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Baserat på Terror Management Theory utvecklades en hypotes om att 

personer utsatta för dödspåminnelser skulle bedöma förövaren i ett 

fiktivt brott hårdare än personer som inte blivit det, samt om förövaren 

var en kvinna. I studien ingick totalt 80 deltagare uppdelade i fyra 

olika grupper, med könen jämnt fördelade i varje grupp. Hälften av 

grupperna blev dödspåminda och fick antingen läsa om en manlig 

eller kvinnlig förövare i ett brott. Båda grupperna fick läsa en fiktiv 

fallbeskrivning och sedan ange i hur hög grad de tyckte att texten 

talade för att förövaren lidit av en allvarlig psykisk störning under 

tiden brottet begicks. Resultatet visade att det inte fanns några 

signifikanta skillnader mellan grupperna för någon av betingelserna, 

vilket medförde att föreliggande studies resultat inte kunde bemöta 

tidigare forskning. Detta troddes bland annat bero på deltagarnas lilla 

erfarenhet av att identifiera psykiska störningar, samt att skattningen 

av psykisk störning gjorts för tätt inpå dödspåminnelsen. 

 

 

Döden är vår gemensamma nämnare i en värld annars fylld av delade meningar. 

Grundtanken i den socialpsykologiska teorin Terror Management Theory (TMT) främst 

utvecklad av Pyszczynski, Solomon och Greenberg (2003) är att i och med det faktum 

att vi människor är medvetna om vår egen dödlighet uppstår en typ av existentiell 

ångest inom oss. Även om människor delar överlevnadsinstinkten med andra djur är vi 

de enda djur som med säkerhet vet att vad vi än gör kommer vi slutligen att dö 

(Harmon-Jones, Simon, Greenberg, Pyszczynski, Solomon & McGregor, 1997). Terror 

Management Theory bygger till stor del på idéer utvecklade av den amerikanske 

kulturantropologen Ernest Becker (1973). Inflytande kommer till viss del även från den 

österrikiske psykologen Otto Rank, som hävdade att människors höga intellektuella 

förmåga att bland annat kunna tänka abstrakta tankar tillåtit oss att inse vår egen 

dödlighet. Människor är medvetna om att vi när som helst skulle kunna råka ut för något 

som medför att vi dör. Det kan vara genom olyckor, sjukdom, våldsbrott eller något 

annat, vi vet att alla dessa ting kan ha vår egen död som slutprodukt. Detta faktum 

kombinerat med en biologisk drift för överlevnad skapar enligt Becker en potentiell 

känsla av överväldigande ”terror” (Arndt, Greenberg, Schimel, Pyszczynski & 

Solomon, 2002). Denna ”terror” skulle kunna liknas vid en form av existentiell 

dödsångest. För att minska och skydda oss från denna ångest har människan enligt 

Becker skapat kulturer (Pyszczynski et al., 2003; Rosenblatt, Greenberg, Solomon, 

Pyszczynski & Lyon, 1989). Kulturer får oss att känna att vi har ett värde i livet i form 

av att vi anammar en viss kultur och dess tillhörande världsbild. En kulturs världsbild 

ger enligt TMT sken av meningsfullhet och ordning i en för övrigt kaotisk och 

meningslös värld. Direkta exempel på detta skulle kunna vara olika typer av religioner 

(Jonas & Fischer 2006) och civilisationer styrda av juridiska lagar. Båda dessa är 

exempel på kulturer/världsbilder som lär ut regler om hur deras respektive anhängare 
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bör leva. Enligt TMT fungerar kulturer till stor del som en slags ångestdämpande 

buffert (Pyszczynski et al., 2003; Rosenblatt et al., 1989). Kulturer tillåter oss att finna 

ett högre värde genom att vi känner att vi blir en del i något större än oss själva. Många 

kulturer lovar ofta även en typ av säkerhet till den som anammar och upprätthåller 

kulturens regler och normer, och kan på så sätt skapa en slags form av odödlighet åt 

individen. Dessa regler, normer och värderingar är det som konstituerar en kultur, och 

som avspeglar sig i varje kulturanhängares egen subjektiva värdsbild. Den typ av 

odödlighet en kultur kan ge kan antingen ses som en direkt bokstavlig sådan, som i till 

exempel kristendomens fall, eller en slags symbolisk odödlighet som ges till individer 

som starkt upprätthållit och/eller bidragit till sin kultur. Aristoteles, John Lennon, 

Martin Luther King och Gandhi skulle kunna ses som personexempel på detta då de 

tack vare sina bidrag till den mänskliga kulturen med stor sannolikhet kommer att leva 

vidare genom historien. 

 

Ett centralt antagande i TMT är att om en individ påminns om döden kommer denne att 

anamma sin egen kulturs världsbild mer än den annars hade gjort (Greenberg, 

Pyszczynski, Solomon, Rosenblatt, Veeder, Kirkland et al., 1990; Rosenblatt et al., 

1989). Detta tros bero på att den ångest som uppstår i och med dödspåminnelsen, i TMT 

benämnd Mortality Salience, ökar individens behov av den egna kulturens funktion som 

ångestdämpare. Teorin säger även att om en individ utsätts för dödspåminnelser 

kommer denne inte enbart anamma sin egen kultur och dess tillhörande världsbild, utan 

även bli negativt inställd till personer från andra kulturer som på något sätt bryter mot 

individens egen kulturs regler (Arndt, Lieberman, Cook & Solomon, 2005; Greenberg, 

et al., 1990; Rosenblatt, et al., 1989). Sammanfattat skall personer påminda om döden 

favorisera ingruppen och nedvärdera utgruppen mer än de annars skulle gjort om de inte 

blivit utsatta för dödspåminnelser (Arndt et al., 2005; Greenberg et al., 1990). Detta 

fenomen, som inom TMT kallas Worldview Defense (WD; Fritsche, Jonas & Fankhänel, 

2008), är ett av två viktiga huvudantaganden hos TMT. Medvetenheten om döden 

skapar en känsla av ångest och genom att försvara den egna världsbilden kan individen 

minska ångesten och istället hitta mening och säkerhet i dennes kulturella världsbild. 

Detta gäller speciellt i de fall då en motsägande dödsförnekade kultur/värdsbild hotar 

individens egen kultur. Exempel på detta skulle kunna tänkas vara olika religiösa 

uppfattningar om efterlivet. 

 

För att empiriskt testa teorin genomförde Rosenblatt et al. (1989) ett experiment där de 

bad amerikanska domare att sätta en bötessumma för en dömd prostituerad kvinna. 

Domarna slumpades in i två grupper varav den ena utsattes för dödspåminnelser strax 

innan de ombads ange bötessumman. Dödspåminnelserna gjordes i form av två öppna 

frågor som direkt bad de domare som hamnat i experimentgruppen att skriva ned tankar 

relaterade till sin egen död, medan domarna i kontrollgruppen inte fick svara på dessa 

frågor. Valet att undersöka just domare gjordes mot bakgrund av att domare antogs ha 

en världsbild som de aktivt försöker upprätthålla i form av juridiska lagar och regler. 

Om domare skulle utsättas för dödspåminnelser borde de enligt hypotesen bedöma den 

prostituerade hårdare än de domare som inte utsatts för dödspåminnelser. Detta på 

grund av att prostitution, och brott i allmänhet, kan ses som en världsbild som står i 

direkt motsättning till lagen. Det resultat som erhölls i studien gick i linje med studiens 

hypotes. Resultatet visade att medelsumman som de dödspåminda domarna satt som 
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böter var $455 medan de icke-dödspåminda domarna satt en medelsumma på $50 

(Rosenblatt, et al., 1989).   

 

Liknande resultat erhölls i en studie utförd av Greenberg et al. (1990). I denna studie 

ville försöksledarna se om troende kristna blev mer positivt inställda till andra kristna 

personer (ingruppen) och mer negativt inställda till personer med en icke-kristen 

religiös tro. För att inte avslöja studiens egentliga syfte blev deltagarna informerade om 

att försöksledarna var intresserade av hur människors personlighet var kopplat till 

attityder. Samtliga deltagare fick sedan svara på ett personlighetstest som var identiskt 

för alla deltagare utom i ett avseende. För hälften av personlighetstesten lades två öppna 

frågor till där deltagarna ombads att med egna ord skriva om sin egen död. Dessa två 

frågor var de samma som i studien utförd av Rosenblatt et al. (1989). Efter att samtliga 

deltagare svarat på personlighetstestets frågor fick de läsa två formulär som uppgavs 

vara skrivna av personer, och som handlade om hur dessa såg på sig själva, och vilka de 

var som personer. Formulären var i själva verket författade av forskarna De två formulär 

som presenterades för deltagarna var konstruerade för att efterlikna svar från en kristen 

respektive en judisk person. Deltagarna uppmanades efter att ha läst igenom de två 

formulären att på en skala uttrycka sina attityder gentemot de fiktiva personernas 

beskrivningar i formuläret. Resultaten visade att de kristna deltagare som blivit utsatta 

för dödspåminnelser bedömde den fiktive kristna personen signifikant mer positivt än 

de deltagare som inte blivit utsatta för dödspåminnelser. Motsatsen gällde för 

bedömningen av den fiktive judiska personens svar på formuläret. De dödspåminda 

deltagarna skattade den judiska personen mer negativt än de deltagare som inte fått 

dödspåminnelser. Dessa resultat låg i linje med studiens hypotes om att 

dödspåminnelser ökar favorisering av medlemmar i ingruppen samtidigt som 

medlemmar i utgruppen nedvärderas mer (Greenberg et al., 1990). Das, Bushman, 

Bezemer, Berkhof och Vermeulen (2009) erhöll liknande resultat i en studie där de fann 

att nyhetsprogram som visade terroristattacker utförda av muslimska extremister ökade 

icke-muslimska deltagares tendens att på en övergripande nivå nedvärdera muslimer.  

 

Förutom att skydda den egna kulturella världsbilden består den tänkta ångestdämpande 

bufferten i TMT av ytterligare en viktig komponent; Självkänsla (på engelska Self-

Esteem). Självkänsla definieras av Harmon-Jones et al. (1997)  som en individs 

personliga uppfattning och tro om hur väl han/hon lever upp till etablerade värden inom 

individens egen kultur. Självkänsla är det som får individen att känna hur mycket 

han/hon själv är värd, samt hur pass väl han/hon tror sig klara av saker och ting. I och 

med att kulturer är skapade, upprätthållna och förs vidare av människor är självkänsla 

enligt TMT en social konstruktion. Således fungerar kulturer som ångestdämpare även 

genom att sociala värden, normer och regler inom en given kultur bestämmer vilket 

värde dess olika anhängare är. Det är människorna som ingår i kulturen som själva 

sätter gränserna för vad som räknas som rätt och fel, bra och dåligt. Därmed ser även 

den enskilde individen på sig själv och sitt eget värde utifrån sina andra 

kulturanhängares ögon (Crocker & Wolfe, 2001). Kort sammanfattat så uppskattar 

människor sitt eget värde genom att jämföra sig själva med andra inom individer inom 

ingruppen. Detta är inte en tanke som finns endast inom TMT, idén har länge funnits 

inom socialpsykologin, och kan främst härledas ur teorier utvecklade av Leon Festinger 

(1954), och hans så kallade Social comparison theory. 
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Utifrån ett TMT-perspektiv kan självkänsla som tidigare nämnts ses som en av två 

huvudkomponenter i den ångestdämpande bufferten. Harmon-Jones et al. (1997) listar 

ett antal studier, som dock inte genomförts för att specifikt testa TMT, och som visat att 

hög självkänsla korrelerar negativt med ångest och att låg självkänsla korrelerar högt 

med olika typer av ångest, däribland dödsångest.  Då tankar om döden ökar individens 

behov av att anamma och försvara sin egen kulturella världsbild borde även individens 

behov av att återställa sin självkänsla öka i och med dödspåminnelser. Detta gäller dock 

endast om den individ som utsätts för dödspåminnelser redan innan påminnelsen har 

relativt låg självkänsla. Detta testades i studien utförd av Harmon-Jones et al. (1997), 

där resultatet visade att dödspåminda deltagare med låg självkänsla evaluerade en 

person från en annan kultur mer negativt än dödspåminda deltagare med hög 

självkänsla. 

 

En typ av föreställningar som delas av människor inom en given kultur är olika sorters 

stereotyper. Exempel på stereotyper i västerländsk kultur skulle kunna vara till exempel 

att byggjobbare oftast är män, att italienare lagar god mat och gestikulerar mycket, att 

långhåriga män är hårdrockare och att fransmän är romantiska. Stereotyper definieras av 

Schimel et al. (1999) som övergeneraliserade uppfattningar/övertygelser om 

medlemmar inom en grupp. De nämner även att stereotyper kan ses som en viktig 

bakomliggande faktor till varför fördomar, diskriminering och konflikter uppstår. 

Speciellt då stereotyper i vissa fall tenderar till att framställa en grupp negativt. At 

romer stjäl och att judar är ekonomiskt giriga skulle kunna ses som exempel på 

stereotypa föreställningar som kan leda till fördomar. Vad gäller stereotypers funktion 

inom kulturer och för den enskilda individen finns en mängd olika teorier. Genom att 

skapa stereotypa föreställningar om hur en viss grupp av människor beter sig kan man 

genom de rättfärdiga sina fördomar och negativa attityder mot gruppen. Det är till 

exempel lättare att rättfärdiga en föreställning om att invandrare oftare är kriminella än 

människor från t.ex. Sverige om det finns en stereotyp som säger att invandrare faktiskt 

oftare är kriminella än svenskar. Man grundar sina fördomar i en allmän stereotypisk 

föreställning, som visserligen inte bör delas av alla, men som ändå är en etablerad 

stereotyp. En annan viktig funktion hos stereotyper tros vara att hjälpa till att öka 

individers och gruppers uppfattade egenvärde (Wills, 1981). Genom så kallad 

Downward social comparison jämför individer sig själva med personer som är, eller 

uppfattas som, lägre stående än de själva. Sett utifrån ett TMT-perspektiv kan detta 

betraktas som en rimlig tanke i och med att människor enligt TMT strävar efter att höja 

sin självkänsla, vilket i sin tur fungerar som ångestdämpare. Eftersom stereotyper är en 

typ av kulturellt delade föreställningar om hur människor i en viss grupp beter sig, är 

det rimligt att anta att dödspåminnelser kan öka individers behov av att använda 

stereotyper. För att testa detta utförde Schimel et al. (1999) en studie där hälften av 

deltagarna utsattes för dödspåminnelser och hälften inte. Samtliga deltagare fick 

bedöma ett antal fiktiva personer som uppvisade stereotypa beteenden (till exempel 

judiska bankmän) samt även fiktiva personer som uppvisade icke-stereotypa (till 

exempel kvinnor som beter sig på icke-stereotypt kvinnliga sätt). Resultatet visade att 

de deltagare som utsattes för dödspåminnelser bedömde de personer som uppförde sig i 

enlighet med stereotypen signifikant mer positivt än de icke-dödspåminda deltagarna, 

och att de även bedömde de personerna som inte betedde sig i enlighet med stereotypen 

mer negativt än de icke-dödspåminda gjorde. De dödspåminda deltagare bedömde även 

de personer som uppvisade stereotypa drag mer positivt än de personer som uppvisade 
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icke-stereotypa drag. Även de deltagare som inte blivit utsatta för dödspåminnelser 

uppvisade en viss preferens för de stereotypa personerna och en mer negativ attityd 

gentemot de icke-stereotypa personerna 

Fenomenet att dödshot ökar stereotypisering kan ha konsekvenser på en mängd olika 

sätt. Ett område där ett sådant fenomen kan få särskilt långtgående följder är 

rättsväsendet. I rättsfall råder det ibland osäkerhet om förövaren lidit av en allvarlig 

psykisk störning (APS) vid tidpunkten för brottet.  I det svenska rättssystemet är det 

avsevärt vanligare att kvinnor som begått våldsbrott bedöms ha lidit av allvarlig psykisk 

störning än män (Yourstone, Lindholm, Grann & Svenson, 2008). Det kan bero på att 

kvinnor som begår den typen av dåd är mer sjuka än män som begår våldsbrott, men 

skillnaden kan också bottna i stereotypa föreställningar om män, kvinnor och brott. 

Detta har bland annat undersökts i en studie av Yourstone et al.(2008) där de lät 

deltagare bestående av domare, psykiatriskt inriktade kliniker och psykologistudenter 

läsa en fallbeskrivning som beskrev ett fiktivt mordfall där förövaren antingen var av 

manligt eller kvinnligt kön. I fallbeskrivningen fanns bakgrundsinformation om 

förövarens privatliv från dess att han/hon var barn fram till den tidpunkt då han/hon 

begått mordet, samt även detaljerade beskrivningar om hur våldshandlingen begåtts och 

på vilket sätt offret avled. Hälften av respektive grupps deltagare fick läsa om den 

manlige förövaren, och den andra hälften om den kvinnliga. Efter de läst 

fallbeskrivningen ombads de att markera på en linje för hur pass allvarligt psykiskt störd 

de trodde förövaren varit då brottet begicks. Resultatet visade att både de psykiatriskt 

inriktade klinikerna och psykologistudenterna på en övergripande nivå skattade 

förövaren som mer allvarligt psykisk störd om de fått läsa om en kvinna än om en man. 

Detta troddes bland annat bero på könsbias relaterat till stereotypa föreställningar om 

hur män och kvinnor bör bete sig. Inom de flesta kulturer finns en tydlig sådan 

föreställning om att män allmänt sett är mer aggressiva än kvinnor. Anledningen till att 

studiens deltagare skattade mannen mindre psykiskt störd troddes bland annat bero på 

att mannens aggressiva handlingar kunde tillskrivas hans kön. I och med att den 

stereotypa föreställningen säger att det ligger i mäns natur att vara aggressiva borde det 

ur ett stereotypt perspektiv inte ha varit något fel på mannen i fallet. Om förövaren 

däremot var en kvinna talade hennes aggressiva handlingar emot den stereotypa 

föreställningen om hur kvinnor skall bete sig. Hennes beteende antogs därmed skattas 

som mer psykiskt stört då det inte lika lätt gick att skylla på andra faktorer som hennes 

kön, vilket det gick i mannens fall. Den manlige förövarens beteende kunde förstås 

utifrån just att han var en man, och att det ligger i mäns natur att vara aggressiv. Då 

detta inte gäller för kvinnor betraktades den kvinnliga förövarens beteende som ett 

beteende ej relaterat till hennes kön, utan till faktorer som till exempel psykisk störning.  

 

Resultatet i studien utförd av Yourstone et al., (2008) visade även att det rådde 

signifikanta skillnader mellan könen för de deltagare som var domare. Det visade sig att 

de manliga domarna skattade den manlige förövaren som mer psykiskt störd än den 

kvinnliga, och att de kvinnliga domarna skattade den kvinnliga förövaren som mer 

psykisk störd än den manlige. Det troddes bero på så kallat ingruppsbias (in-group 

bias). Vilket kan ses som en typ av favorisering av ingruppen, som i det här fallet var 

domarnas eget kön. Ingruppsbias fungerar att bland annat stärka individens sociala 

status inom den egna gruppen samt att bidra med ökad självkänsla.  
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Föreliggande studies syfte var att undersöka om bedömningen av psykisk störning hos 

förövaren i ett fiktivt misshandelsfall påverkades av vilket kön förövaren hade, samt om 

skattningen ytterligare påverkades av om den svarande deltagaren blivit utsatt för 

dödspåminnelser eller inte. Ett liknande resultat som i studien utförd av Yourstone et al. 

(2008) predicerades för de icke-dödspåminda deltagarna. Det vill säga att de skulle 

bedöma den kvinnliga förövaren som mer allvarligt psykisk störd än manlige. För de 

dödspåminda deltagarna prediceras skattningen bli ännu högre om de fått en läsa om en 

kvinnlig förövare, och lägre om de fått läsa om en manlig förövare. Eftersom 

dödspåminnelser tenderar att öka människors behov av att upprätthålla den egna 

kulturen, och se mer negativt på icke-stereotypa beteenden, prediceras de att deltagare 

som påminns om sin dödlighet uppvisar en större skillnad i bedömningar av en manlig 

respektive en kvinnlig förövare. Deltagare som påminns om döden och som fått läsa om 

en kvinnlig förövare prediceras bedöma henne som psykiskt störd i högre utsträckning 

än icke-dödspåminda deltagare. De dödspåminda deltagare som fått läsa om en manlig 

förövare predicerades bedöma honom som mindre störd än vad icke-dödspåminda 

deltagare gör. Ett ytterligare syfte var att undersöka om könet på deltagarna hade någon 

betydelse för hur förövaren bedömdes som allvarligt psykiskt störd.  

 

 

Metod 

 

Undersökningsdeltagare 

I studien ingick totalt 80 deltagare bestående av 40 män och 40 kvinnor. Samtliga 

deltagare var psykologistudenter på Stockholms Universitet. Det totala antalet deltagare 

var mellan 19 och 58 år och hade en total medelålder på 28,91 år (SD = 7,82). 

Rekryteringen av deltagare gjordes genom att studenter på Stockholms Universitets 

psykologiska institution blev tillfrågade om de vill delta i en psykologisk undersökning 

som skulle ligga till grund för en kandidatuppsats. De informerades om att 

undersökningen skulle ta cirka 15-20 minuter och att de i utbyte kunde få en 

halvtimmes UD-tid (undersökningsdeltagartid) utdelad till sig. 

 

Material 

Det material som användes i föreliggande studie bestod av en enkät i fyra versioner. 

Enkäten bestod till stor del av de skalor Rosenblatt et al. (1989) använde sig av samt 

stimulusmaterialet från Yourstone et al (2008). För att inte avslöja syftet med 

undersökningen fick deltagarna på den inledande sidan läsa att enkäten fungerade som 

grund till att utforma ett test vars syfte var att se hur humör påverkar bedömningar. På 

samma sida informerades deltagarna även om att de skulle få läsa och svara på ett antal 

frågor relaterade till deras humör och att därefter få läsa och sedan bedöma en text. 

Därefter fick deltagarna läsa en kort instruktion om hur de skulle svara på de tio frågor 

som presenterades för dem. De tio frågorna var hämtade från Beck Depression 

Inventory (BDI; http://www.mydrrachel.com/docs/BeckDepressionInventory.pdf) och 

bestod av frågor direkt relaterade till individens humör. Dessa användes för att inte 

avslöja undersökningens egentliga syfte. Respektive fråga av de totalt tio som 

presenterades bestod av fyra alternativ där deltagaren ombads välja det alternativ som 

passade bäst in på dennes humör i det ögonblicket. Exempel på en fråga från denna 

inledande del: ” 0 - Jag känner mig inte ledsen. 1 - Jag känner mig ledsen. 2 - Jag 

http://www.mydrrachel.com/docs/BeckDepressionInventory.pdf
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känner mig ledsen hela tiden och jag kan inte hjälpa det. 3 – Jag är så ledsen och 

olycklig att jag inte står ut med det.”. Samtliga grupper fick svara på dessa tio frågor.  

 

Dödspåminnelsen operationaliserades genom att ytterligare två frågor, utöver de 

inledande tio frågorna, lades till för hälften av de utdelade enkäterna. Dessa två extra 

dödspåminnade frågor uppmanade deltagarna att med egna ord skriva om vad de tror 

kommer hända när de dör, samt vilka känslor som väcks inom dem när de tänker på 

döden. 

 

Därefter följde en instruktion som informerade deltagarna om att de skulle få läsa ett 

svårbedömt brottsfall. Fallet var detsamma som tidigare använts i studien utförd av 

Yourstone et al. (2008) och omfattade cirka fyra sidor text. En skillnad från den text 

som användes i den tidigare studien var att det brott som begåtts var ett mord. Detta 

byttes i den föreliggande studien ut mot ett misshandelsbrott. Detta för att inte undvika 

att utsätta samtliga deltagare för påminnelser om döden. I fallet fanns information om 

förövaren, både före och efter det att brottet begåtts fanns med. Samt information om 

själva brottet och även mer djupgående detaljer om hur själva våldshandlingen utförts. 

Ytterligare information om förövarens personliga bakgrund och historia fanns även att 

läsa, samt även förövarens relation till offret. Texten var baserad på tre stycken 

autentiska rättpsykiatriska evalueringar. Två versioner av texten delades ut till 

deltagarna som på alla punkter var identiska med varandra förutom att förövaren var av 

manligt kön (Ingvar) för hälften av de utdelade enkäterna, och av kvinnligt kön (Ulla) 

för den resterande hälften. Det fanns lika många meningar som var menade att tala för 

att förövaren skulle ha lidit av en psykisk störning som det fanns meningar som talade 

emot det. Exempel på en mening som talade för en APS var ” Allmänt sett har 

hans/hennes berättelse om minnesförlusten viss logik och en emotionellt sammansatt 

karaktär”. En mening som talade emot att förövaren lidit av en APS kunde se ut på 

följande sätt: ”Modern uppger att sonen/dottern utvecklades normalt och inte hade några 

allvarliga sjukdomar”. Ingen mening i texten var tillräckligt övertygande i någon 

riktning för att förhindra läsaren från att tolka meningen på egen hand. Samtliga 

deltagare uppmanades efter att ha läst fallbeskrivningen att skatta i hur stor utsträckning 

de trodde att förövaren lidit av en APS vid tillfället brottet begicks. Detta gjordes genom 

att deltagarna satte en markering på en linje som gick mellan 0 mm(=Inte alls) och 100 

mm (=Helt och hållet). Efter detta fick samtliga deltagare besluta om gärningen begåtts 

under påverkan av en APS genom att i en ruta fylla i antingen ett ”Ja” eller ett ”Nej”. 

Sist fick deltagarna skriva in sitt kön, sin ålder samt sitt yrke.  

 

Procedur 

De fyra versionerna av de totalt åttio enkäterna hade i förväg blandats för att säkerställa 

att samtliga deltagare randomiserades in i de olika betingelserna. Majoriteten av 

deltagarna svarade på enkäten på den plats de blivit rekryterade på. Många av 

deltagarna var studenter som läste samma kurs/program och de svarade på enkäten 

samtidigt i samma föreläsningssal. Dessa ombads att inte tala med varandra under tiden 

som de svarade på enkäten. Alla deltagare som undrade något om frågorna blev 

uppmanade att komma fram och fråga försöksledaren som satt på ett icke-hörbart 

avstånd från övriga deltagare. Anledningen till detta var för att de andra i gruppen inte 

skulle riskera att höra vad frågan gällde. Då enkäten kom i flera versioner fanns risken 

att någon av deltagarna kunde fråga något om de två dödspåminnande frågorna eller om 
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ett av förövarens två möjliga namn. Samtliga deltagare som fyllde i enkäten i grupp 

iakttogs under tiden de svarade på frågorna för att försäkra sig om att ingen av dem såg 

ut att prata med varandra, eller om de såg ut att undra något. För de deltagare som från 

början satt själva ställde sig försöksledaren vid sidan om dem. Vissa av deltagarna som 

accepterat att delta i undersökningen men som inte hade möjlighet att lämna in enkäten 

samma dag blev ombedda att lämna in enkäten när de hade möjlighet till institutionens 

expedition där försöksledaren senare skulle hämta enkäten. Samtliga deltagare fick efter 

att de svarat på enkäten undersökningens egentliga syfte förklarat för sig. De deltagare 

som lämnade in enkäten senare fick efter att de lämnat in enkäten undersökningens syfte 

mailat till sig. Deltagarna som blev ombedda att skriva sin mailadress blev informerade 

om att deras identitet förblev anonym. 

 

 

Resul tat  

 

Skattningen av APS 

I Tabell 1 nedan visas medelvärden och standardavvikelser för skattningen av allvarlig 

psykisk störning för män och kvinnor som antingen fått läsa om en manlig eller en 

kvinnlig förövare och som antingen blivit utsatta för dödspåminnelser eller inte. I 

tabellen redovisas också resultatet över deltagarnas beslut om förövaren lidit av en APS 

eller inte. En 2 (manlig/kvinnlig förövare) x 2 (manlig/kvinnlig deltagare) x 2 

(dödspåminnelser/icke-dödspåminnelser) ANOVA visade inte någon signifikant 

huvudeffekt av vilket kön förövaren hade på skattningen av hur allvarligt psykiskt störd 

denne var, F1,72 = 0,8, p = 0,37. Analysen visade inte heller någon signifikant 

huvudeffekt av vilket kön deltagaren hade F1,72 = 0,02, p = 0,37, eller av TMT-

manipulationen (dödspåminnelser/icke-dödspåminnelser) F1,72 = 0,13, p = 0,73. Det 

fanns inga signifikanta interaktionseffekter mellan förövarens kön och deltagarens kön 

F1,72 = 0,13, p = 0,78, mellan förövarens kön och TMT-manipulationen F1,72 = 0,08, p = 

0,77, eller mellan deltagarens kön och TMT-manipulationen F1,72 = 0.78, p = 0,39. 

Trevägsinteraktionen mellan förövarens kön, deltagarens kön och TMT-manipulationen 

var heller inte signifikant, F1,72 = 0,09, p = 0,76. Kort sammanfattat gick inga 

signifikanta skillnader att finna mellan de olika grupperna och betingelserna. 

 

Beslut om APS 

Det slutgiltiga beslutet deltagarna gjorde i enkäten var att antingen kryssa i ”Ja” eller 

”Nej” för att indikera om förövaren led av en APS eller inte. Två chi två-analyser, 

separat för de två betingelserna (dödspåminda/ej dödspåminda) visade ingen signifikant 

skillnad för den icke-dödspåminda gruppens (oavsett deltagarens kön) beslut av APS 

mellan den kvinnliga och manlige förövaren, χ
2

1 = 1,67, p = 0,20, och inte heller för den 

dödspåminda gruppens (oavsett deltagarens kön) beslut om APS mellan den kvinnliga 

och manlige förövaren, χ
2

1 = 0,44, p = 0,51. Med fyra separata chi två-analyser som 

jämförde bedömningar av manlig och kvinnlig förövare för män respektive kvinnor i de 

två olika betingelserna visade inga signifikanta skillnader i beslut om APS (icke-

dödspåminda män, χ
2

1 = 0,83, p = 0,36; icke-dödspåminda kvinnor, χ
2

1 = 0,83, p = 0,36; 

dödspåminda män, χ
2

1 = 0,95, p = 0,33; dödspåminda kvinnor, χ
2

1 = 0, p = 1.).  
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T ab e l l  1 .  Med e lvä rd e n  o ch  s t a nd a rd avv ike l se r  fö r  s ka t t n i nge n  a v  AP S fö r  ma nl i ga  

o ch  k v i nn l iga  d e l t a ga r e  so m a n t i n ge n  få t t  l ä sa  o m e n  ma n l ig  e l l e r  en  kv i n n l i g  

fö rö va re  o ch  so m a n t i nge n  b l i v i t  u t sa t t a  fö r  d ö d sp åmin ne l se r  e l l e r  i n t e .  Sa mt  

b es lu te t  a v  o m fö rö va ren  l id i t  av  e n  AP S angi ve t  i  an ta l  p o s i t i va  s va r  o ch  

p ro cen t and e l en  a v  d e  d e l t aga r e  so m sva ra t  J a .  

 

Kö n  fö rö va r e  Man  Kvi nna  

 

Kö n  d e l t aga re  M an    Kvi nna   Man  Kvi nna  Al l a  

 ( n  =1 0 )  (n  =1 0 )  (n  =  1 0 )  (n  =  1 0 )    

 

   Dödspåminda deltagare (n = 40) 

 

Ska t t n i ng  AP S  M  3 1 ,6  3 7 ,3  3 8 ,3  4 4 ,3  3 7 ,8 6  

 SD  2 3 ,0 5  2 5 ,1 7  2 8 ,5 1  2 1 ,5 9  2 4 ,6 9  

 

B es lu t  AP S   Anta l   2           4  4   4  1 4

  % 2 0  4 0  4 0  4 0  3 5

  

   Icke-dödspåminda deltagare (n = 40) 

 

Ska t t n i ng  AP S  M  3 8 ,7  3 7 ,6  4 5 ,6  3 7 ,8  3 9 ,9 3  

 SD  2 8 ,9 8     2 1 ,6 7  3 1 ,4 9  2 5 ,6 3  2 6 ,9 4  

 

B es lu t  AP S  Anta l  3  3  5  5  1 6

 % 3 0  5 0  5 0  5 0  4 0  

 

 

 

Diskussion  

 

Föreliggande studie syftade till att se om deltagare utsatta för dödspåminnelser bedömde 

förövaren i ett fiktivt misshandelsall annorlunda än deltagare som inte blivit det. Samt 

att se om deltagarnas bedömning av förövaren påverkades av vilket kön förövaren och 

deltagarna själva hade. I resultatet erhölls inga signifikanta huvudeffekter för varken 

TMT-manipulationen, förövarens kön eller deltagarens kön.  Det erhölls inte heller 

några signifikanta interaktionseffekter mellan de olika variablerna. Även om signifikant 

resultat ej erhölls gick det att se att den kvinnliga förövaren överlag skattades som mer 

psykiskt störd än den manlige. Detsamma gällde deltagarnas beslut om förövaren lidit 

av en APS eller inte. Den kvinnliga förövaren beslutades oftare lida av en APS än den 

manlige. Dock var det fler deltagare i den icke-dödspåminda gruppen än i den 

dödspåminda gruppen som beslutade att förövaren lidit av en APS. Det predicerades att 

samtliga deltagare skulle bedöma förövaren som mer sjuk om förövaren var en kvinna, 

och som mindre sjuk om det var en man. Dödspåminda deltagare predicerades dock 

bedöma den kvinnliga förövaren som mer psykiskt sjuk, och den manlige förövaren som 

mindre psykiskt sjuk, i jämförelse med de icke-dödspåminda deltagarna. Samma typ av 

bedömningar för respektive grupp skulle även synas i deltagarnas slutgiltiga beslut av 

om förövaren lidit av en APS eller inte.  

 

Ett ytterligare syfte var att undersöka om deltagarnas kön påverkade resultatet. Av 

resultatet att döma gick det att se att det inte fanns några större skillnader mellan män 

och kvinnor och hur de bedömde den manlige respektive kvinnliga förövaren. Det 
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överliggande, dock icke signifikanta, resultatet att kvinnan bedömdes som mer psykiskt 

störd än mannen gick dock att se även här. Detta kan tolkas som att både de manliga och 

kvinnliga deltagarna till viss del påverkades av stereotypa föreställningar om manligt 

och kvinnligt våldsbeteende. Snarare än att de påverkades av ingruppsbias som till 

exempel vissa av deltagarna i studien utförd av Yourstone et al. (2008) blev. Ett resultat 

påverkat av ingruppsbias skulle i detta fall ha inneburit att deltagare av ett visst kön 

bedömde förövaren av samma kön som de själva som mer psykiskt störd än förövaren 

av det motsatta könet. Och att dessa effekter skulle ha stärkts om deltagarna blivit 

dödspåminda. Det vill säga att till exempel dödspåminda män skulle ha bedömt den 

manlige förövaren som mer psykiskt störd än vad icke-dödspåminda män skulle göra. 

Samt att de skulle ha bedömt den kvinnliga förövaren som mindre psykiskt störd än vad 

de icke-dödspåminda männen skulle ha gjort. Samma sorts resultat skulle ha gällt för de 

dödspåminda kvinnliga deltagarna fast för bedömningen av den kvinnliga förövaren. 

Detta för att de dödspåminda deltagarnas behov av självkänsla som ångestdämpare bör 

öka i och med dödspåminnelsen. Och genom att favorisera förövaren av samma kön 

som de själva bör de därmed öka sin självkänsla och minska sin ångest. Då detta 

mönster inte gick att se i föreliggande studies resultat är det möjligt att tolka det som att 

deltagarna inte påverkades av ingruppsbias. 

 

Att signifikant resultat inte uppnåddes i denna studie tros bland annat bero på 

metodologiska svagheter i den föreliggande studien. Att effekten av dödspåminnelsen 

kan försämrats på grund av att skattningen utfördes kort tid efter påminnelsen är en 

tänkbar anledning. Tidigare forskning utförd av Arndt et al. (1997) har visat att effekten 

av dödspåminnelsen ökar med tiden. Detta tros bland annat bero på att deltagare utsatta 

för dödspåminnelser aktivt försöker förtränga de tankar om döden som uppstår det 

ögonblick de utsätts för dem. Genom att utsätta de dödspåminda deltagarna för kognitiv 

belastning i form av uppmaningar om att de skulle upprepa olika siffror och ord under 

tiden efter dödspåminnelsen hindrades deltagarna från att kognitivt förtränga tankar om 

döden, och istället koncentrera sig på den kognitiva uppgiften. Resultatet i studien 

utförd av Arndt et al. (1997) visade att dödspåminda deltagare utsatta för denna 

kognitiva belastning uppvisade ett högre försvar av den egna kulturella världsbilden 

direkt efter belastningen än dödspåminda deltagare som inte blivit utsatta för samma typ 

av belastning. Anledningen till att effekten av dödspåminnelser bör öka med tiden är för 

att förträngningsmekanismen tros ”slappna av” allt eftersom tiden går. Det är endast vid 

den direkta dödspåminnelsen som mekanismen aktivt försöker förtränga tankar om 

döden. För den föreliggande studien kan faktumet att de dödspåminda deltagarna aktivt 

försökt förtränga de tankar om döden som uppstod i och med dödspåminnelsen ha 

dämpat effekten av den på deras skattningar och beslut. 

 

En annan svaghet med denna studie är att dess deltagare endast bestod av 

psykologistudenter. Och trots att dessa kanske mer än andra grupper av studenter är 

lämpade att bedöma hur pass psykiskt störd en person är de sannolikt inte lika lämpade 

till att göra sådana bedömningar som till exempel kliniska psykologer. Nackdelen med 

att låta lekmän göra skattningar om psykisk störning är att det kan råda väldigt 

subjektiva uppfattningar om vad en psykisk störning egentligen är för något, och vad 

som konstituerar en sådan. Vissa av deltagarna sade öppet under tiden de svarade på 

enkäten att de inte visste så mycket om psykiska störningar och att de skulle ha svårt att 

bedöma fallet. Samtliga gruppers höga standardavvikelser visar att skattningarna inom 
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grupperna varierade väldigt mycket i förhållande till den bedömda skalans omfattning 

(en linje mellan 0 mm till 100 mm). Detta stärker tanken om att många av deltagarna 

inte tidigare haft så stor erfarenhet av att objektivt bedöma psykiska störningar. Tiden 

det tog för deltagarna att läsa igenom fallbeskrivningen var olika från deltagare till 

deltagare. Vissa läste den snabbt medan andra tog längre tid på sig. Det kan ha varit så 

att deltagarna inte var uppmärksamma nog på fallet de läste för att få en uppfattning om 

det var tal om en APS. En annan svaghet med studien var att vissa av deltagarna fick 

svara på enkäten när försöksledaren inte var närvarande. Det kan ha varit så att dessa 

deltagare ägnade mer uppmärksamhet till fallet då de kunde läsa igenom enkäten när de 

ville innan de lämnade in den. Att samla alla deltagare på en och samma plats under 

samma tidpunkt är att rekommendera för framtida studier.  

 

Studiens resultat replikerade inte det resultat som erhölls av Yourstone et al. (2008), där 

en kvinnlig förövare bedömdes som psykiskt störd i signifikant högre utsträckning än en 

manlig förövare. Förutom att mordfallet i den studien ändrats till grov misshandel i 

föreliggande studie, var fallen i studierna identiska med varandra. Måttet som användes 

för att mäta hur allvarligt psykiskt störd deltagarna ansåg förövaren vara var också 

identiskt. En förklaring till varför ett liknande resultat inte erhölls ens för de deltagare 

som inte fått dödspåminnelser skulle kunna vara att det fiktiva brott som beskrevs i 

studien utförd av Yourstone et al. (2008) tog upp ett mordfall, med väldigt detaljerade 

beskrivningar om hur själva mordet gick till, samt på vilket sätt offret avlidit. I 

föreliggande studie ändrades brottet från mord till grov misshandel för att undvika att 

potentiellt dödspåminna samtliga deltagare i studien. Således togs även en del 

detaljerade beskrivningar om själva brottshandlingen bort. Det kan möjligtvis vara så att 

detta faktum att det brott som begåtts i den föreliggande studien inte betraktades som 

lika våldsamt och grovt som det fiktiva mordfallet gjorde i Yourstone et al:s studie. En 

möjlig anledning till varför deltagarna inte blev påverkade av ingruppsbias tros bland 

annat bero på deltagarnas relativt unga ålder (total medelålder 28,91). Anledningen till 

varför domarna påverkades av ingruppsbias i studien utförd av Yourstone et al. (2008) 

troddes delvis bero på att de var av en äldre generation där det inte var lika vanligt att ha 

medlidande för kvinnor. Värt att påpeka är också att respektive grupp endast bestod av 

tio män och tio kvinnor, så en alternativ förklaring är att resultatet beror på för små 

stickprov.  

 

Resultatet i den föreliggande studien kunde ej bemöta tidigare forskning som utförts för 

att undersöka TMT och den implikationen. Då denna studie var menad att undersöka 

hur dödspåminnelser påverkar människors skattning av stereotypa respektive icke-

stereotypa beteenden bör resultatet från Schimel et al:s (1999) studie återigen tas upp. I 

deras studie visade de att dödspåminnelser signifikant ökade deltagares tendens att på 

ett hårdare sätt bedöma beteenden som sade emot kulturella stereotypa föreställningar, 

samt att ge mildare bedömningar mot beteenden som kunde räknas stereotypa. Ur ett 

TMT-perspektiv troddes detta bero på att stereotypa föreställningar minskar den ångest 

som uppstår i och med dödspåminnelsen genom att presentera en klar bild av hur 

människor bör bete sig. Den föreliggande studiens hypotes var att en liknande effekt av 

dödspåminnelsers påverkan på bedömningen av stereotyper skulle synas i deltagarnas 

skattningar. En potentiell förklaring till varför detta inte syntes i resultatet skulle kunna 

vara för att deltagarnas subjektiva uppfattningar om vad som karaktäriserar 

könsrelaterade stereotyper kan ha influerat deras skattning. Trots att västerländska 
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kulturella stereotyper i stort säger att män är mer aggressiva än vad kvinnor är det 

möjligt att alla studiens deltagare inte håller med om det, eller inte är påverkade av 

stereotypa föreställningar. Det hade varit intressant att i framtida forskning mäta i vilken 

utsträckning deltagarna hade stereotypa föreställningar om män och kvinnors utövande 

av våld. Och sedan se hur dessa föreställningar påverkade deltagarnas bedömningar.  

 

Resultatet kunde inte bemöta övrig forskning inom TMT som inte varit specifikt 

inriktad på att undersöka just stereotypa föreställningar. I studien utförd av Rosenblatt et 

al. (1989) visade de att dödspåminnelser signifikant ökade domares benägenhet att 

döma en prostituerad kvinna strängare än icke-dödspåminda domare. Arndt et al. (2005) 

presenterar i en artikel en mängd olika TMT-relaterade studier som visar liknande 

effekter av hur dödspåminnelser inverkar på juridiska beslut. Även om den föreliggande 

studien var ämnad att undersöka rättspsykiatriska bedömningar går det att se att tidigare 

forskning har visat att dödspåminnelser faktiskt påverkar människors bedömningar även 

om det inte endast är juridiska. Greenberg et al. (1990) visade till exempel att kristna 

ungdomar uppvisade en större benägenhet att bedöma och se mer negativt på judiska 

personer om de utsatts för dödspåminnelser. Och att bland annat dödspåminde 

deltagares negativa uppfattning av muslimer ökade efter de sett terrordåd på TV utförda 

av islamistiska extremister (Das et al., 2009).  

 

Förslag på framtida forskning inom detta område skulle vara att man bland annat utför 

en studie med mer erfarna yrkesmänniskor som deltagare. Det kan till exempel vara 

personer som har som yrke att bedöma huruvida människor är allvarligt psykiskt störda 

eller inte. Som tidigare nämnts kan den stora variationen inom respektive grupp bero på 

deltagarnas subjektiva uppfattningar om vad som karaktäriserar en allvarlig psykisk 

störning. Om yrkespersoner som fått träning i att tolka vad som är utmärkande för en 

APS hade ingått i studien istället för psykologistudenter hade kanske en annan typ 

resultat erhållits som låg närmare studiens hypotes. I studien utförd av Yourstone et al. 

undersöktes till exempel både domare och psykiatriskt inriktade kliniker. Intressant nog 

undersöktes även psykologistudenter i den studien och signifikant resultat erhölls även 

för dem. Att utföra en studie bestående av både yrkesmän och studenter hade varit 

intressant att göra för att undersöka om skillnader mellan grupperna uppstod. Samt att 

inkludera fler deltagare av varje kön för att undersöka om ingruppsbias uppstår för de 

grupper som är av en äldre generation än studenterna. 

 

Ett annat förslag till framtida forskning skulle vara att man lägger till självkänsla som 

oberoende variabel. Då tidigare forskning (Pyszczynski et al., 2004; Greenberg et al., 

1990) har visat att ökad självkänsla minskar effekten av dödspåminnelser hade det varit 

intressant att testa det i den föreliggande studien. Om vissa av denna studies 

dödspåminda deltagare inte påverkades av påminnelsen kan möjligtvis ha berott på att 

de hade naturligt högre självkänsla än andra deltagare. Att innan studien utförs ta reda 

på vilka av deltagarna som har hög respektive låg självkänsla skulle göra det möjligt att 

undersöka hur detta påverkar skattningen. Ett annat sätt att ta reda på detta skulle vara 

genom att experimentellt höja eller sänka deltagarnas självkänsla. Utifrån tidigare 

forskning om självkänslans betydelse inom TMT borde det vara så att dödspåminda 

deltagare med redan hög självkänsla skattar förövaren på ett liknande sätt som de som 

inte blivit utsatta för dödspåminnelser. Att de tio inledande frågorna relaterade till 

humör hämtade från BDI ska ha påverkat resultatet är inte troligt då samma typ av 
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frågor använts i studier där signifikanta resultat erhållits (Rosenblatt et al., 1989). Om 

deltagarnas humörstillstånd vid tillfället de svarade på enkäten dock hörde ihop med 

deras självkänsla kan resultatet ha påverkats. Att i framtiden konstruera ett test som ber 

deltagarna att svara på frågor relaterade till sin självkänsla skulle vara ett sätt att testa 

detta. 

 

Möjligheten att föreliggande studies dödspåminda deltagare börjat förtränga 

dödspåminnelsen under tiden de svarade på enkäten har redan diskuterats. Om detta 

stämmer skulle det vara intressant att låta dödspåminda deltagare bedöma hur pass 

psykiskt störd de tyckte förövaren var en tid efter att dödspåminnelse gjorts. Att testa 

under hur lång tid dödspåminnelsens effekt varar skulle också vara en viktigt att 

undersöka. Olika långa tidsintervaller på till exempel en dag eller en vecka, för att se 

om effekten höjs eller sänks efter hur lång tid som passerat. Samt att även som i studien 

utförd av Arndt et al. (1997) utsätta deltagarna för någon form av kognitiv belastning 

för att förhindra att de potentiellt förtränger de tankar om döden som uppstår i och med 

påminnelsen. Flera av deltagarna skrev väldigt korta svar på de dödsrelaterade frågorna 

om att de till exempel inte tyckte om att tänka på döden, eller att de försökte undvika att 

tänka på det. Ett alternativ till de öppna frågorna skulle vara att utföra dödspåminnelsen 

på ett annat sätt. Tidigare forskning (Greenberg, Pyszczynski, Solomon, Simon & 

Breus) har visat att mer subtila dödspåminnelser påverkar personers bedömningar i 

större utsträckning än mer direkta och explicita dödspåminnelser. Den dödspåminnelse 

som gavs i föreliggande studie skulle kunna ses som exempel på den senare sorten då 

den uppmanar läsaren att tänka på döden. I tidigare studier har det visats att deltagare 

som blivit påminda om döden genom så kallad subliminal priming visar en ökad negativ 

bedömning av utgruppsmedlemmar i jämförelse med personer som fått mer direkta 

dödspåminnelser (Arndt, Cook, Goldenberg & Cox, 2007). Subliminal priming kan 

beskrivas som en omedveten utsättning för olika stimuli, till exempel ord, som är 

menade att leda in personen på specifika tankar eller känslor. Ett förslag är att i 

framtiden låta deltagare svara på samma enkät och läsa samma brottsfall som i 

föreliggande studie på en dator och utsätta dem för subliminal ”dödspriming”. Detta 

skulle möjligtvis kunna göras i form av att visa ordet ”Död” så pass snabbt att det 

medvetet inte uppmärksammas. 

 

Då tidigare forsking (Greenberg et al., 1990; Jonas, et al., 2006) har visat att 

dödspåminnelser ökar deltagarens försvar av den egna kulturen hade det varit intressant 

att testa huruvida deltagares skattning av psykisk störning påverkas av om förövaren 

tillhör deltagarens egen kultur. Att till exempel som i Greenberg et al:s (1990) studie 

låta kristna personer ingå som deltagare i en studie där förövaren beskrivs som en 

troende kristen. Det är tänkbart att eftersom deltagarna själva tillhör samma kulturella 

grupp skulle de möjligtvis bedöma förövaren mildare, alternativt hårdare då ett grovt 

aggressivt brott säger emot många moraliska antaganden inom kristendomen. Att även 

undersöka om offrets kulturella tillhörighet eller kön har någon betydelse för 

skattningen av psykisk störning är ett tänkbart förslag till framtida studier. 

 

Sammanfattningsvis går det återigen att påpeka att den föreliggande studiens resultat 

inte visade de effekter som teoretiskt predicerats. En av de huvudsakliga anledningarna 

till detta tros bland annat bero på deltagarnas subjektiva syn på vad som karaktäriserar 

en allvarlig psykisk störning. Att de dödspåminda deltagarna inte skattade förövaren 
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signifikant annorlunda jämfört med de icke-dödspåminda deltagarna tros möjligtvis 

bero på att skattningen gjordes så pass kort tid efter att dödspåminnelsen gjorts att 

effekten av den inte hann påverka skattningen. Ett annat resultat tros kunna erhållas om 

skattningen görs en tid efter att dödspåminnelsen gjorts, samt om yrkesmän tränade att 

objektivt bedöma psykisk störning deltar i studien istället för psykologistudenter. 
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Appendix 1. På nästa sida visas en av de fyra enkäterna som användes i den 

föreliggande studien. Denna innehåller de två dödsrelaterade frågorna som fanns med i 

hälften av de utdelade enkäterna. Namnet på förövaren i denna version, och för hälften 

av enkäterna, är Ingvar. I de övriga enkäterna var namnet Ulla. 
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Hej!  

    

Mitt namn är Alexander Hudberg och jag läser Psykologi III på Stockholms Universitet. 

Just nu håller jag på att utforma ett test för att se hur människors humör påverkar 

bedömningar. Resultatet skall ingå som del i min C-uppsats. Jag är mycket tacksam om 

du tar dig tid att svara på några frågor. 

 

Du kommer först att få besvara några frågor om ditt humör. Därefter får du läsa en text 

som du sedan skall bedöma. Du kan när som helst välja att avbryta testet, och dina svar 

är givetvis anonyma. Dina svar kommer dock att ingå i resultatet i den färdiga 

uppsatsen. 

 

Instruktion 
 

Nedan följer några påståenden om hur man kan tänka och känna. Jag är intresserad av 

att veta hur vart och ett av dessa påståenden stämmer överens med hur Du tänker. Ringa 

in det alternativ som just nu passar in bäst på Dig själv. Besvara alla påståenden oavsett 

vad Du tycker om dem. Det finns förstås inga svar som är rätt eller fel. 

  

1. 0 - Jag känner mig inte ledsen. 

 1 - Jag känner mig ledsen. 

 2 - Jag känner mig ledsen hela tiden och jag kan inte hjälpa det. 

 3 – Jag är så ledsen och olycklig att jag inte står ut med det. 

 

2. 0 - Jag har inte tappat intresset för andra människor. 

1 - Jag är inte lika intresserad av andra människor som jag brukade vara. 

2 - Jag har tappat det mesta av mitt intresse för andra människor. 

3 - Jag har tappar allt intresse för andra människor. 

 

3. 0 - Jag blir inte mer trött än vanligt. 

 1 - Jag blir lättare trött än jag brukar bli. 

 2 - Jag blir trött av att göra nästan vad som helst. 

 3 - Jag är för trött för att göra något. 

 

4. 0 - Jag sover lika bra som vanligt. 

1 - Jag sover inte lika bra som jag brukar. 

2 - Jag vaknar 1-2 timmar tidigare än jag brukar, och jag finner det svårt att 

somna om. 

3 - Jag vaknar flera timmar tidigare än jag brukar, och jag kan inte somna om. 

 

5. 0 - Jag blir lika tillfredsställd av saker som jag brukar bli. 

1 - Jag uppskattar inte saker som jag brukar göra. 

2 - Jag blir inte tillfredsställd av någonting längre 

3 - Jag är otillfredsställd och uttråkad av allt. 
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6. 0 - Jag tycker inte jag är värre än någon annan. 

1 - Jag är kritisk mot mina svagheter och misstag 

2 - Jag klandrar hela tiden mig själv för mina fel. 

3 - Jag klandrar mig själv för allt dåligt som händer. 

 

7. 0 - Jag känner mig inte särskilt skyldig. 

1 - Jag känner mig skyldig en stor del av tiden. 

2 - Jag känner mig för det mesta skyldig. 

3 - Jag känner hela tiden mig själv skyldig.  

 

8. 0 - Min aptit är inte sämre än vanligt. 

1 - Min aptit är inte lika stor som den brukar vara. 

2 - Min aptit är mycket liten just nu. 

3 - Jag har ingen aptit alls längre. 

 

9. 0 - Jag kan fatta beslut lika bra som jag alltid kunnat. 

1 - Jag undviker att fatta beslut oftare än jag annars brukar. 

2 - Jag har större svårigheter att fatta beslut än vad jag annars brukar ha. 

3 - Jag kan inte alls fatta beslut längre. 

  

10. 0 - Jag tycker inte att jag ser sämre ut än jag brukar göra. 

1 - Jag är orolig över att jag ser gammal och oattraktiv ut. 

2 – Jag tycker det som att permanenta förändringar i mitt utseende får mig att se 

oattraktiv ut. 

3 – Jag tror och tycker att jag ser ful ut. 

 

11. Vad tror du kommer hända när du fysiskt dör? Svara med egna ord. 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

  

12. Vilka känslor väcks inom dig när du tänker på din egen död? Svara med egna 

ord. 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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Instruktion 

 

Du kommer att få ta del av ett svårbedömt fall som skulle kunna bli föremål för 

granskning av Rättsliga Rådet. Fallbeskrivningen bygger på val av fakta ur en 

rättspsykiatrisk undersökning som två helt oberoende undersökningsteam funnit vara av 

betydelse för en bedömning av om den tilltalade var påverkad av en allvarlig psykisk 

störning (APS) vid brottstillfället eller ej. Det råder viss osäkerhet och 

undersökningsteamen är oense om vilka faktorer som skulle tala för och emot ett sådant 

beslut. Det är väldigt viktigt att Du svarar så uppriktigt och korrekt som möjligt på de 

frågor som följer efter fallbeskrivningen, samt att Du vid oklarhet frågar försöksledaren.  

 

FALLBESKRIVNING 

 

Ingvar Jansson, 43 år, är en arbetslös, ensamstående man som står åtalad för grov 

misshandel. Av stämningsansökan Västerås tingsrätt 2004-01-03 framgår att Ingvar 

Jansson lördagen den 6 december 2003 grovt misshandlat Yngve Wallin med en kraftig 

hammare. Ingvar Jansson varken erkänner eller förnekar gärningen utan åberopar en för 

våldsbrottet total amnesi (minnesförlust). Ingvar Jansson hade den aktuella dagen med 

säkerhet druckit ett par glas vin, möjligen hade han även druckit starksprit. Detta är all 

alkoholkonsumtion han kan erinra sig ha förekommit vid aktuell tid. 

 

Av lagföringsregistret framgår att Ingvar Jansson förekommer under 1 avsnitt, den 6 

mars 1998 dömdes han för stöld till villkorlig dom. 

 

Västerås tingsrätt beslutade 2004-02-13 om rättspsykiatrisk undersökning och syftet 

med denna är att bedöma om det finns medicinska förutsättningar för överlämnande till 

rättpsykiatrisk vård enligt 31 kap 3§ BrB och, om så är fallet, huruvida kriterierna för 

vård med särskild utskrivningsprövning är uppfyllda. Vidare görs en bedömning om den 

misstänkte begick gärningen under påverkan av en allvarlig psykisk störning.  

 

Ur socialutredningen rekapituleras levnadsberättelsen i korthet och ur denna framgår 

att Ingvar Jansson föddes i Småland, saknar syskon och familjen flyttade tidigt till 

Stockholm. Modern uppger att sonen utvecklades normalt och inte hade några allvarliga 

sjukdomar. Fadern arbetade inom livsmedelsbranschen och modern periodvis som 

vaktmästare i den lokala frikyrkoförsamlingen. Uppväxten präglades av en sträng 

auktoritär bestraffande miljö. Tidigt utsattes han för fysisk misshandel av båda 

föräldrarna. Även psykiska påfrestningar förekom under stora delar av uppväxten, 

särskilt från modern som ständigt uttalade hot med religiösa förtecken. Ingvar Jansson 

uppfattade modern som den mest känslokalla och kände sig känslomässigt stå fadern 

närmare, men han var också den som kom att utsätta honom för den hårdaste och mest 

kränkande fysiska bestraffningen, fram till han var 10 år och föräldrarna skiljde sig. Till 

en början tyckte han att det var lugnt och skönt när fadern flyttade men det blev 

samtidigt en saknad efteråt. Ingvar Jansson uppger att barn är känsliga för slitningar 

inom familjen och att han märkte att det var slitningar mellan föräldrarna både före och 

efter skilsmässan men att den fysiska misshandeln minskade avsevärt i och med att 

fadern flyttade. Därefter bodde han ensam med modern och kontakten med fadern blev 

allt sämre för att efter ett par år helt upphöra. Tidigt utsattes han för mobbing i skolan, 

något som fortgick ända fram till högstadiet då han bytte skola. Högstadietiden 
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fungerade bra, han hade flera kamrater men sista terminen i nian blev han emellertid 

skoltrött och struntade i skolan en period. Ingvar Jansson gick ut skolan med 

genomsnittliga betyg.  

 

Ingvar Jansson gifte sig vid 22 års ålder med en jämnårig kvinna och har en dotter från 

det äktenskapet. Senare gifte han om sig med en annan kvinna och fick även en dotter i 

det äktenskapet. Båda äktenskapen var konfliktfyllda och han skildes ganska snart också 

från sin andra fru. Förutom kontakt med sina två barn har han också bra kontakt med sin 

första fru. Ingvar Jansson bor i en hyreslägenhet i Midsommarkransen och var tidigare 

anställd på ett tryckeri och arbetade senare några år som arkivarie. 1999 permitterades 

han från denna anställning på grund av arbetsbrist. Våren 2001 hade han ett kortare 

beredskapsarbete men har därefter varit arbetslös och fått sin försörjning via 

arbetslöshetsersättning. Ingvar Jansson fungerar väl i vardagen. Han är praktiskt lagd 

och mycket händig. De flesta av hans bekanta har han träffat i området där han bor. Det 

egentliga umgänget har de senaste åren till stor del gått ut på att han utfört olika tjänster 

åt sina bekanta, främst paktiska göromål. Ingvar Jansson är mycket mån om att andra 

personer i hans närhet har det bra. Han beskriver dock hur han det senaste året kommit 

att känna sig utnyttjad av flera av sina vänner och därför avbrutit kontakten just av det 

skälet. Helt klart är att han i de kontakter han etablerat varit extremt hjälpsam och haft 

svårt att säga nej. Ingenting har dock framkommit som talar för att Ingvar Jansson 

tidigare skulle ha uppvisat något onormalt aggressivt beteende. 

 

Yngve Wallin led av en svår ryggskada och Ingvar Jansson hade sedan några år tillbaka 

hjälpt honom på olika sätt. Det var inte ovanligt att det kunde bli en eller ett par 

inhandlingar per vecka men sista tiden hade Yngve Wallin framför allt behövt hjälp 

med upprepade täta inköp från systembolaget. Ingvar Jansson fick uppfattningen att 

Yngve Wallin drack lite för mycket. De hände att Yngve Wallin kunde ringa sent på 

kvällen och be honom komma över, men just den aktuella dagen har Ingvar Jansson 

inget minne av något sådant samtal.  

 

Den aktuella sociala situationen i samband med gärningstillfället kännetecknas av att 

Ingvar Jansson var fortsatt arbetslös med begränsade ekonomiska möjligheter, levde ett 

förhållandevis stillsamt och tillbakadraget liv med ett mindre socialt nätverk omkring 

sig. Han beskriver hur han den senaste tiden kommit att känna sig alltmer utnyttjad i 

relationer med andra. Ingvar Jansson uppfattade det som om Yngve Wallin bara blev 

mer och mer krävande men på en direkt fråga är han dock mån om att framhålla att han 

inte känt sig utnyttjad i sin relation till Yngve Wallin. Yngve Wallin hade dagen innan 

påmint honom om att han ville ha tillbaka de 1500 kronor som Ingvar Jansson några 

månader tidigare hade lånat av honom, något som Ingvar Jansson hade svårt att göra då 

ekonomin var mycket ansträngd. Ingvar Jansson hade den aktuella dagen fått besök av 

Siv Lilja. Av förhören med Siv Lilja framgår att Ingvar Jansson var upprymd och glad 

när hon lämnade honom vid 22 tiden den aktuella kvällen.   

 

När det gäller drogmissbruk kan man notera att han debuterade sent i alkoholbruk och 

under ett par år fram till julen 2002 hade han enligt egen uppgift en hög 

alkoholkonsumtion. Han har dock aldrig haft några medicinska komplikationer till sitt 

dryckesbruk. Och under det senaste året har alkoholkonsumtionen varit sparsam. Det är 

också notabelt att han aldrig haft några abstinensreaktioner. Ingvar Jansson berättar att 
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han aldrig tidigare haft någon amnesiperiod av något slag. Tvärtom pekar han på att han 

inte ens vid alkoholintag någonsin upplevt en amnesi. Inget framkommer som tyder på 

att Ingvar Jansson under någon period av sitt liv missbrukat narkotiska preparat eller 

tabletter.  

 

Ingvar Jansson har inte haft någon psykiatrisk kontakt och uppger sig inte heller vid 

något tillfälle ha haft en subjektiv känsla av psykisk ohälsa. Trots den bitvis mycket 

svåra barndomen. Några självdestruktiva handlingar finns inte registrerade. I fråga om 

psykisk sjukdom i släkten uppger modern att en moster i Finland betraktas som egen 

eller lite udda men i övrigt finns inga uppgifter om missbruk eller kriminalitet.  

 

Vad gäller tillståndet vid undersökningen konstateras inledningsvis att han var helt 

klar och orienterad i utredningssituationen. Stämningsläget var bitvis neutralt vid de 

diagnostiska samtalen och inga direkta tecken på affektiv störning framkom. I vissa av 

undersökningssamtalen har Ingvar Jansson dock uppvisat en obesvärad och nästan 

forcerad attityd. Något som helt saknats i flera av de enskilda samtalen, där stor 

förtvivlan kommit till uttryck och där han menar att den obesvärade och forcerade 

fasaden han visar upp är en överlevnadsstrategi för att klara de kommande år han har att 

sitta inlåst. Vid tiden för undersökningen har Ingvar Jansson ej längre symtom förenliga 

med en allvarlig psykisk störning. Vid tal om våldsbrottet saknar han helt minnesbilder 

av själva brottet. Han ger varken uttryck för ånger eller skuldkänslor när samtalet berör 

offret och själva gärningen. Han uppger att han aldrig tidigare drabbats av 

minnesförlust.  

 

Ingvar Jansson minns hur han lämnade sin lägenhet för att sedan bege sig till Yngve 

Wallins lägenhet. Han har tydliga minnen av att han låste dörren. När han skulle ringa 

på Yngve Wallins dörr upptäckte han till sin förvåning att han bar på en hammare, 

därefter minns han inte vad som hände, han har inget minne av att ha utdelat några slag 

mot Yngve Wallin. Han vet att han sedan gick ner i källaren och öppnade dörren till 

grovsoprummet, i handen hade han hammaren. Han minns inte exakt vad han gjorde i 

soprummet men han kan erinra sig en stark känsla av obehag och att något fruktansvärt 

hade inträffat. Däremot hade han inte någon insikt i att han själv skulle vara inblandad i 

något obehagligt. Därefter beskriver Ingvar Jansson hur han återfår minnet helt i det 

ögonblicket han är i färd med att slänga hammaren bland grovsoporna, vilket han också 

gör. Han kan inte redogöra för hur han tog sig tillbaks till sin egen lägenhet. Han har 

dock en tydlig minnesbild av att han står i badrummet och försöker tvätta bort blod från 

sina händer och ena byxbenet. Beskrivningen är helt konsistent med det man finner i de 

senaste förhören och vad som framkommit i den rättpsykiatriska utredningen i övrigt, 

men skiljer sig avsevärt från det som framkommit vid de första förhören. Ingvar Jansson 

menar att de nedtecknande polisförhören med honom inte stämmer med hans 

minnesbilder av händelserna, utan att orden lades i hans mun av förhörsledaren.  

 

Av psykologutredningen framgår att den intellektuella kapaciteten ligger inom 

normalområdet och att några testpsykologiska tecken på neuropsykologisk 

funktionsnedsättning (hjärnskada) inte framkommer. Vid Rorschachtestningen som 

gjordes framstår informationsbearbetningen som något onyanserad och försnävad och 

har drag av kognitivt ”tunnelseende”. Konsekventa problemlösningsstrategier saknas 

vilket kan innebära svårigheter att komma till beslut. När det gäller attityder och 
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värderingar noteras å andra sidan att dessa kan vara svårpåverkbara. Ingvar Jansson 

bedöms som oförmögen till djupare introspektion och självinsikt. Det bör framhållas att 

det testmaterial som framkom vid Rorschachtestningen och som är utgångspunkt för 

analys och tolkning är förhållandevis begränsat, detta medför att tolkningarna av 

personlighetsorganisationen blir osäkrare. Samtidigt som Ingvar Jansson ger ett stabilt 

intryck upplevs han ändå vara mycket känslosam och har lätt till tårar. I den 

psykologiska brottsanalysen har man pekat på att Ingvar Jansson haft som 

överlevnadsstrategi att vara till lags och undfallande och att man menar att det kan ha 

tjänat som skydd mot underliggande aggressiva impulser. 

 

I omvårdnadsutredningen beskrivs Ingvar Jansson som lågmäld och vänlig. Han har 

varit mycket mån om att inte vara till besvär för vårdpersonalen. Men ibland ter han sig 

helt emotionellt oberörd av det som inträffat och sin nuvarande livssituation, framförallt 

i förhållande till andra medpatienter.              

 

Den medicinsk-psykiatriska utredningen har ej påvisat något säkert patologiskt av 

rättpsykiatrisk betydelse. Bland annat har en somato-neurologisk utredning förstärkt 

med magnetresonanstomografi (MRT av hjärnan) genomförts som ej kunnat påvisa 

anatomiska förändringar in hjärnan som atrofi eller tumörer. Ingvar Jansson har aldrig 

haft några allvarliga kroppsliga sjukdomar eller skador, han har dock ett för åldern 

härjat utseende. 

 

Ur psykiatrisk diagnostisk synvinkel är den kliniska bilden svårvärderad. Något 

erkännande föreligger inte och skuldfrågan är inte tillfullo avgjord. Allmänt sett har 

hans berättelse om minnesförlusten viss logik och en emotionellt sammansatt karaktär. 

Brottet är att betrakta som normalpsykologiskt främmande. Klart är dock att Ingvar 

Jansson vid tiden för undersökningen ej led av en allvarlig psykisk störning och att det 

ej finns medicinska förutsättningar att överlämna honom till rättspsykiatrisk vård, enligt 

31 kap 3§ BrB. Gärningen har innefattat ett kraftigt våld mot en äldre, rörelsehindrad 

man i hans bostad. En differential diagnostisk möjlighet som inte helt kan uteslutas är 

förstås att Ingvar Jansson hävdar amnesi för att få en i någon form mildare påföljd eller 

för att skydda någon annan. Å andra sidan skulle den i utredningen beskrivna bilden i 

medicinskpsykiatrisk tolkning kunna översättas till kortvarig psykos enligt det 

amerikanska diagnossystemet DSM-IV, vilket i så fall innebär att brottsgärningen kan 

beskrivas som utförd under påverkan av en (reaktiv) psykos, vilket skulle kunna 

förklara såväl minnesstörningarna som gärningens personlighetsfrämmande och 

normalpsykologiskt svårbegripliga karaktär. Det är dock svårt att helt bortse från 

möjligheten att Ingvar Jansson haft en medbrottsling vid misshandeln som han av någon 

anledning vill skydda, och i en sådan situation faller förstås det rättspsykiatriska 

resonemanget.  

 

 

 

 

Fortsätt på nästa sida. 
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Fråga 13. 

 

Med utgångspunkt i fallbeskrivningen som Du nyss läste: I vilken utsträckning talar 

informationen i texten för att det förelåg en allvarlig psykisk störning vid tiden för 

brottet i just detta fall?  

 

Ange i vilken utsträckning påståendena i fallbeskrivningen talar för en APS genom att 

sätta en liten markering på linjen som går mellan ”inte alls” och ”helt och hållet”. 
 
                                                                                                                                   

Inte alls - 0__________________________________________________________100 - Helt och hållet 

 
 

Fråga 14. 

 

Bedömer du att gärningen har begåtts under påverkan av en APS? 

□ Ja 

□  Nej 

 
                                                                                                                                  

 

Bakgrundsfrågor: 

 

Ditt kön:_________ 

Din ålder:_________ 

Ditt yrke: _________ 
 

 

 

 

Tack för din medverkan! 

 


