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RÅDER LIKHET INFÖR LAGEN? 

BEDÖMNINGAR AV DRÅP UTIFRÅN GÄRNINGSPERSONENS KÖN, 

ATTRAKTIVITET OCH ÅLDER. 

 

Sara Hellqvist 

 

 

Eftersom människor använder stereotyper som tumregler i sociala 

situationer, är det möjligt att de förekommer i rättsprocessen när 

bedömningar görs. Forskning har funnit bedömningsskillnader 

relaterade till gärningspersonens utseendemässiga karaktäristika. 

Syftet med studien var att undersöka om gärningspersonens kön, 

attraktivitet och ålder påverkar graden av klandervärdhet och längd på 

fängelsestraff samt om de påverkar motiveringarna till 

fängelsestraffets längd. Utifrån en fallbeskrivning om ett dråp med 

varierad ansiktsbild på gärningspersonen fick 192 deltagare svara på 

frågor om klandervärdhet och straff. Resultaten visade att männen 

tilldelades ett längre fängelsestraff än kvinnorna. Även de oattraktiva 

yngre tilldelades ett längre fängelsestraff. De yngre 

gärningspersonernas beteende förklarades med flest interna orsaker.   

Att fler skillnader inte erhölls kan bero på att attraktivitet och ålder är 

subjektiva och därmed svårbedömda samt att flera faktorer än de som 

avsågs varierade i gärningspersonsbilden. De erhållna skillnaderna 

beror troligtvis på faktiska bedömningsskillnader till följd av 

stereotyper utifrån en gärningspersons utseendemässiga karaktäristika.    

 

 

Människor använder flera sorters tumregler för att navigera fram i sociala situationer 

och de kan beskrivas som kognitiva genvägar (Kahneman & Tversky, 1974). 

Tumreglerna aktualiseras när vi inte har tillräckligt med information i en situation, men 

som kräver att vi ska agera genom att till exempel fatta beslut. Det finns flera genvägar 

att ta, men de mest centrala brukar benämnas som representativitetsregeln och 

tillgänglighetsregeln. Representativitetsregeln betyder att människor kategoriserar och 

drar slutsatser om nya objekt eller händelser utifrån äldre erfarenheter av liknande 

objekt och händelser, alltså hur troligt det är att person eller händelse A är en medlem 

av kategori B (Kahneman & Tversky, 1974). Att tro att en man är skyldig för ett brott 

stämmer överens med den vanliga bilden av att förövare oftast är män. 

Tillgänglighetsregeln innebär tendensen att basera bedömningar på hur lätt det är att 

återkalla information om liknande objekt och händelser i minnet (Kahneman & 

Tversky, 1974). Det är alltså lättare att överskatta risken att bli utsatt för gängvåld om 

media nyligen har haft en serie artiklar om ämnet.  

 

Vi använder tumreglerna på grund av att de för det mesta fungerar, är funktionella och 

tidsbesparande, men det finns emellertid en risk för att de är felaktiga. Det finns flera 

tankefällor att falla i som grundar sig på att individer tenderar att se vad som förväntas 

att se i en given situation (Chaiken, 1980). Bias är ett begrepp som syftar till de 

systematiska fel som finns i människors bedömningar. Dessa bias är i sin tur påverkade 

av hur information inkodas samt förhållandet till den information som redan finns 
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inlagrat i minnet. Information som liknar den som redan finns lagrad stannar lättare kvar 

eftersom den då hakar fast i det kognitiva nätverket. Ny information har inget nätverk 

ännu och har därmed svårare att få fäste (Begg, Armour & Kerr, 1985). Stereotyper 

innebär en sådan etablerad föreställning, som alltså redan finns i minnet, och 

information som kan stämma överens med stereotypen lagras lättare och blir därmed en 

bas för beslutsfattande (Lingle & Ostrom, 1979). Att stereotypisera kan beskrivas som 

att kategorisera in och dra slutsatser om ett specifikt objekt utefter generella tumregler, 

och härrör från en mängd sociala kategorier som kön, attraktivitet och ålder, och som 

kan tolkas in från endast en ansiktsbild (Taylor, Fiske, Etcoff & Ruderman, 1978).  

 

Eftersom tumregler och bias är vanligt förekommande i många situationer, då deras 

automatiska processer ofta är omedvetna och därför svåra att stänga av, finns det även 

en möjlighet att de förekommer hos beslutstagare i rättsprocessen. Bias i rättsprocessen 

kan uttrycka sig på flera sätt, bland annat genom olika påföljder för liknande brott 

beroende på vem den tilltalade är. Den stereotypa föreställningen att kvinnor begår brott 

i mindre utsträckning än män kan leda till att information som berör kvinnor och brott 

kognitivt sorteras i stereotypkategorin ”offer” än att de skulle uppfattas som 

gärningspersoner. Därmed finns det en risk för att en kvinna bedöms mildare när denne 

begår ett brott eftersom hon inte ingår i beslutsfattarens föreställningar om en 

gärningsperson. Steget från att ha en stereotyp föreställning till att ta beslut utefter 

stereotypen kan vara litet, men kan benämnas som en form av diskriminering. Liknande 

resonemang kan appliceras på attraktiva och yngre personer som även de kan få mildare 

påföljder. Tvärtom kan män, oattraktiva och äldre bedömas hårdare. Det gemensamma 

emellan dem, samt de flesta andra stereotyper, är att de grundas på samma 

underliggande kognitiva mekanismer som används för att förenkla en komplex värld 

(Taylor et al., 1978). 

 

Bedömningar av kvinnliga och manliga gärningspersoner 

Flertalet studier har visat att kvinnor och män bedöms olika för liknande brott (Gerbasi, 

Zuckerman & Reis, 1977; Wilczynski, 1997). Studierna kan delas upp i två typer: de 

som undersökt autentiska domslut och de som undersökt fenomenet genom experiment. 

Resultaten kompletterar varandra på grund av experimentsituationens kontrollerade 

former och domslutens autentiska karaktär, och de ger tillsammans en mer heltäckande 

bild. Fokus kommer emellertid att ligga på experimentundersökningarna eftersom denna 

studie studerat fenomenet genom experiment. Dock antyder centrala fynd gällande 

domsluten att skillnad i bedömning föreligger och att kvinnor bedöms mildare och att de 

får mer behandlingsinriktade straff jämfört med män (Cramer, 1999; Wilzynski, 1997). 

Det är viktigt att nämna de autentiska domsluten eftersom det är deras förekomst, att 

skillnader faktiskt förekommer i verkligheten, som har lagt grunden och 

nödvändigheten för experimenten. 

 

De experimentella studierna har använt sig av metoden att låta deltagare läsa identiska 

fallbeskrivningar eller att se på identiska kortfilmer av ett brott. Det enda som skiljer 

versionerna åt är att gärningspersonen antingen beskrivs som kvinna eller man. 

Deltagarna får sedan bland annat uppge hur trovärdig och klandervärd (från eng. 

culpability) de anser att gärningspersonen är samt tilldela ett fängelsestraff de anser 

lämpligt. Undersökningar har gett stöd åt att kvinnor bedöms mildare än män och att 

kvinnor uppfattas vara mer psykiskt störda trots att sjukdomsdiagnostiken hålls konstant 
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(Yourstone, Lindholm, Grann & Svensson, 2008). I en vinjettstudie som handlade om 

flera brott påvisades signifikanta könsskillnader i stöld-, barnmisshandel- och 

mordbeskrivningarna (Ahola, Christianson & Hellström, 2009). De manliga 

gärningspersonerna bedömdes generellt vara mer klandervärda än kvinnorna. I 

barnmisshandelsfallet fick de kvinnliga gärningspersonerna i genomsnitt 1.46 års 

fängelsestraff och männen 3.64 års fängelsestraff. I mordfallet var skillnaden 2.29 år 

och i stöldfallet 0.42 år. Andra liknande studier har även visat att deltagarna 

sympatiserade med den kvinnliga gärningspersonen i högre utsträckning och att 

brottshandlingen bedömdes som mer allvarlig när den begåtts av en man (Feather, 

1996). I en annan undersökning fick deltagare se på kortfilmsversioner av ett dråp där 

gärningspersonen antingen var en kvinna eller en man (Lindholm & Christianson, 

1998). Forskarnas hypotes var emellertid att en omvänd stereotypisering skulle ske på 

grund av brottets grova karaktär och att kvinnan skulle tilldömas längre straff och 

bedömas hårdare än mannen. Dock uppfattade deltagarna mannen som mer provokativ 

och ansvarig än kvinnan samt att offrets skada värderades som allvarligare om 

gärningspersonen var en man. Även hur bedömares egna kön påverkar bedömningen i 

förhållande till gärningspersonens kön har undersökts i tidigare studier. Det kommer 

dock inte att behandlas i föreliggande studie. 

 

Skillnader i beslutsresonemang kan hänföras till teorin om extern och intern attribution 

(Heider, 1958). Det innebär att människor tenderar att tillskriva individer 

orsaksförklaringar till deras beteenden. När en kvinna begår brott kan man leta efter 

orsaker till hennes beteende i kontexten, att hon till exempel är psykiskt sjuk och att hon 

inte är fullständigt ansvarig för sina handlingar, och brottsbeteendet attribueras därmed 

med externa faktorer. Ett liknande beteende hos en man kan mer uppfattas bero på 

interna faktorer, att det inte är några bakomliggande orsaker som påverkar och att det 

brottsliga beteendet är en del av hans personliga egenskaper (Wilczynski, 1997). 

 

Bedömningar av attraktiva och oattraktiva gärningspersoner 

Bedömningar tenderar även att påverkas av människors attraktivitet. Uttrycket ”what is  

beautiful is good” syftar till tesen att attraktiva människor associeras med positiva 

egenskaper (Dion, Berscheid & Walster, 1972). Översatt i en rättskontext är 

undersökningarna om attraktivitetens straffpåverkan genomförda med hjälp av vinjetter, 

men med tillägget att de inkluderar bilder på gärningspersonerna (Beckham, Spray & 

Pietz, 2007). Studiernas resultat har varierat och inte varit lika entydiga som resultaten 

om könsstereotyperna ovan. De flesta av dem indikerar att attraktiva får mildare straff 

då anledningen till deras brottsbeteende attribueras externt, om än i mer eller mindre 

svag effekt (Burke, Ames, Etherington & Pietsch, 1990). Det demonstreras, förutom i 

kortare påföljd, bland annat genom att de tilldöms mindre skadeståndsbelopp att betala 

till offren. Att vara attraktiv kan även vara till en nackdel i de brott där 

gärningspersonen kan utnyttja sitt utseende, exempelvis i svindleri, och de tilldelas då 

hårdare straff (Smith & Hed, 1979). I en annan studie, som fick signifikanta 

strafflängdsskillnader, fick deltagare läsa ett bedrägerifall där gärningspersonen 

antingen var en kvinna med ett medelmåttigt utseende eller att hon var attraktiv eller 

oattraktiv (Solomon & Schoplerl, 1978). Skillnaden mellan den oattraktiva och den 

genomsnittlige gärningspersonen var 0.95 månader där den genomsnittlige bedömdes 

hårdare. Skillnaden mellan den attraktiva och den genomsnittlige var 7.60 månader där 
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den genomsnittlige bedömdes hårdare. Gällande den oattraktiva så bedömdes hon till 

6.65 månaders längre fängelsestraff än den attraktiva personen.  

 

Forskning om attraktivitet, hur mycket det egentligen påverkar och på vilket sätt, är 

alltså inte ännu fastställt. Det bör nämnas att studierna indirekt studerat könsskillnader 

eftersom undersökningarna ofta haft bilder på både kvinnor och män som är attraktiva 

respektive oattraktiva, och att de funnit en starkare könsskillnad än en 

attraktivitetsskillnad. De tvetydiga resultaten kan bero på förekomsten av eventuella 

rättfärdigande av brottet som kan kopplas samman med teorin om extern och intern 

attribution (Heider, 1958). Ett brottsligt beteende hos en oattraktiv person kan tolkas 

som att det är en del av dennes personlighet, och därmed döms personen hårdare. Men 

gällande attraktiva bedöms de mildare om det finns en viss anledning till det brottsliga 

beteendet. Det kan ske på grund av uppfattningen om attraktivas positiva egenskaper, 

som inte innefattar kriminalitet, och att det därför måste finnas en orsaksförklaring om 

denne begår brott. Dock bedöms de hårdare om det inte finns något som rättfärdigar 

dennes beteende. En tes är att människor blir upprörda för att de attraktiva använt sitt 

utseende för onda ändamål (Izzet & Fishman, 1976). 

 

Bedömningar av yngre och äldre gärningspersoner 

Huruvida bedömning av yngre och äldre gärningspersoner skiljer sig åt när de begått 

liknande brott har också undersökts med hjälp av experiment med 

gärningspersonsbilder eller genom undersökningar av autentiskt material och resultaten 

är något tvetydiga (Pozullo, Dempsey, Maeder & Allen, 2010). På ett generellt plan 

indikeras att äldre personer bedöms hårdare än yngre när de begår ett brott. Det anses 

bero på uppfattningen om att de yngre har hela livet framför sig (Smith & Hed, 1979), 

men även brottstyp och gärningspersonens andra egenskaper påverkar. En studie visade 

på en tydlig interaktion (Faulkner & Steffensmeier, 1979). De yngre och de kvinnliga 

gärningspersonerna fick de kortaste fängelsestraffen inom de flesta brottsvinjetter, men 

den mildaste behandlingen fick de unga kvinnorna. I senare studier har emellertid en U-

kurva upptäckts där yngre och äldre personer bedöms mildare än de som ligger 

åldersmässigt emellan. I en studie som undersökte om eventuella åldersbias förekom när 

deltagare bedömde olika sorters brott, hittades signifikanta skillnader när brottet var ett 

mord (McKelvie & Bergeron, 2004). Gärningspersonerna som var 20 år och 60 år fick 

mildare påföljder än 40-åringarna. Arkivstudier har funnit liknande tendens. Ett resultat 

antydde att personer som var yngre än 21 år samt personer som var mellan 40 till 49 år 

fick mildare påföljd än de som var mellan 21 till 29 år, mildast bedömdes 50-åringarna 

(Steffensmeier, Ulmer & Kramer, 1998). Amerikanska domare kommenterade 

resultaten med att de yngsta kan bli stigmatiserade och skadade av långa fängelsestraff 

medan de äldsta är ofarliga. Personerna mellan 21 till 29 år bedömdes vara mindre 

formbara och därmed i behov av hårdare behandling (Steffensmeier et al., 1998). 

Orsaksteorierna kan kopplas samman med extern och intern attribution med 

uppfattningar om att de yngre gärningspersonerna är mer påverkade av kontextuella 

faktorer som påverkar deras brottslighet, medan de äldre gärningspersonernas 

brottslighet mer kan ses som en del av deras personlighet.  

 

Värt att notera är att deltagarna i alla nämnda experiment om köns-, attraktivitets- och 

åldersskillnader har varierat från studenter till verksamma nämndemän, jurygrupper och 

domare. Slutligen, anledningen till att det är viktigt att undersöka fenomenen kan ses ur 
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en rättssäkerhetssynpunkt eftersom minsta tendens till olikbehandling bryter mot en av 

demokratins grundläggande principer om alla människors likhet inför lagen (RF 1:9). 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med den föreliggande studien är att undersöka om gärningspersonens 

utseendemässiga karaktäristika (kön, attraktivitet och ålder) påverkar klandervärdhet 

och längd på fängelsestraff. Syftet är även att undersöka hur deltagarna motiverar det 

angivna fängelsestraffet. Tidigare forskning har till största del fokuserat på att 

undersöka förekomsten av bedömningsskillnader beträffande kön, attraktivitet och 

ålder. Denna undersökning ämnar gå ett steg till och även be deltagarna motivera sina 

svar och därmed även fokusera på resonemangen bakom bedömningarna och eventuella 

skillnader i dem. Denna aspekt tillförs för att studien även ska vara inriktad på att 

analysera varför gärningspersonerna kan tilldelas olika strafflängder för liknande brott 

istället för att enbart försöka verifiera att fenomenen existerar. 

 

Frågeställningarna lyder:  

 

– Påverkar gärningspersonens kön (kvinna eller man), attraktivitet (attraktiv eller 

oattraktiv) och ålder (yngre eller äldre) dennes klandervärdhet? 

 

– Påverkar gärningspersonens kön (kvinna eller man), attraktivitet (attraktiv eller 

oattraktiv) och ålder (yngre eller äldre) längden på fängelsestraffet?  

 

– Skiljer sig deltagarnas motiveringar till de angivna fängelsestraffen beroende på 

vilken enkätversion de fick (manlig eller kvinnlig gärningsperson, attraktiv eller 

oattraktiv gärningsperson samt yngre eller äldre gärningsperson)?   

 

I enlighet med tendenserna i den tidigare forskningen som gjorts på området är 

hypoteserna gällande den första och andra frågeställningen att kvinnor, attraktiva och 

yngre uppfattas som mindre klandervärda samt tilldelas kortare fängelsestraff. Män, 

oattraktiva och äldre uppfattas som mer klandervärda samt tilldelas längre 

fängelsestraff. Hypotesen gällande den tredje frågeställningen är att deltagare som 

bedömer kvinnorna, de attraktiva och de yngre attribuerar externa faktorer till deras 

beteende medan deltagare som bedömer männen, de oattraktiva och de äldre attribuerar 

interna faktorer till deras beteende. 

 

 

 Metod 

  

Undersökningsdeltagare 

Deltagarurvalet gjordes på tre sätt. På psykologiska institutionen, Stockholms 

universitet, utannonserades undersökningsdeltagartillfälle genom information på en 

anslagstavla om att deltagare söktes för en enkät som handlade om en fallbeskrivning av 

ett brott. De som var intresserade av att svara på enkäten fick anmäla sig på en 

tillhörande lapp. Studenter tillfrågades också under föreläsningar efter godkännande av 

närvarande lärare. Urvalsförfarande genererade 109 deltagare. Ersättning till 

psykologistudenterna bestod av en halv undersökningsdeltagartimme eftersom det är 

obligatoriskt för studenter på institutionen att medverka i ett antal undersökningar. Även 
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kriminologiska och juridiska institutionen kontaktades, och anledningen till valet att 

kontakta dem berodde på att studenterna möjligen var intresserade av det ämne enkäten 

behandlade och att de därför var beredda att ställa upp. Ansvariga på kurserna i 

kriminalpolitik och straffprocess godkände att enkäten delades ut till deras studenter 

under en föreläsningsrast. Antal kriminologistudenter som valde att delta uppgick till 

63, medan antal juridikstudenter uppgick till 20. Ingen ersättning för deltagandet utgick 

till kriminologi- eller juridikstudenterna. Totalt uppgick deltagarantalet till 192 stycken, 

128 kvinnor och 64 män. Medelåldern var 25 år (s = 4.97), den yngsta var 19 år och den 

äldsta var 49 år.  

      

Material 

Undersökningen bestod av åtta olika enkätversioner (se bilaga 1), men alla versioner 

innehöll samma fallbeskrivning av ett dråp med tillhörande frågor om 

gärningspersonens klandervärdhet, vilken längd på fängelsestraffet deltagaren tycker att 

gärningspersonen ska ha och varför deltagaren tilldelade det angivna fängelsestraffet. 

Fallbeskrivningen var en omarbetad skriftlig version av en tidigare använd kortfilm 

inom samma ämne (Lindholm & Christianson, 1998). Frågorna om fallbeskrivningen 

var till stor del lånade av de som Ahola (2010) använde sig av i sin avhandling på 

liknande tema. Händelsen i fallbeskrivningen utspelades sig på en fest där en 

gärningsperson, kallad XX, högg en kökskniv tre gånger i sin partners rygg och bröst 

under en dispyt emellan dem. Partnern avled, XX erkände sin skuld och dömdes för 

dråp. Anledningen till att brottet i fallbeskrivningen var dråp beror på att det är ett grovt 

brott. Tidigare forskning har visat att brottet ska vara av grövre karaktär för att 

skillnader lättare ska upptäckas och att det är inom de brotten påföljderna har större 

betydelse eftersom de uppgår till mer än strafföreläggande (Ahola et al., 2009). 

 

Ovanför fallbeskrivningen fanns en bild på gärningspersonen XX.
1
 Alla bilderna 

kommer ifrån internetsidan www.mugshot.com eftersom de erbjuder ett stort bildurval 

av riktiga gärningspersoner, men de har inget med den påhittade fallbeskrivningen att 

göra. Bilderna på gärningspersonerna valdes ut genom att 16 personer (8 kvinnor och 8 

män) fick skatta fem bilder inom varje kategori (ung/äldre attraktiv/oattraktiv kvinna 

samt ung/äldre attraktiv/oattraktiv man) på en attraktivitetsskala (0 = inte alls attraktiv; 

10 = mycket attraktiv). De bilder som skattades högst respektive lägst valdes ut för att 

ingå i enkäten.  

 

Alla åtta enkäter var identiska förutom att könet, attraktiviteten och åldern på 

gärningspersonsbilden varierade samt att det i fallbeskrivningen handlade om en ”han” 

eller en ”hon”. Dessa tre variationer resulterade i åtta olika gärningspersonsbilder och 

därmed lika många enkätversioner: attraktiv yngre kvinna, attraktiv äldre kvinna, 

attraktiv yngre man, attraktiv äldre man, oattraktiv yngre kvinna, oattraktiv äldre 

kvinna, oattraktiv yngre man och oattraktiv äldre man. I detta sammanhang indikerade 

yngre en ålder mellan 20-30 år och äldre mellan 45-55 år eftersom det är personerna på 

bildernas autentiska ålder och som uppges under deras bilder på internetsidan.  

 

Efter fallbeskrivningen följde frågor om gärningspersonen. I enkäten ombads deltagarna 

uppskatta hur klandervärd de ansåg att gärningspersonen var genom att ringa in en 

                                                           
1 Gärningspersonsbilderna ges ut på begäran. Kontaktinformation till uppsatsförfattaren finns i bilaga 1. 

http://www.mugshot.com/
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passande siffra på en skala som gick från 0 till 10 (0 = inte alls klandervärd; 10 = 

mycket klandervärd). Deltagarna fick sedan tilldela gärningspersonen ett fängelsestraff 

genom att rita ett kryss på en tidslinje. Tidslinjen gick från 72 månader (6 år) till 120 

månader (10 år) eftersom det är den svenska straffskalan för dråp (BrB 3:2). Deltagarna 

fick även motivera sin angivna strafflängd. De fick sedan uppge sitt kön, sin ålder och 

sysselsättning. En kontrollfråga inkluderades som frågade om deltagarna tidigare svarat 

på liknande enkäter och om de i sådana fall har någon särskild åsikt om dem eftersom 

personer som förstod enkätsyftet kan ha svarat annorlunda än de som inte förstod. 

Efterföljande analyser visade att det inte påverkade. 

   

Procedur 

Deltagarna randomiserades till de olika enkätversionerna, och eftersom det fanns åtta 

stycken betyder det 24 deltagare till varje version. Alla undersökningsdeltagare fick 

samma muntliga och skriftliga instruktioner om hur enkäten skulle genomföras, bland 

annat betonades det att de skulle svara på enkäten i avskildhet (eftersom 

enkätversionernas bilder skiljde sig åt), att det var frivilligt, anonymt och att de när som 

helst kunde avbryta deltagandet. De informerades också om att längden för 

enkätbesvarandet var cirka 15 minuter. Vidare instruktioner och kontaktinformation till 

uppsatsförfattaren stod på försättsbladet till enkäten. Enkäterna delades ut vid flera 

tillfällen och vem som fick vilken enkätversion skedde slumpmässigt. Ingen systematik 

gällande deltagarens kön och vilken enkätversion de fick gjordes på grund av 

svårigheten att i förväg veta könsfördelningen bland deltagarna och att administrera den 

formen av procedur. Efterföljande analyser visade att enkätversionerna fördelades jämnt 

över deltagarnas kön.  

 

Deltagarna fick börja med att läsa instruktionerna och fallbeskrivningen. De fick sedan 

skatta hur klandervärd de tyckte att gärningspersonen var, vilket fängelsestraff han eller 

hon förtjänar samt motivera sitt angivna fängelsestraff. Sist fick deltagarna uppge kön, 

ålder, sysselsättning och om de tidigare har utfört liknande enkäter. När deltagarna var 

klara fick de vika ihop enkäten och lägga ner den i ett kuvert. Deltagare som ville ta del 

av undersökningens resultat fick skriva upp sin e-postadress på ett separat papper för 

möjligheten till återkoppling. 

 

Databearbetning och analys 

Data bearbetades genom att varje deltagares angivna skattning på klandervärdhetsskalan 

samt fängelsestraff hade tre betydelser och inkodades under tre kategorier: 

gärningspersonens kön, attraktivitet och ålder. Fängelsestraffet kodades in som 

månader. En oberoende 2 x 2 x 2 ANOVA utfördes eftersom de tre faktorerna kön, 

attraktivitet och ålder har de två nivåerna kvinna/man, attraktiv/oattraktiv samt 

yngre/äldre. Dessa faktorer är de oberoende variablerna som påverkar den beroende 

variabeln ”fängelsestraff” samt ”klandervärdhet”. Analyserna för de två beroende 

variablerna utfördes separat. Alfanivån var på 0.05. 

 

Den öppna frågan som berörde deltagarnas motiveringar till de tilldelade 

fängelsestraffen kvantifierades genom en innehållsanalys. Genom återupprepad läsning 

av motiveringarna skapades två huvudkategorier som täckte in merparten av alla 

motiveringar. Den ena kategorin berör extern attribution och bestod av deltagarnas 

motiveringar som handlade om att gärningspersonens beteende var påverkat av externa 
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faktorer. Det betyder att deltagarna inte ansåg att gärningspersonen var fullständigt 

ansvarig för sina handlingar eftersom denne var påverkad av alkohol, befann sig i ett 

affektivt tillstånd eller blev provocerad av sin partner. Även hänvisningar till 

gärningspersonens psykiska tillstånd gjordes och att gärningspersonen var i behov av 

vård. Den andra kategorin berör intern attribution och bestod av deltagarnas 

motiveringar som handlade om att gärningspersonens beteende var påverkat av interna 

faktorer. Det betyder att deltagarna ansåg att gärningspersonens agerande beror på 

dennes personlighet, att han eller hon är ansvarig för sig själv och sina handlingar och 

att uppsåt att döda förelåg. Att gärningspersonen knivhögg sin partner tre gånger är ett 

exempel på uppsåtet samt att varken berusning, affekt eller provokation är förmildrande 

omständigheter. 

 

Totalt 195 motiveringar till deltagarnas angivna fängelsestraff kunde sorteras in i de två 

kategorierna extern attribution och intern attribution. Motiveringsfrekvenserna var 

relativt jämnt fördelade över variablerna kön, attraktivitet och ålder. Övriga 

motiveringar som inte passade in i kategorierna uppgick till 39 stycken. Exempel på de 

övriga motiveringarna var att ingen motivering angavs alls, deltagaren tyckte att för lite 

information fanns för att motivera fängelsestraffet, deltagaren angav det mittersta 

fängelsestraffet bara för att det låg i mitten eller att deltagaren av principsak är för eller 

emot långa fängelsestraff. Eftersom de övriga motiveringarna var utan systematik 

lämnades de därhän utan vidare analys. Samma deltagare kunde ange flera 

motiveringar, vilket innebär att antal motiveringar inte är specifikt förenligt med antal 

deltagare. Dock angav de flesta deltagare enbart en motivering.  

 

En chi två-analys (χ²) i korstabell utfördes som avsåg att undersöka om det fanns någon 

skillnad i frekvens av angiven motivering i de två kategorierna extern attribution och 

intern attribution beroende på vilken enkätversion deltagarna fick (kvinnlig, manlig, 

attraktiv, oattraktiv, yngre eller äldre gärningsperson). Alfanivån var på 0.05. 

Ytterligare tre χ²-analyser i korstabell utfördes separat för varje utseendemässiga 

karaktäristika-kategori, alltså om kön, attraktivitet och ålder hos gärningspersonen 

påverkade frekvens av angiven motivering i de två kategorierna extern attribution och 

intern attribution. De tre efterföljande analyserna gjordes då de var planerade och 

specifikt berör frågeställningarna om de tre utseendemässiga karaktäristikernas separata 

påverkan på attributionsmotiveringarna. För att undvika massignifikans gjordes en 

Bonferronikorrektion, vilket resulterade i en alfanivå på 0.017 för de tre analyserna.  
 
 

Resultat 

 

Undersökningens resultat presenteras i tre delar: först redovisas analyserna för om de 

utseendemässiga karaktäristikerna hos gärningspersonen (kön, attraktivitet och ålder) 

påverkar graden av skattad klandervärdhet och sedan om de är relaterade med längden 

på utmätt fängelsestraff. Sist redovisas analyserna av motiveringarna och om 

enkätversionerna påverkade dem.  

 

Klandervärdhet 

Erhållna medelvärden för klandervärdhet var för de kvinnliga gärningspersonerna 9.00 

(s = 1.36) och för de manliga gärningspersonerna 9.17 (s = 1.25), för de attraktiva 
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gärningspersonerna 8.97 (s = 1.28) och för de oattraktiva gärningspersonerna 9.20 (s = 

1.33) samt för de yngre gärningspersonerna 9.10 (s = 1.24) och för de äldre 

gärningspersonerna 9.06 (s = 1.38). 

  

En 2 x 2 x 2 ANOVA (kön, attraktivitet och ålder som oberoende variabler och 

klandervärdhet som beroende variabel) visade inte på någon signifikant skillnad för 

kön, F1,184 = 0.77, p = 0.380. Inte heller någon signifikant skillnad fanns för attraktivitet, 

F1,184 = 1.46, p = 0.228, eller för ålder, F1,184 = 0.048, p = 0.826. Inga signifikanta 

interaktionseffekter förekom. Inga skattningsskillnader fanns alltså mellan de manliga 

eller kvinnliga, de attraktiva eller oattraktiva och de yngre eller äldre 

gärningspersonernas klandervärdhet. 

 

Fängelsestraff 

Erhållna medelvärden för föreslagen fängelsestraff beroende på gärningspersonens kön 

var för kvinnorna 98.85 månader (s = 15.25) och för männen 105.21 månader (s = 

14.03). När de gäller gärningspersonens attraktivitet var medelvärdena i strafflängd för 

de attraktiva 100.18 månader (s = 15.21) och för de oattraktiva 103.89 månader (s = 

14.54). För gärningspersonens ålder var medelvärdena i strafflängd för de yngre 103.80 

månader (s = 15.08) och för de äldre 100.26 månader (s = 14.69).  

 

En 2 x 2 x 2 ANOVA (kön, attraktivitet och ålder som oberoende variabler och längden 

på fängelsestraff som beroende variabel) visade på en signifikant könsskillnad, F1,184 = 

9,38, p = 0.003. Männen dömdes hårdare och fick 6.36 månader längre fängelsestraff än 

kvinnorna. Inga signifikanta skillnader erhölls för attraktivitet, F1,184 = 3.19, p = 0.760, 

inga signifikanta skillnader erhölls för ålder, F1,184 = 2.91, p = 0.890. Alltså fanns det 

ingen skillnad mellan de attraktiva och oattraktiva gärningspersonernas fängelsestraff 

eller mellan de yngre och äldre gärningspersonernas fängelsestraff. En 

interaktionseffekt erhölls mellan attraktivitet och ålder, F1,184 = 5.57, p = 0.019. De 

oattraktiva yngre personernas medelvärde var högst, 108.12 månaders fängelsestraff, 

vilket innebar 8.45 månader längre än de oattraktiva äldre, 8.62 månader längre än de 

attraktiva unga samt 7.26 månader längre än de attraktiva äldre. 

 

Motiveringarna 

De 195 motiveringarna till angivet fängelsestraff testades i en χ²-analys som inkluderade 

alla enkätversioner, samt tre efterföljande separata χ²-analyser för varje 

utseendemässiga karaktäristika hos gärningspersonen (kön, attraktivitet och ålder).  

Tabell 1 visar kategorierna extern attribution och intern attribution med erhållna 

motiveringsfrekvenser för varje enkätversion.  

 

Exempel på hur deltagarna motiverade när de attribuerade interna orsaksförklaringar till 

gärningspersonens beteende var: ”han är ansvarig för sina handlingar” eller ”det fanns 

en vilja att döda el. skada…han högg sin flickvän upprepade gånger”. En annan 

deltagare skrev: ”personen verkar vara psykiskt välfungerande…det finns inga 

förmildrande omständigheter”. Exempel gällande externa orsaksförklaringar var: ”hon 

behöver helt klart få vård”. En annan deltagare skrev: ”det fanns en del förmildrande 

omständigheter, som att det av allt att döma fanns alkohol med i bilden, och att han 

handlade i affekt”. En tredje deltagare skrev: ”det enda som skulle hjälpa i detta fall är 

att han får vård”. 
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Generellt tenderade deltagarna att attribuera interna faktorer till gärningspersonernas 

beteende i högre utsträckning än externa faktorer, 111 stycken mot 84 stycken. Vad det 

gäller enkätversionernas generella påverkan på attributionsmotiveringarna visade en χ²-

analys, som inkluderade alla enkätversioner, inte några signifikanta skillnader, χ² (5) = 

9.14, p = 0.103. Det spelade alltså ingen roll vilken enkätversion deltagarna fick (om 

gärningspersonen var kvinnlig, manlig, attraktiv, oattraktiv, yngre eller äldre) och om 

gärningspersonens beteende attribuerades med externa eller interna faktorer.  

 

En separat χ²-analys för enbart kön visade inte heller på någon signifikant skillnad i 

attributionsmotivering, χ² (1) = 0.52, p = 0.471. Deltagarna attribuerade ungefär lika 

många externa orsaker som interna orsaker till gärningspersonens beteende, oavsett om 

gärningspersonen var kvinnlig eller manlig. Ingen signifikant frekvensskillnad i angiven 

attributionsmotivering fanns för attraktivitet, χ² (1) = 0.20, p = 0.887. De attraktiva 

gärningspersonernas beteende attribuerades med ungefär lika många externa och interna 

orsaker som de oattraktiva gärningspersonernas beteende. Dock fanns det en signifikant 

skillnad gällande ålder, χ² (1) = 8.60, p = 0.003. De yngre gärningspersonernas beteende 

attribuerades med fler interna orsaker. Deltagarna tilldelade 71 interna 

attributionsmotiveringar till de yngre gärningspersonerna mot de äldres 40 interna 

attributionsmotiveringar samt mot de andra yngres 36 externa attributionsmotiveringar 

och de äldres 48 externa attributionsmotiveringar.  

 

Tabell 1. Frekvenser av deltagarnas motiveringar, indelade i extern attribution och 

intern attribution, beroende på enkätversion. 

 
 

Version 
  

Extern attr. 

 

Intern attr. 

 

Totalt 

   

Kvinna  38 56 94  

Man  46 55 101  

  

 

    

Attraktiv  44 57 101  

Oattraktiv  40 54 94  

   

 

   

Yngre  36 71* 107  

Äldre  48 40 88  

      

Totalt  84 111   

  

 

     

Not.: * = p < 0.017 

 

 

Diskussion 

 

Syftet med studien var att undersöka om en gärningspersons utseendemässiga 

karaktäristika påverkar dennes skattade klandervärdhet och längd på fängelsestraff. 
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Syftet var även att undersöka hur deltagarna motiverade det angivna fängelsestraffet och 

om skillnader förelåg beroende på enkätversion. Mer specifikt var frågeställningarna om 

gärningspersonens kön (kvinna eller man), attraktivitet (attraktiv eller oattraktiv) och 

ålder (yngre eller äldre) påverkade dennes klandervärdhet samt längd på fängelsestraff. 

Huruvida deltagarnas motiveringar till de angivna fängelsestraffen skiljde sig åt 

beroende på vilken enkätversion de fick, med avseende på kön, attraktivitet och ålder, 

undersöktes också. Inga signifikanta skillnader i klandervärdhet fanns beroende på kön, 

attraktivitet och ålder, vilket gick emot hypotesen. Resultaten gällande fängelsestraffet 

visade i enlighet med hypotesen en signifikant könsskillnad där männen tilldelades 6.36 

månader längre fängelsestraff än kvinnorna. Även en signifikant interaktionseffekt 

fanns mellan ålder och attraktivitet och som innebar att de oattraktiva yngre 

gärningspersonerna tilldelades det längsta fängelsestraffet, 108.12 månader. Att de 

oattraktiva dömdes hårdare var i linje med hypotesen medan det gick emot hypotesen att 

de yngre dömdes hårdare. Ingen signifikant skillnad i motivering gällande extern och 

intern attribution förekom när alla enkätversionerna inkluderades. Dock erhölls en 

signifikant skillnad i motiveringsfrekvens gällande de yngre och äldre 

gärningspersonerna när ålder analyserades separat, och som gick emot hypotesen. 

Deltagare som läste om de yngre gärningspersonerna attribuerade fler interna faktorer 

till deras beteende än de som läste om de äldre gärningspersonerna. Inga signifikanta 

motiveringsskillnader fanns varken för kön eller attraktivitet i den externa och interna 

attributionskategorin. 

 

Att deltagarna uppfattade gärningspersonerna som lika mycket klandervärda och att 

inga skillnader fanns gällande kön, attraktivitet och ålder går emot andra studiers 

resultat (se t.ex. Ahola et al., 2009). I de flesta studier är det främst en könsskillnad som 

brukar finnas, att manliga gärningspersoners beteende uppfattas som mer klandervärda 

än de kvinnliga gärningspersonernas. Trots att deltagarnas uppfattningar av 

gärningspersoners klandervärdhet i förhållande till attraktivitet och ålder inte undersökts 

i samma utsträckning, var det ändå förväntat att de attraktiva och de yngre skulle 

uppfattas som mindre klandervärda på grund av att de tenderar att tilldelas mildare 

påföljder. Det totala medelvärdet av skattad klandervärdhet var högt (9.1), och många 

motiveringar som även kommenterade skattningen av klandervärdheten uppgav att det 

är svårt att skatta något annat än att gärningspersonen är mycket klandervärd. Det kan 

bero på att brottet var grovt. I andra studier förekommer fler brottstyper i varierande 

allvarlighetsgrader (se t.ex. Ahola et al., 2009). Samtidigt hade deltagarna enbart 

brottshandlingen att utgå ifrån när de bedömde. Om fallbeskrivningen hade inkluderat 

ett försvar från gärningspersonens sida hade det kunnat resultera i mer varierande 

klandervärdhetsskattningar. 

 

De manliga gärningspersonerna tilldelades mer än ett halvårs längre fängelsestraff än de 

kvinnliga gärningspersonerna, fastän brottshandlingen var densamma. Det beror 

troligtvis på de stereotypa uppfattningar som finns om manligt respektive kvinnligt 

beteende i kombination med ett brottsligt beteende som minnet återkallar vid 

bedömningen (Kahneman & Tversky, 1974). Skillnaden överensstämmer med tidigare 

forskningsstudier som också visar att gärningspersonens könstillhörighet är en 

betydelsefull faktor (Gerbasi et al, 1977; Wilczynski, 1997; Yourstone et al., 2008). 

Resultatet framstår som mer robust med avseende på den kombination av variationer 

fallbeskrivningen hade. Fyra gärningspersonsbilder på respektive kön och där alla hade 
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olika utseenden och åldrar tillsammans med textvariationen, att det skrivs om en ”han” 

istället för en ”hon”, minimerade flera eventuella bakomliggande faktorer som kan 

påverka. Att inga huvudeffekter fanns för attraktivitet eller ålder kan förklaras av deras 

känslighet för andra faktorers påverkan. Deras eventuella förekomster är därmed svårare 

att upptäcka. En inverkan har svårigheterna med att hålla ansiktsbildernas variationer 

konstanta, förutom de specifika variationer som avsågs att studera. Faktum är att fler 

utseendemässiga karaktäristika hos gärningspersonsbilderna varierade utöver 

attraktivitet och ålder, exempelvis hårfärg, hårlängd och vikt. För att undvika fler 

variationer än de som avses kan man använda dataretuscherade ansiktsbilder. Dock 

uppkommer det andra problem då, som att veta vilka utseendedrag man ska inkludera 

och exkludera (Ahola, 2010). Det är också problematiskt att generellt uttala sig om 

attraktivitet eftersom det i hög utsträckning handlar om subjektiva uppfattningar. Att 

skillnader verkligen beror på attraktivitet blir därför svårt att fastställda. Det skulle 

kunna lösas genom att använda bilder från databaser med statistiskt säkerställt attraktiva 

kontra oattraktiva personer som många liknande studier på samma tema har gjort. En 

annan förklaring är att gärningspersonen i fallbeskrivningen erkände sin skuld och blev 

dömd. I andra studier skiftar det huruvida gärningspersonen erkänt eller hunnit blivit 

dömd för brottet (Ahola et al., 2009; Yourstone et al., 2008). Det kan betyda att det 

finns mer utrymme för tolkning i de fall gärningspersonen inte erkänt eller blivit dömd 

och att starkare biaseffekter uppstår eftersom det kan innebära att man utvärderar andra 

aspekter hos gärningspersonen mer, som attraktivitet och ålder.  

 

Att de oattraktiva yngre gärningspersonerna fick längre fängelsestraff kan bero på att 

deltagarna omedvetet tilldelade dem mindre önskvärda egenskaper på grund av deras 

utseende (Dion et al., 1972). Anledningen till att de yngre oattraktiva fick ett längre 

fängelsestraff än de äldre oattraktiva kan vara för att deltagarna upplevde dem som ännu 

mer oattraktiva, vilket är den rimligaste förklaringen utefter vad forskning har visat. En 

yngre ålder borde egentligen leda till ett mildare straff (Smith & Hed, 1979), och kanske 

väger personens oattraktiva utseende tyngre än dennes ålder vid straffbedömning. Det 

resonemanget håller dock inte för motiveringsskillnaderna där enbart den yngre åldern 

hos gärningspersonerna var till en nackdel då deras beteende attribuerades med fler 

interna faktorer. Deltagarna visste inte exakt hur gamla gärningspersonerna var och 

även åldersuppfattning kan vara en subjektiv upplevelse. Kanske upplevde deltagarna 

inte dem som unga utan mer som att ligga åldersmässigt i mitten mellan att vara yngre 

och äldre. Forskning som antytt att de som är mellan 21 år till 29 år är mindre formbara 

och kräver hårdare behandling kan därför appliceras som en förklaring (Steffensmeier et 

al., 1998). En annan relevant teori är att de oattraktiva och de yngre i högre utsträckning 

passar in på deltagarnas stereotypa uppfattningar om hur en kriminell person ser ut 

(Ahola, 2010). Det kan sammankopplas med de bias som kan uppkomma när det 

mänskliga minnet använder sig av tillgänglighets- och representativitetsreglerna 

(Kahneman & Tversky, 1974). Vidare blir det mer problematiskt med tanke på den 

tvetydiga forskningen rörande både attraktivitet och ålder i kombination med 

svårigheten att veta vilka faktorer som bör konstanthållas i enkätbilderna samt hur man 

ska göra det. Det finns således åtskilliga tänkbara förklaringar till utfallen.  

 

Det nya bidraget i den föreliggande studien, d.v.s. deltagarnas angivna motiveringar till 

fängelsestraffen, gav intressanta svar. Att motiveringarna kunde sorteras in i två 

kategorier som berör extern och intern attribution är förenligt med teorin om 
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resonemangsskillnader baserade på om man tror att en person är påverkad av 

kontextuella orsaker eller av sina personliga egenskaper (Heider, 1958). Det var dock 

oväntat att inte könsskillnaden även kom fram i motiveringarna. Det kan bero på att 

könsbiasen inte kommer upp till ytan då den ligger så pass djupt på ett omedvetet plan. 

En annan förklaring kan vara att bias minimeras eftersom det krävs en djupare 

processbearbetning av deltagarna eftersom det är mer kognitivt krävande att fritt 

motivera ett val än att enbart markera ett kryss på en skala. Att inga skillnader erhölls 

som kunde hänföras till attraktivitet kan förklaras med svårigheterna forskning har haft 

med att överhuvudtaget verifiera fenomenets riktning (Burke et al., 1990). Det kan 

därför bli svårare att finna eventuella skillnader på det mer konkreta planet 

motiveringarna befinner sig på. Det kan också, likt förklaringarna till frånvaron av 

könsskillnaden, bero på att biasen är svåråtkomlig eller att den minimeras vid kognitivt 

krävande uppgifter. Vidare var en hypotes att de äldre gärningspersonernas beteende 

skulle attribueras med interna faktorer eftersom deras personlighet är mer stadig och 

mindre påverkbar av kontextuella faktorer. Det brottsliga beteende skulle alltså mer vara 

en del av deras personlighet än hos de yngre (Steffensmeier et al., 1998). Dock gick 

resultatet i motsatt riktning. Det var de yngre gärningspersonernas beteende som 

attribuerades med fler interna faktorer än de äldre gärningspersonernas. Samma 

orsaksförklaringar som gavs till fängelsestraffsskillnaden beroende på ålder kan 

appliceras hos motiveringsskillnaden. Resultatet kan alltså bero på att deltagarna 

upplevde gärningspersonerna som att vara åldersmässigt i mitten mellan en yngre och 

äldre ålder. De är därför mindre formbara, mer farliga samt mer påverkade av interna 

faktorer (Steffensmeier et al., 1998). Samtidigt kan de yngre gärningspersonerna också 

passa bättre in på deltagarnas stereotypa uppfattningar om hur en kriminell person ser ut 

och som därmed besitter brottsliga personlighetsegenskaper (Ahola, 2010).  

 

Begränsningar i studien 

Det fanns ett dråpoffer med i fallbeskrivningen, men offrets utseendemässiga 

karaktäristikas påverkan har inte undersökts. Det som främst kan vara av betydelse är att 

gärningspersonens och offrets förhållande var av heterosexuell karaktär, och 

möjligheten finns för andra resultatutfall om relationen var samkönad. Exempelvis kan 

en kvinnlig gärningsperson bedömas hårdare om hennes offer också är en kvinna. Det 

bör alltså påpekas att det finns andra faktorer än de redan nämnda som kan variera och 

ha betydelse. Informationen i fallbeskrivningen är också mer kortfattad än de 

beslutsunderlag bedömare i rättsprocessen har. Enkätbilderna och fallbeskrivningen är 

alltså inte fullständigt representativa gällande vad hos gärningspersoner och 

brottssituationer som kan påverka.  

 

Samtidigt ligger inte de tre utseendemässiga karaktäristikerna på samma nivå eftersom 

kön oftast benämns som en absolut kategori medan attraktivitet och ålder är relativa. 

Dock är det lagstadgat att ingen utseendemässig kategori ska påverka bedömningar i 

rättsprocessen, oavsett om de är absoluta eller relativa. En annan begränsning är att 

upplevelser av gärningspersonernas åldrar inte skattades i förväg på samma sätt som 

deras attraktivitetsnivåer, samtidigt som fler än 16 stycken borde uppskatta både 

attraktivitetsnivå och ålder. Deltagarna visste inte hur gamla gärningspersonerna var, 

utan bildurvalet gjordes enbart på basis av deras verkliga ålder. Till vidare forskning är 

ett förslag att bildurvalen bör ske ännu mer noggrant med avseende till ålder. Det skulle 

öka säkerheten att eventuella bedömningsskillnader beror på gärningspersonens ålder 
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och inte andra faktorer. Generellt medför användandet av gärningspersonsbilderna vissa 

tillförlitlighetsbrister eftersom de är obeprövade och inte har använts i tidigare studier. 

En brist som berör motiveringarna är att det endast var uppsatsförfattaren som utförde 

innehållsanalysen och tolkade motiveringarna. Det kan medföra risker för subjektivitet i 

tolkningarna, men som skulle reduceras om fler utförde tolkningarna.  

 

En annan inverkan kan deltagarurvalet ha eftersom de enbart bestod av unga studenter 

medan nämndemän och domare i rättsprocessen ofta är i övre medelåldern. Många 

tidigare studier har också haft en högre medelålder på deltagarna (Ahola et al., 2009; 

Yourstone et al., 2008). Eftersom tidigare forskning visat att även bedömarnas egna kön 

påverkar hur de bedömer en manlig eller kvinnlig gärningsperson kan även ålder ha 

samma effekt (Yourstone et al., 2008). Studenterna bestod även av fler kvinnor än män 

och de skiljer sig också från bedömare i rättsprocessen genom att de inte är 

yrkesverksamma. Möjligheten att generalisera resultaten till den tilltänkta populationen 

påverkas. Det är dock inte enbart ämnesskolade praktiker som verkar i en rättegång. 

Både svenska nämndemannagrupper och amerikanska jurys består av så kallade vanliga 

människor. Samtidigt är domare inte avskurna från omvärlden eller kognitivt 

konstruerade på annorlunda sätt, även de kan använda sig av liknande stereotypiserade 

tumregler som studenter gör (Yourstone et al., 2008). Emellertid skiljer sig 

bedömningsprocesserna åt då individer i enkätsammanhang bedömer brottet och 

gärningspersonerna självständigt och enskilt medan man arbetar gruppvis i en rättegång. 

Forskning har ännu inte kommit fram till hur beslutsfattande i grupp påverkar. Vissa 

menar att det förminskar bias, medan andra att det förstärker bias (Kerr, MacCoun & 

Kramer, 1996). Dock visar andra forskningsresultat att det inte finns några signifikanta 

skillnader mellan hur studenter i självständiga enkätsammanhang bedömer och 

yrkesverksamma i autentiska rättegångar. Det kan fungera som försvar mot kritiken om 

experimentella simuleringar och att gruppdiskussion skulle ge andra resultat (Bornstein, 

1999).  

 

Avslutande kommentarer och slutsats 

Trots vissa begränsningar har studien genererat värdefulla fynd som kan ge ett visst stöd 

åt och förklaringar till de verkliga konsekvenserna som bias kan ha i rättsprocessen. 

Studiens styrkor är att nästan hälften av deltagarna (83 kriminologi- och 

juridikstudenter) var relaterade till ämnet om brott som enkäten behandlade, och är 

något som kan ses som förenligt med bedömare i verkliga bedömningssituationer. 

Många andra studier har enbart inkluderat psykologistudenter på grundnivå (se t.ex. 

McKelvie & Bergeron, 2004). En annan fördel är att fängelsestraffskalan i enkäten 

överensstämmer med den skala som tillämpas i rättsprocessen. Det gör de skattade 

strafflängderna mer verklighetsförankrade, medan andra studiers enkäter kan använda 

sig av samma skala, från 0 år till ett maxstraff, för flera olika sorters brott vars 

strafflängdskalor skiljer sig från varandra i verkligheten (se t.ex. Ahola et al., 2009). 

Gärningspersonsbilderna bestod också av fyra bilder inom varje kategori, och det fanns 

alltså exempelvis fyra stycken kvinnor och fyra stycken oattraktiva. Det minskar risken 

för andra faktorers påverkan på resultaten än om enbart en bild inom varje kategori 

skulle ha inkluderats. Bortfallet för motiveringarna var lågt med avseende på att det var 

ett öppet svarsalternativ samtidigt som att en stor majoritet av motiveringarna kunde 

sorteras in i de två kategorierna. Även fast skillnader i attributionsmotivering beroende 

på enkätversion inte erhölls entydigt, påvisas faktumet att deltagarna resonerade i termer 
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av extern och intern attribution. Det tyder på en tillförlitlighet gällande 

attributionskategorierna, att deltagarnas resonemang kunde hänföras till attribution. Det 

är ett nytt kunskapstillskott som visar hur tankeprocessen kan se ut när bedömningar 

görs. 

 

Mycket forskning, och delvis även detta bidrag, antyder på skillnader i bedömningar 

beroende på gärningspersonens utseendemässiga karaktäristika. Men om det är negativt 

eller positivt att bedömningsskillnader förekommer i rättsprocessen finns det flera 

uppfattningar om. Den livligaste diskussionen berör könsskillnaderna och tesen om att 

kvinnor och män faktiskt begår brott under olika förutsättningar då könen är essentiellt 

skilda. Dock har de studier som föreslagit att kvinnor och män bör dömas olika för 

liknande brott inte undersökts tillräckligt utförligt (Wilczynski, 1997). De flesta 

teoretiker och forskare resonerar utifrån en rättssäkerhetssynpunkt och anser att 

skillnaderna indikerar på brister i rättssäkerheten (Ahola, 2010). Huruvida det bör 

förekomma bedömningsskillnader beroende på ålder är en mer acceptabel åsikt, och går 

i riktningen mot att unga borde bedöms mildare än äldre. Att i viss utsträckning beakta 

gärningspersonens unga ålder är vanligt i rättsprocessen. Upp till att en person är 21 år 

är det även lagstadgat att hänsyn ska tas till åldern (BrB 22:7). Men hur mycket det är 

av betydelse och hur mycket det bör påverka efter att en gärningsperson fyllt 21 år är 

omtvistat. Ett tankeväckande, om än kontroversiellt, resonemang är om samma 

diskussion om bedömningsskillnaders existens gällande kön och ålder skulle appliceras 

i attraktivitetskontexten. Det ter sig dock tämligen absurt, och inga liknande debatter har 

funnits om att det skulle finnas objektiva orsaker till att tilldela subjektiva straff 

beroende på attraktivitetsnivå.  

 

Eftersom uppsatsens resultat indikerar en förekomst av bias, samt att tidigare forskning 

har konstaterat att stereotyper kan påverka bedömningar i rättsprocessen, sällar sig även 

denna studie till att anse att bedömningsskillnaderna antyder att en av demokratins 

grundläggande principer om alla människors likhet inför lagen brister (RF 1:9). Därmed 

följer förslag som har givits till hur olikbehandlingen på grund av inflytande av 

stereotyper kan reduceras. Det viktigaste är att integrera psykologisk kunskap i 

utbildningssammanhang (Ahola, 2010). Att verka i rättsprocessen är att arbeta med 

människor, och att besitta en grundläggande vetskap om människans kognitiva 

mekanismer kan verka självklart. Dock förekommer det inga obligatoriska 

rättspsykologikurser i Sveriges juristutbildningar. Att medvetandegöra bias och deras 

konsekvenser kan förbättra rättsäkerheten. Det kan ske kortsiktigt genom att människor 

i sina direkta arbetsroller i rättsprocessens alla led intar en kritisk och reflekterande 

ställning gentemot det sunda förnuftets inflytande över tumregler som ofta appliceras på 

mycket komplexa situationer. Det kan även ske långsiktigt genom att successivt etablera 

alternativa förhållningssätt i vårt medvetande och därmed utöka valmöjligheterna i 

basen för beslutsfattande (Begg et al., 1985; Lingle & Ostrom, 1979). 

 

Förslag på framtida forskning är att vidareutveckla motiveringsalternativet och fortsätta 

undersöka hur människor motiverar sina bedömningar och studera om det finns mönster 

i dem beroende på brottets gärningsperson. Det är betydelsefullt eftersom människors 

öppna svar ger en inblick i deras tankegångar och kan ge påtagliga lösningar på hur man 

borde arbeta mot bedömningsskillnaderna. Förekomsten av de externa och interna 

attributionernas förhållande till gärningspersonen borde också studeras mer ingående. 
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Att även undersöka om det finns bedömningsskillnader gällande bedömarens ålder i 

relation till gärningspersonens ålder är viktigt. Andra förslag är att utreda hur aktiv 

utbildning om stereotypers påverkan i rättsprocessen konkret kan minimera dem samt 

om det finns alternativa lösningar till problemen, exempelvis genom att anonymisera 

gärningspersonen och dess offer.  

 

Sammanfattningsvis visar studiens resultat att de manliga gärningspersonerna 

tilldelades ett längre fängelsestraff än de kvinnliga gärningspersonerna. Även de 

oattraktiva yngre gärningspersonerna fick ett längre fängelsestraff. De yngre 

gärningspersonernas beteende attribuerades med interna orsaksmotiveringar i högre 

utsträckning än de äldre gärningspersonernas beteende. Att fler skillnader inte erhölls 

kan bero på att uppfattningar om attraktivitet och ålder är subjektiva och därmed svåra 

att konstanthålla samt att flera faktorer än de som avsågs varierade i 

gärningspersonsbilden. De erhållna skillnaderna beror troligtvis på faktiska 

bedömningsskillnader till följd av gärningspersonens kön, attraktivitet och ålder. Minsta 

tendens till olikbehandling kräver åtgärder. Mer forskning om orsakerna till 

bedömningsskillnaderna och ökad utbildning hos bedömare i rättsprocessen behövs. 
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Bilaga 1 (Alla enkätversioner inkluderade). 

 

Hej! 

Denna enkät undersöker strafflängder för brott och tar cirka 15 minuter. Läs igenom 

nedanstående brottsbeskrivning noggrant och svara igenomtänkt på några frågor om 

brottet.  

 

Du och dina svar är anonyma och inget kan spåras till en enskild person.  

 

Skriv gärna upp din e-postadress på pappret vid undersökningsledaren om du vill veta 

syftet med undersökningen och ta del av den färdiga uppsatsen. Din e-postadress kan 

inte kopplas till dina enkätsvar. 

 

 

Vid frågor, kontakta: hellqvist.sara@gmail.com 

 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 
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DRÅP 

       

[BILD PÅ GÄRNINGSPERSON] 

 

XX (på bild ovan) är på en fest i en lägenhet tillsammans med släkt, vänner och sin 

pojkvän/flickvän. Klockan är runt elva på kvällen och alla är mer eller mindre berusade. 

XX upplever att pojkvännen/flickvännen flörtar med en kompis till XX då de pratat med 

varandra en längre tid under festen.  

XX tar ett hårdhänt tag runt pojkvännens/flickvännens arm och de går in i köket för att 

diskutera enskilt. XX är arg och kallar sin partner för olika skällsord som idiot och 

värdelös. XX kastar även sitt drinkglas i golvet som går sönder i småbitar som sprids 

över golvet. En person som hörde glaskrosset kommer in i köket, men lämnar rummet 

direkt när han ser att XX och pojkvännen/flickvännen diskuterar intensivt.  

När pojkvännen/flickvännen försöker förklara hur han/hon upplevde situationen knuffar 

XX sin partner in i köksbordet så att han/hon snubblar och faller till golvet. När 

pojkvännen/flickvännen försöker resa sig upp med hjälp av händerna rispar han/hon 

handflatorna på grund av glasskärvorna på golvet. Pojkvännen/flickvännen säger till XX 

att hon/han är störd i huvudet och att deras förhållande är slut, och går till diskhon för 

att tvätta bort blodet och glasskärvorna från händerna.  

XX greppar tag i en kökskniv som ligger på diskbänken och hugger den i 

pojkvännens/flickvännens rygg. Pojkvännen/flickvännen vänder sig om och XX hugger 

kökskniven ytterligare två gånger i pojkvännens/flickvännens bröst. 

Pojkvännen/flickvännen faller till golvet och XX springer ut ur köket och ur lägenheten.  

En person som hör skrik kommer in i köket och finner pojkvännen/flickvännen 

liggandes blodig och okontaktbar på golvet nedanför diskbänken. Polisen larmas och 

kommer till lägenheten. Pojkvännen/flickvännen avlider i ambulansen på väg till 

sjukhuset. XX hittas i sitt eget hem. Hon/han är upprörd och förvirrad, men erkänner 

snabbt för poliserna att det var hon/han som stack kökskniven i sin pojkvän/flickvän. 

 

XX döms för dråp, ett straff som ger mellan 6 till 10 års fängelse. Nu ska Du bestämma 

exakt hur långt fängelsestraff XX får.  
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[BILD PÅ GÄRNINGSPERSON IGEN] 

 

 

1. Hur klandervärd tycker Du att XX är? (ringa in siffra, 0 = inte alls klandervärd, 10 = 

mycket klandervärd). 

 

 

 

Inte alls    0       1       2       3       4       5       6       7       8       9       10    Mycket 

      

 

 

2. Vilket fängelsestraff anser Du vara lämpligt för XX? 

 

Markera med ett kryss på skalan för den strafflängd du anser vara lämplig för personen 

(även om psykisk vård i en del fall skulle vara passande har vi hållit oss till 

fängelsestraff för att undersökningen principiellt ska kunna genomföras). 
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3. Motivera varför Du valde just den strafflängden (viktigt att även denna fråga 

besvaras). 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

4. Har du tidigare besvarat liknande enkäter? __________________________________ 

Om ja, har du någon särskild åsikt om 

dem?__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

5.  Kön: ____________ 

     Ålder:____________  

 

     Sysselsättning (om student, skriv vilket program/kurs):________________________ 

 


