vara svårt att utläsa i domarna. I denna studie utfördes även beräkningar för att se 
om det fanns något samband mellan om gärningsmannen var påverkad av alkohol 
och/eller droger och vilken aggressionstyp som ingick i gärningen. Inga signifikanta 
samband hittades men resultatet tyder på att en reaktiv gärningsman i större grad är 
påverkad av alkohol och/eller droger än en instrumentell gärningsman. Den alkohol- 
och narkotika forskning som denna studie bygger på är från 1996 vilket kan påverka 
resultaten. De senaste tio åren kan förändringar ha skett i gärningsmannens alkohol och 
drogmissbruk som skulle kunna tyda på att narkotika blivit vanligare i samhället än vad 
det var 1996. Media tar ofta upp olika narkotiska preparat i samband med våldsbrott 
såsom rohypnol och anabola steroider därför kan den alkohol- och narkotika forskning 
som vi använt oss av vara föråldrad.   
 
För variablerna graden av planering, målinriktning, provokation och gärningsmannens 
relation till offret hittades inga signifikanta samband med gärningsmannens påverkan 
av alkohol och/eller droger. Förväntningar för variabeln planerad var att om gärningen 
var planerad så var gärningsmannen inte påverkad av alkohol och/eller droger och 
därmed trodde vi alltså att det inte förekommit någon planering i de fall som 
gärningsmannen var påverkad. Resultat tyder på detta även om inget signifikant 
samband hittades. Om brottet inte var planerat kan det tänkas vara en följd av 
gärningsmannens påverkan som leder till en oförmåga att kontrollera sina impulser i en 
konfliktsituation (Brottsförebyggande rådet, 2006). Liknande tankar uppkom när 
förväntningar fanns om ett samband mellan målinriktning och provokation samt 
gärningsmannens påverkan, vilket även vårt resultat tyder på även om det inte var 
signifikant. När det handlade om sambandet mellan gärningsmännens relation till offret 
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och graden av alkohol och/eller droger förväntades det också att ett samband fanns. 
Enligt Lenke (1990) ska gärningsmannen, om han har ett familjeband med offret, inte 
vara påverkad av alkohol i samma utsträckning som en gärningsman som dödar en 
person han är bekant med. I denna studie återfanns inga signifikanta samband mellan 
gärningsmannens påverkan av alkohol och/eller droger och gärningsmannens relation 
till offret.  
 
Undersökningens resultat ska tolkas med viss försiktighet när det handlar om validitet. 
De personer som dömts för ett brott kan inte antas vara helt sanningsenliga i förhören 
med polisen och under rättegången i fråga om hur gärningen gick till och om vad som 
var motivet bakom denna. Även om vi har fått fram ett resultat som visar att två 
oberoende bedömare menar att gärningen exempelvis varit oplanerad och provocerad, 
behöver det inte stämma med gärningsmannens tillvägagångssätt. Gärningsmannen kan 
tjäna på att inte tala om att gärningen var planerad och oprovocerad. Ibland minns 
gärningsmannen inte själv vad som har hänt och bedömningen får då exempelvis göras 
utifrån vittnens berättelser och teknisk bevisning. Eftersom alternativa förklaringar inte 
kan uteslutas är den interna validiteten låg. Bedömningarna gjordes även subjektivt och 
det kan därför inte uteslutas att andra bedömare skulle kunna göra en annan tolkning. 
Vissa av domarna gjorde det även svårt för oss att bortse från våra egna subjektiva 
åsikter eftersom innehållet i domarna berörde oss starkt. Exempel som kan ges var när 
en man mördade sin fru i samma lägenhet som deras barn befann sig. Mannen sade 
själv att han blivit provocerad av sin fru under längre tid och eftersom vi ska utgå från 
gärningsmannens synvinkel ska vi bedöma att gärningen uppkommit på grund av 
provokation. I detta läge kan det vara svårt att göra en korrekt bedömning när vi inte 
kan förstå hur frun kunnat provocera fram denna hemska gärning.  
 
I en vidareutveckling av denna studie skulle det vara intressant att få tillgång till 
gärningsmännens psykologutredningar för att utröna deras psykiska hälsa. Det skulle 
också vara intressant att undersöka mer om det som Santilla et al. (2003) tar upp i sin 
studie om att det är vanligare att en instrumentell gärningsman gömmer undan kroppen 
efter mordet i jämförelse med en reaktiv gärningsman.   
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Appendix 2 
Annas och Lises kodningsguide efter Cornell 
 
Planering 
3. ingen 
2. lite 
1. omfattande 
 
Mål 
3. tydligt annat mål 
2. mixade motiv 
1. inget uppenbart mål 
 
Provokation 
3. stark 
2. måttfull 
1. svag/ ingen 
 
Arousal 
4. ursinnig/ rasande 
3. arg 
2. spänd 
1. lugn 
 
Skada 
3. mord 
2. försök till mord 
1. - 
 
Relation 
4. väldigt nära (familj) 
3. nära (vän) 
2. bekant 
1. främling 
 
Påverkan 
3. väldigt påverkad- ej medvetande 
2. påverkad 
1. ej påverkad 
 
Psykotisk 
3. tydligt psykotisk 
2. liten störning- men klarar ett vardagsliv 
1. ej psykotisk 
 
                                                                                                                           



 21 

Appendix 3 
 
 

Bedömare  Planering   Bedömare  Planering  
  Mål     Mål  
Brottsnr.  Provokation   Brottsnr.  Provokation  
F/ V  Arousal   F/ V  Arousal  
Straff längd  Skada   Straff längd  Skada  
Kön M/K  Relation   Kön M/K  Relation  
Ålder  Påverkan    Ålder  Påverkan   
  Psykotisk     Psykotisk  
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Straff längd  Skada   Straff längd  Skada  
Kön M/K  Relation   Kön M/K  Relation  
Ålder  Påverkan    Ålder  Påverkan   
  Psykotisk     Psykotisk  
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Ålder  Påverkan    Ålder  Påverkan   
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