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I studier gällande våldsbrott görs vanligen en uppdelning av 

gärningsmän. Feshbach (1964) presenterade en teoretisk distinktion 

som redovisade två separata former av aggression, reaktivt samt 

instrumentellt våld. Det reaktiva våldet kunde ses som spontant och 

impulsivt medan instrumentella våldet var planerat och proaktivt. 

Föreliggande studien syftade till att undersöka om det existerar en 

skillnad mellan reaktiva respektive instrumentella gärningsmäns olika 

grader av starka känslor/stress i samband med brottet, 

brottsbegåendets längd, samt val av mordvapen. Studien bestod av 

215 brottslingar som begått instrumentellt eller reaktivt våld. 

Resultatet visade på ett signifikant samband mellan högre grad av 

känslor hos reaktiva gärningsmän samt att instrumentella gärningsmän 

begick signifikant mer utdragna våldsbrott. Vid val av vapen 

påvisades även ett signifikant samband mellan strypning med verktyg 

och instrumentellt våld. 

 

 

Genom att tillhandahålla information om vilka egenskaper som skiljer en typ av 

gärningsman från en annan grupp av människor kan brottsutredningen underlättas. I 

samband med analyser av våldsbrott görs ofta en distinktion huruvida handlingen var 

planerad eller ej, något som benämns som instrumentellt respektive reaktivt våld. 

Feshbach (1964) presenterade en teoretisk distinktion av våldstyp som redovisade två 

separata former av aggression, reaktivt samt instrumentellt våld. Det reaktiva våldet 

kunde ses som spontant och impulsivt där gärningsmannen drevs av omedelbara känslor 

(Feshbach, 1964). Utöver att skada offret vid uppkommandet av en konflikt fanns det 

inget tydligt mål med gärningsmannens agerande. Reaktivt våld var därmed en stark 

affektiv respons på en extern händelse, dock kunde det förekomma någon form av 

planering av våldet (Christianson, Freij & Vogelsang, 2006). Till skillnad mot det 

reaktiva våldet var det instrumentella våldet planerat och proaktivt, det vill säga våldet 

var målinriktat för att uppfylla behov hos gärningsmannen. Denna typ av våld behövde 

ej någon utlösande faktor som till exempel provokation samtidigt som offret ofta var 

okänt för gärningsmannen och därmed besatt liten betydelse (Christianson et al. 2006).  

Genom att får en bättre förståelse för dikotomin kan man tänka sig att nå en utveckling 

av intervjumetodik. Föreliggande studie skulle även kunna ge en ökad kunskap om 

brottsbegåendets längd relaterat till våldstyp vilket det idag föreligger ytterst begränsad 

kunskap om. Studien avser att försöka bidra till litteraturen om våldsbrott genom att 

empiriskt testa den reaktiva-instrumentella dikotomin. I föreliggande studie undersöktes 

om brottet är kort eller utdraget, val av vapen, samt graden av känslor hos 

gärningsmannen under brottets gång beroende på den reaktiva-instrumentella 

dikotomin. 
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Brott som begåtts av olika gärningsmän har ofta olika karaktär då extern/intern 

information tolkas olika från individ till individ. Crick och Dodge (1990) redovisade en 

teori kallad social information processing theory (SIT) som förklarar de mentala 

processer som används av individer för att skapa ett beteendesvar vid sociala 

interaktioner. Teorin förklarar att alla individer går igenom sekventiella processteg, 

vilka är relativt oberoende av varandra, vid tolkning av en social situation. Detta för att 

komma fram till ett beslut och ett agerande i en given situation (Crick & Dodge, 1990). 

I denna beslutsprocess påverkar individens känslor varje sekventiellt steg och spelar 

därmed en viktig roll i beslutstagandet. Det första steget i SIT är inkodningen av cues i 

en situation. Dessa kan vara interna vilket är cues som individen tog med sig in i 

situationen samt externa cues som har tagits in från situationen. Det andra steget, 

tolkning, är ett komplext skede då individen har tolkat den aktuella situationens cues 

med hjälp av information som redan existerar i individens minne. Individen tolkar 

därmed avsikten med andras beteenden. Tidigare forskning har visat att aggressiva 

ungdomar var mer benägna att tillskriva fientliga avsikter till andra i tvetydiga 

situationer (Crick & Dodge, 1994). Kenneth A. Dodge (1980) benämnde detta fenomen 

”hostile attribution bias”. Detta bias var särskilt framträdande bland reaktiva 

gärningsmän där individen feltolkade sociala cues och därmed blev frustrerad, arg och 

aggressiv (Dodge, 1980). Reaktiva gärningsmäns svårigheter med att reglera och 

uttrycka känslor kunde förklaras med detta bias. Det tredje steget är förtydligandet av 

mål i en situation. Mål kategoriseras som intra- eller interpersonella, där intrapersonella 

mål tenderar att vara mer egocentriska och antisociala och därmed främjar individens 

egen vinning. Interpersonella mål avsåg i sin tur vinster mellan personer som främjade 

hantering och tanke på andra (Crick & Dodge, 1994). De känslomässiga tillstånden 

gentemot andra inblandade i en situation kan påverka individens målbildning vilket kan 

vara en bidragande faktor till att instrumentella gärningsmän i motsats till reaktiva 

gärningsmän oftast uppvisar en preferens för intrapersonella mål. SIT påverkar all form 

av våld på olika sätt då människor inte bearbetar information likadant. Detta kan bero på 

att informationen ej bearbetats i tillräcklig omfattning vilket kan leda till felaktig 

tolkning av en annan persons avsikt eller att individens reaktioner på en situation var 

olämplig.  

 

Den teoretiska distinktionen av Feshbach tillämpades i en studie av Santtila & Pakkanen 

(2006) som redovisade att det existerade en skillnad mellan reaktiva och instrumentella 

gärningsmäns erkännande av brott. Reaktiva gärningsmän erkände i större utsträckning 

omedelbart brottet jämfört med instrumentella gärningsmän vilka var mer benägna att 

förneka sin inblandning i brottet (Santtila & Pakkanen, 2006). Detta resultat ansågs 

kunna bero på att instrumentellt våld oftast förknippades med mindre skuld hos 

gärningsmannen på grund av det egosyntona beteendet vid brottet. Reaktivt våld ledde i 

sin tur i större utsträckning till känslor av skuld och skam hos gärningsmannen på grund 

av det egodystona beteendet.  

 

Teorin att instrumentellt våld oftast förknippades med mindre skuld hos 

gärningsmannen stöder Cleckleys (1976) publikation där han uppgav att instrumentellt 

våld var överrepresenterat bland psykopater jämfört med våld som begicks av icke-

psykopatiska brottslingar. Detta uttalande testades empiriskt och bekräftades av 

Williamson, Hare och Wong (1987). De undersökte egenskaper hos 101 kanadensiska 

brottsling som begått våldsbrott. De fann att psykopater var mer benägna att använda sig 
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av instrumentellt våld och motiverades av externa mål jämfört med icke-psykopater som 

oftast använde sig av reaktivt våld, 45.2% versus 14.6% (Williamson et al., 1987). För 

att undersöka känslor vid våldshandlingar mätte Gray, MacCulloch, Morris, Smith och 

Snowden (2003) implicita föreställningar om mord hos psykopatiska och icke-

psykopatiska mördare. Med ett modifierat Implicit Association Test (IAT) presenterade 

forskarna ord för deltagarna som de därefter skulle associera till att vara antingen 

"unpleasant" eller "pleasant" samt "peaceful" eller "violent". Resultaten visade att 

psykopatiska mördare inte uppvisade samma försämring i svarstid som icke-

psykopatiska mördare när inkongruenta ord (pleasant och violent) kallades för 

likvärdiga svar. Det vill säga de svarade som om de inte associerade violent och 

unpleasant med varandra. De visade även färre negativa reaktioner på våld jämfört med 

icke-psykopatiska mördare (Gray et al., 2003). 

 

Trots de redovisade resultaten vid tidigare forskning gällande uppdelningen av 

gärningsmän förekom det kritik. Två av de mest kritiska problemen med den reaktiva-

instrumentella dikotomin var att 1) kritiker har hävdat att dessa subtyper av våld inte var 

ortogonala (Tapscott, Hancott, & Hoaken, 2012) samt 2) många gärningsmän ofta 

begick både reaktiva och instrumentella våldsbrott. Det kunde till exempel handla om 

en instrumentell våldshandling som fick ett reaktivt inslag när situationen inte 

utvecklades som gärningsmannen planerat. I en studie av Cornell et al. (1996) avsågs 

detta problem undersökas genom att studera 106 manliga fångar som fängslats för olika 

brott. Fångarna delades upp i tre grupper: icke-våldsbrottslingar (inget känt våldsamt 

förflutet), reaktiva våldsbrottslingar, och instrumentella våldsbrottslingar (där det 

existerade minst ett instrumentellt brott i gärningsmannens förflutna oavsett antalet 

eventuella reaktiva brott). Resultatet av deras studie visade att gärningsmän inte 

behövde vara enbart instrumentella eller reaktiva i sina våldsbrott. Samtidigt fann 

Tapscott et al. att upp till 79% av alla våldsbrott kunde kategoriseras som rent reaktiva 

eller instrumentella. 

 

Oberoende av kritiken riktad mot dikotomin har ett antal studier på senare tid visat 

framsteg i förklaringen av den allmänna beskrivningen av dikotomin. Efter 

artikelsökningar genomförts existerar det enligt författaren idag begränsad forskning 

kring gärningsmän och val av mordvapen samt brottsbegåendets längd. I en studie gjord 

av Keppel och Walter (1999) beskrevs olika varianter av sexuella mördare och deras 

brottsplatser genom dynamiken i deras beteenden, mordiska mönster och misstänkta 

profiler. Enligt Keppel och Walter motiverades gärningsmannen av en så kallad power-

försäkran. Power-försäkran innebär att inledningen av brottet skedde utan vapen för att 

sedan övergå till att ett vapen användes för att få full kontroll över offret. Detta för att 

inte behöva skada dem fysiskt i onödigt överdriven omfattning. De förklarade vidare att 

gärningsmän ofta använde vapen och såg vapnet som en del av en symbolisk betydelse i 

syfte att medvetet skada och/eller skrämma offret (Keppel & Walter, 1999). Litteraturen 

har konsekvent visat att mord som begåtts med skjutvapen är vanligare förekommande 

än mord med andra former av vapen (Sorenson, 2006). Allen och Buckner (1997) 

menade dock att knivar, klubbor samt händer och fötter i verkligheten användes oftare 

än skjutvapen vid fysiska attacker, men att det i mindre omfattning ledde till dödsfall. 

Tidigare forskning genomförd av Messner & Tardiff (1985) gällande mord tenderar att 

dikotomisera offer-gärningsmansrelationen genom att de undersökte "främling" kontra 

"bekanta". Baserat på dessa klassificeringar betraktades mord på bekanta vara reaktiva 
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medan mord på främlingar ansågs vara instrumentella (Riedel, 1987). I en studie av Fox 

och Zawitz (1999) undersöktes variationen i val av vapen relaterat till offer-

gärningsmansrelationen. De redovisade att användning av eldhandvapen var vanligare 

bland mord som begåtts på främlingar jämfört med mord begått på bekanta. Bland mord 

på bekanta, som inte begicks med ett skjutvapen, var män mer benägna att bruka fysiskt 

våld med händer och fötter medan kvinnor var mer benägna att använda knivar eller 

köksföremål. 

 

Vid val av vapen spelar dock många faktorer utöver kön roll, bland annat hur 

gärningsmannen ser offret. Canter (1994) presenterade tre olika offerkategorier och hur 

gärningsmän ofta förhöll sig till dessa. Vid victim as object betraktade inte 

gärningsmannen offret som fullständig människa utan något som bör utforskas och 

lekas med. Tilldelningen av denna offerroll återspeglades i en total avsaknad av empati 

eller intresse för offrets reaktioner. Canters studie visade på ett samband mellan denna 

offerkategori och strypning. Victim as vehicle innebär att gärningsmannen använde 

offret som ett sätt att uttrycka sin ilska och sina önskningar. Offret hade någon form av 

symbolisk betydelse och gärningsmannen hade en medvetenhet om dennes reaktioner, 

vilket underlättade gärningsmannens känslomässiga uttryck. Canter redovisade här att 

slag med tillhygge var vanligt förekommande hos gärningsmän som betraktade sitt offer 

på detta sätt. Den sista kategorin som presenterades var victim as person där 

gärningsmannen begått handlingar som den själv var inblandad i. Gärningsmannens 

handling innefattade någon form av intimitet eller handling där offret betraktades som 

en individ. Detta inträffade oftast vid våldtäkter och kunde ha improviserade vapen som 

resultat (Canter, 1994). 

 

Skillnaden mellan gärningsmäns syn på offret som Canter presenterade skulle eventuellt 

kunna tänkas grunda sig på skillnader hos gärningsmännen själva. Salfati och Canter 

(1999) utgick i en studie om brottsprofilering från antagandet att olika varianter av mord 

kommer att återspegla skillnader i bakgrundsvariabler hos gärningsmännen. För att testa 

detta presenterades hypoteser utifrån tidigare studier om aggression där de föreslog att 

mordbrottsplatser skulle kunna avslöja variationsdistinktioner av aggression i brottet. 

Salfatis och Canters fortsatta hypotes var att dessa distinktioner skulle vara tydligast för 

de brottsplatsindikatorer som speglar instrumentella komponenter som formar brottet i 

stället för de mer reaktiva. Studiens urval bestod av 82 brittiska uppklarade mordfall 

från olika brittiska polismyndigheter från 1980-talet till början av 1990. Studiens 

resultat visade att reaktiva mord innehöll fler sår fördelade över offrets kropp, olika 

typer av sår som skärsår och knivhugg samt att vapnet antingen tagits med till 

brottsplatsen eller med hjälp av ett vapen från platsen. Flertal av offren hade skador i 

ansiktet vilket Salfati och Canter ansåg kunna tyda på en känslomässig attack där 

gärningsmannen attackerade kärnan i representationen av offret. För de instrumentella 

morden redovisades att skador hade tillfogats mer manuellt vilket kan innebära att 

makten som ett vapen medför ej behövdes för att hindra offret från att agera. Skadorna 

var belägna runt halsen (möjligen strypning utan verktyg) och ansiktet var dolt. Det 

existerade också ett sexuellt inslag på detta område och offren lämnades delvis avklädda 

(Salfati & Canter, 1999). 
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En undersökning av utdragenhet i våld skulle kunna leda till bättre förståelse om 

reaktiva respektive instrumentella gärningsmäns upplevelse av en situation eftersom 

snabbt begångna brott kan tänkas bero på hög grad av stress hos gärningsmannen. 

Christianson (2010) förklarar att det internt existerar starka känslor av vanmakt, skräck 

och hämnd hos instrumentella gärningsmän vilka de hanterar genom att överföra 

känslan till offret och i övergreppen (Christianson, 2010). Den instrumentella 

gärningsmannen kan uppleva både positiva och negativa känslor under brottet där 

känslorna kan variera från extremt obehag till eufori. De lyckokänslor som kan 

förekomma kan resultera i att brottet blir mer utdraget. Å andra sidan förklarar 

Christianson att tiden från provokation till attack hos reaktiva gärningsmän kan vara 

mycket kort och lika fort som aggressionen kom, kan den försvinna. Detta skulle kunna 

resultera i ett kortare brottsbegående. 

 

Syfte 

Om gärningsmäns beteenden kan särskiljas empiriskt som tidigare forskning visat, bör 

deras egenskaper kunna kategoriseras systematiskt. Syftet med föreliggande studie är att 

undersöka skillnaden i grad av känslor/stress, brottsbegåendets längd samt val av vapen 

mellan reaktiva och instrumentella gärningsmän som begått våldsbrott. Baserat på 

tidigare forskning är studiens hypoteser: 

 

1. Grad av känslor/stress är relaterat till våldstyp. Reaktiva gärningsmän upplever 

en högre grad känslor/stress vid våldsbrott än instrumentella gärningsmän 

 

2. Brottsbegåendets längd är relaterat till våldstyp. Våldsbrott är mer utdraget hos 

instrumentella gärningsmän än hos reaktiva gärningsmän 

 

3. Val av vapen är relaterat till våldstyp. Instrumentella gärningsmän använder 

vapen som kräver planering i större utsträckning än reaktiva gärningsmän 

 

 

Metod 

 

Material och urval 

Studien använde sig av 280 svenska polisutredningar med kriterierna mord och dråp 

mellan åren 1991-2009 som erhållits från polisjurisdiktioner. Data var en del av ett 

projekt som bedrevs av professor Sven Å. Christianson, där andelen amnesi undersöktes 

bland instrumentella kontra reaktiva mordbrottslingar. Ärendenummer överlämnades 

från Rikskriminalpolisens databas till Christianson vilken kontaktat polismyndigheter 

för att få tillgång till utredningarna. Utredningarna bestod av transkriberade förhör med 

gärningsmän, offer, vittnesmål, medicinska granskningsrapporter av gärningsmän och 

offer, tekniska rapporter av brottsplatser samt kriminaltekniska 

laboratorieresultatsrapporter. Allt transkriberat material och texter hade formulerats av 

poliser och andra berörda brottsbekämpande personal under brottsundersökningen. 

Material där respondenter ej svarat komplett på något av avsnitten för frågorna rörande 

känslor i samband med brottet, impulsivt versus planerat, brottsbegåendet samt 

dödande våldet alternativt angivit svaret vet ej exkluderades i föreliggande studie. Av 

de 280 polisutredningarna förelåg icke kompletta besvarade frågor i 55 av dem vilket 

innebar att 76% av materialet kunde bearbetas inom ramen för studien. Denna studies 
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icke slumpmässiga urval bestod därmed av 215 gärningsmän (191 män respektive 24 

kvinnor) med en medelålder 34,5 år, minvärde 15 år samt maxvärde 80 år 

(standardavvikelse 12,8).  

 

Kodningsprocedur  

Utredningar kodades enligt ett kodningsschema utvecklat för Christiansons projekt som 

bestod av 116 variabler. En kodningsmetod användes för variabler som innebar 

närvarande/ja (1) eller frånvarande/nej (0). Vissa variabler inkluderade flera värden och 

kodades med andra siffror varvid de inte kunde inkluderas i kodningsmetoden. Det har 

existerat olika individer som kodat utredningarna inom ramen för professor Sven Å 

Christiansons (2006) undersökning. Inter-rater reliabilitetskontroll var ej möjligt att 

utföra för föreliggande studie.  

 

Variabler 

Fyra variabler ingick i analyserna. 

 

1. Typ av våld: reaktivt eller instrumentellt våld av gärningsmannen. Detta kodades 

genom att analysera flera brottsplatsers egenskaper utifrån tecken på antingen 

planerade eller oplanerade kriminella handlingar. 

2. Upplevda känslor: Graden av starka känslor/stress hos gärningsmannen i samband 

med brottet. Uppdelat i starka känslor respektive inga starka känslor. 

3. Brottsbegåendets längd: Kort eller utdraget brottsbegående när gärningsmannen 

begick brottet. 

4. Val av vapen: innehåller ”knivvåld”, ”strypning med hjälp av händerna”, ”strypning 

med hjälp av verktyg”, ”tillhygge” samt ”skjutning”. Val av vapen är därmed en 

variabel som inkluderar dessa fem kategorierna som besvarats med ja/nej. En individ 

kan begått våld med mer än ett av det kategoriserade vapnen. 

 

 

Resu lt at  

 

Då ett sannolikhetsurval, individerna valdes ut slumpmässigt, existerade analyseras data 

med ett χ
2
-test. Detta för att jämföra observerade frekvenser med de frekvenser som 

framkom om det inte existerade någon skillnad. Alfanivån sattes till 5 % (p < .05). χ
2
 

analys genomfördes även för att analysera sambandet mellan grad av känslor samt 

brottsbegåendets längd hos reaktiva respektive instrumentella gärningsmän samt mellan 

val av vapen och våldstyp. Binominal logistisk regressionsanalys beräknades för att 

undersöka effekten av typ av våld och val av vapen. Efter databearbetningen 

kontrollerades möjligheten att förkasta nollhypotesen med likelihood ratio test. Först 

presenteras deskriptiv tabell i form av antal individer och procent av antal individer 

inom varje variabel. Slutligen för att få mer information om relativa vikter av 

prediktorerna och våldstyp genomfördes två regressionsanalyser, en för reaktiva 

gärningsmän samt en för instrumentella gärningsmän.  
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Tabell 1. Deskriptiv statistik (antal och procent)  
Variabel  N Procent (%) 

Typ av våld 

               Reaktivt 

               Instrumentell 

 

114 

101 

 

53 

47 

Grad av känslor 

               Starka känslor 

               Inga starka känslor 

 

171 

44 

 

79.5 

20.5 

Brottsbegåendets längd 

               Kort 

               Utdraget 

 

74 

141 

 

34.4 

65.6                                                                                                                              

Val av vapen 

               Kniv 

               Strypning (hand) 

               Strypning (verktyg) 

               Tillhygge 

               Skjutning 

 

115 

37 

31 

49 

29 

 

53.5 

17.2 

14.4 

22.8 

13.5 

 

Gärningsmän som begått reaktivt våld upplevde högre grad av starka känslor jämfört 

med gärningsmän som begått instrumentellt våld (Tabell 2). Ett χ
2
-test visade på en 

signifikant skillnad mellan grad av upplevda känslor och våldstyp begått av 

gärningsmannen, χ
2

1 = 30.59, p < .001.  

 

Tabell 2. Fördelning av antal gärningsmän och grad av upplevda känslor inom reaktivt 

och instrumentellt våld (procent) 

 Grad av upplevda känslor 

Våldstyp Starka känslor Inga starka känslor 

Reaktivt våld 107 (93.9%)*** 7 (6.1%)*** 

Instrumentellt våld 64 (63.4%)*** 37 (36.6%)*** 
***. p < .001 

 

Gärningsmän som begått instrumentellt våld begick ett mer utdraget brott jämfört med 

gärningsmän som begått reaktivt våld (Tabell 3). Ett χ
2
-test visade på en signifikant 

skillnad mellan brottsbegåendets längd och våldstyp begått av gärningsmannen, χ
2

1 = 

6.04, p < .02. 

 

Tabell 3. Fördelning av antal gärningsmän och brottsbegåendets längd inom reaktivt och 

instrumentellt våld (procent) 

 Brottetsbegåendets längd 

Våldstyp Kort Utdraget 

Reaktivt våld 47 (41.2%)* 67 (58.8%)* 

Instrumentellt våld 25 (25.3%)* 74 (72.7%)* 
*. p < .05 
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Bland gärningsmän som begått instrumentellt våld respektive reaktivt våld skedde det 

dödande våldet oftast med kniv (Tabell 4). Ett χ
2
-test visade på ett signifikant samband 

mellan strypning med verktyg och våldstyp begått av gärningsmannen, χ
2

1 = 6.043, p < 

.001. Övriga kategorier av vapen visade inget signifikant samband. 

 

Tabell 4. Fördelning av antal gärningsmän och form av dödande våld (procent). 
 Dödande våldet 

Våldstyp Knivvåld Strypning 

(händer) 

Strypning  

(verktyg) 

Tillhygge Skjutning 

Reaktivt våld 67 (58.8%) 16 (14.0%) 7 (6.1%)*** 24 (21.1%) 12 (10.5%) 
Instrumentellt 

våld 

48 (47.5%) 21 (20.8%) 24 (23.8%)*** 25 (24.8%) 17 (16.8%) 

***. p < .001 

 

Logistisk regressionsanalys mellan reaktivt våld samt val av vapen uppvisade inget 

signifikant samband. Instrumentellt våld förklarade 12.4 procent av variationen i val av 

vapen, Nagelkerke’s R
2
 = .124. Tabell 6 redovisar logistisk regressionsanalys mellan 

instrumentellt våld samt val av vapen. Ett signifikant samband mellan instrumentellt 

våld och knivvåld uppvisades, p < .01, Wald’s chi
2
 > 3.84. 

 

Tabell 6. Binominal logistisk regressionsanalys för instrumentellt våld och val av vapen 

Variabel β Std.error 
(S.E.) 

Walds 

chi
2 

Sig. Odds ratio 

(e
β
) 

Konstant .41 .46 .80 .37 1.51 

1. Kniv -1,1 .45 6.43 .01** .318 

2. Strypning (hand) -.07 .51 .02 .89 .932 

3. Strypning (verktyg) -.31 .53 .34 .56 .737 

4. Tillhygge .51 .47 1.16 .28 1.66 

5. Skjutning -.07 .59 0.01 .91 .932 

 

Test 

 

chi
2 

 

df
 

 

Sig. 

Overall model evaluation    

      Likelihood ratio test 180.9 5 .018* 
Cox & Snell’s R2 = .093. Nagelkerke’s R2 = .124.  N = 101 

*. p < .05 

**. p < .01 

 

 

D iskuss io n  

 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka skillnaden i grad av känslor/stress, 

brottsbegåendets längd samt val av vapen mellan reaktiva och instrumentella 

gärningsmän som begått våldsbrott. 

 

Resultaten i denna studie visar att det föreligger en statistiskt signifikant skillnad mellan 

gärningsmän som begår instrumentellt våld respektive reaktivt våld där de som begår 

reaktivt våld upplever högre grad av starkare känslor. Detta resultat är i linje med den 

teoretiska distinktionen som redovisar två separata former av aggression härledd av 

Feshbach (1964). Föreliggande studie redovisar även att gärningsmän som begår 
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instrumentellt våld begår mer utdraget brott i tid än gärningsmän som begår reaktivt 

våld. Tidigare forskning av brottsbegåendets längd har ej gått att finna. Brottets längd 

kan dock tänkas ha en koppling till gärningsmannens upplevda känslor. Detta resultat 

kan knytas till Christianson (2010) som förklarar att det internt existerar starka känslor 

av vanmakt, skräck och hämnd hos instrumentella gärningsmän vilka de hanterar genom 

att överföra känslan till offret och i övergreppen. Den instrumentella gärningsmannen 

upplever en eventuell tillfällig frihet från ångestfyllda känslor vilket kan resultera i ett 

mer utdraget brottsbegående. I motsats till detta kan reaktiva gärningsmän utföra kortare 

brottsbegående då de oftast upplever skuld och skam vilket Santtila och Pakkanen 

(2006) presenterar i sin studie. Resultaten gällande val av vapen visar i föreliggande 

studie på ett signifikant samband mellan instrumentellt våld och knivvåld men ej för 

övriga former av dödligt våld. Detta kan bland annat tänkas bero på faktorer så som 

exempelvis ett för litet stickprov. Trots detta kan tendenser till en skillnad i val av vapen 

ses, exempelvis är det till antal fler instrumentella gärningsmän som använder sig av 

skjutvapen än reaktiva gärningsmän. Detta är överensstämmande med Fox och Zawitz 

(1999) studie som visar att användning av skjutvapen är vanligare bland mord som 

begås mot främlingar jämfört med mord som begås mot bekanta. Aktuella resultat 

överensstämmer även med Riedels (1987) bedömning att mord på främlingar är 

instrumentella.  

 

Det vapen som förekommer i störst utsträckning hos reaktiva gärningsmän i 

föreliggande studie är kniv. Detta resultat överensstämmer med tidigare forskning som 

indikerar att reaktiva mord ofta innehåller skador såsom skärsår och knivhugg fördelade 

över offrets kropp samt mot ansikte, vilket kan tyda på känslomässig attack (Salfati & 

Canter, 1999). Vidare antyder föreliggande studies resultat att strypning (såväl med 

hjälp av händer samt verktyg) oftare begås av instrumentella gärningsmän. Detta fynd 

överensstämmer till stor del med Salfati och Canters (1999) resultat att instrumentella 

mord inkluderar skador som har tillfogats mer manuellt och är mer belägna runt halsen 

(möjligen strypning). I ljuset av Canters (1994) modell kan resultaten från föreliggande 

studie angående knivvåld kunna tyda på att reaktiva gärningsmän ser offret mer som 

vehicle och drivs av de känslomässiga uttryck som aktiveras av offrets symboliska 

betydelse. Kontroll över offret, å andra sidan, skulle enligt Canters modell kunna tyda 

på att instrumentella gärningsmän ser offret mer som ett object som används för egen 

vinning. Utifrån denna studie kan det konstateras att det är fler instrumentella 

gärningsmän som kontrollerar offret jämfört med reaktiva då de är betydligt mer 

benägna att strypa sina offer med verktyg.  

 

Utifrån Cleckleys (1976) teori om att våld som begås av psykopater är mer 

instrumentellt än våld som begås av icke-psykopatiska brottslingar, vilka vanligen begår 

reaktivt våld, skulle föreliggande studiens resultat tala för att det dominerande antalet 

våldsbrottslingar är icke-psykopater. Dock måste man beakta förekomsten av att många 

gärningsmän ofta begår både reaktiva och instrumentella våldsbrott vilket Cornell et al. 

(1996) tidigare har påvisat. Detta är dock inte nödvändigt vid tolkning av denna studies 

resultat då materialet baseras på renodlade reaktiva respektive instrumentella våldsbrott.  

 

Föreliggande studies resultat att reaktiva gärningsmän upplever högre grad av starka 

känslor kan tänkas kunna påverka utvecklandet av förhörsmetodik vid förhör av 

gärningsmän. Santtila och Pakkanen (2006) visar på en skillnad mellan reaktiva och 



10 

 

instrumentella gärningsmäns erkännande av brott vilket förklaras vara avhängt av grad 

av skuld. Reaktiva gärningsmän förklaras erkänna i större utsträckning på grund av 

högre grad av skuldkänslor. Genom att använda den reaktiva-instrumentella dikotomin 

skulle man kunna ponera att olika psykologiska egenskaper, så som olika typer av 

känslor vid olika typer av våld, hos gärningsmän kan förutsägas. Då det existerar 

skillnader i erkännande av brott skulle det kunna innebära att förhör med gärningsmän 

bör vara dynamiska och individanpassade efter gärningsmännens känslor vid brottet. 

Förhörsledaren kan då vara bättre förberedd, vilket skulle tänkas kunna underlätta 

utredningsprocessen. Denna form av studie kan på så sätt ge kunskap om en persons 

känslor under pågående brott varvid resultatet skulle kunna leda till val av samt 

utvecklande av intervjumetodik vilket torde kunna vara av vikt.  

 

Vidare redovisar en stor del av litteraturen att kontextuella variabler, såsom 

gärningsmäns inkodning av cues, är av vikt vid val av vapen och i vilken utdragenhet 

våldet genomförs eftersom det relateras till gärningsmännens grad av känslor. Reaktiva 

gärningsmän upplever en högre grad av starka känslor och reagerar på externt SIT vilket 

kan tänkas förklara att de begår ett brott med det vapen som finns närmst till hands 

(Dodge, 1980). Instrumentella gärningsmän upplever inte starka känslor i lika hög grad 

och styrs av internt SIT. Detta skapar möjligheten för dessa gärningsmän att planera 

brottet och därmed ta med sig vapen (Crick & Dodge, 1994). Vissa resultat i 

föreliggande studie är motstridiga i jämförelse med tidigare publicerad litteratur. Till 

exempel framkommer att knivvåld är signifikant mer förkommande bland 

instrumentella gärningsmän, vilket står i motsats till resultaten av Sorenson (2006) som 

fann att skjutvapen är vanligare förekommande hos dem. Det skulle kunna tänkas att 

skjutvapen bör vara mest vanligt hos instrumentella gärningsmän då de planerar brottet. 

Eftersom data samlats in i Sverige kan detta förklara varför skjutvapen ej är ett lika 

vanligt val på grund av nationens vapenlagar. Om studien utförts i ett land där 

skjutvapen är mer lättillgängligt skulle den siffran däremot kunna tänkas vara högre. 

Brottets utdragenhet hos instrumentella gärningsmän i Sverige skulle eventuellt kunnat 

se annorlunda ut om skjutvapen hade varit mer lättillgängligt. Instrumentella 

gärningsmän i Sverige uppvisar ett mer utdraget brottsbegående än reaktiva 

gärningsmän och även ett samband med kniv som val av vapen. Kunskap om hur 

dikotomin kan kopplas till gärningsmäns val av vapen skulle kunna bidra till att 

slutsatser utifrån en brottsplats kan dras mer optimalt och på så sätt bidra till att 

begränsa sökandet efter den mest sannolika gärningsmannen bland ett antal möjliga 

misstänkta. Detta är i dagsläget ett av de mest intressanta områdena bland 

brottsbekämpande myndigheter och kriminologer (Fox & Zawits, 1999).  

 

Även Tapscott et al. (2012) har funnit att upp till 79 % av alla våldsbrott kan 

kategoriseras som rent reaktiva eller instrumentella vilket stödjer att olika psykologiska 

egenskaper, så som olika typer av känslor vid olika typer av våld, hos gärningsmän kan 

förutsägas med reaktiva kontra instrumentella dikotomin. Tillämpning av dikotomin där 

olika typer av känslor vid olika typer av våld undersöks kan tänkas stärka val av samt 

utvecklande av intervjumetodik vilket torde kunna vara av vikt. Då föreliggande studie 

enbart undersökt om det föreligger en skillnad i grad av känslor mellan begångna 

reaktiva och instrumentella brott är vidare slutsatser inte möjliga att dra.  
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Trots att denna studie kan generera bättre förståelse kring reaktivt respektive 

instrumentellt våld, existerar begränsningar och behovet av mer forskning inom området 

föreligger. Genom att försöka fånga komplexiteten i den reaktiva-instrumentala 

dikotomin uppkommer metodologiska utmaningar. Detta uppstår särskilt när man 

använder data baserade på polisundersökningar. Kritiker menar att dessa subtyper av 

våld inte är ortogonala vilket innebär att det blir en individuell subjektiv bedömning av 

vad som anses klassas som reaktivt respektive instrumentellt (Tapscott et al 2012). 

Detta kan resultera i att brotten kan kategoriseras fel och därmed leda till missvisande 

resultat. Trots bortfallet kan materialet anses vara tillräckligt omfattande för 

föreliggande studie. Då bakgrundsmaterialet är sekundär data och initialt ej samlats in i 

forskningssyfte kan detta bidra till problem. Eftersom data samlats in utan 

bakomliggande forskningsdesign föreligger det risk för att confounding variables ökar. 

Variablerna kan till viss del kontrolleras så att dess negativa inverkan på de statistiska 

beräkningarna minskar, dock ej fullständigt. För att reducera potentiella aspekter vilka 

kan hota studiens validitet uteslöts alla variabler som inte berörde studiens ämne till 100 

procent. Trots dess begränsningar är datans höga ekologiska validitet en fördel. Dessa 

sekundärdata består likväl av ett stort urval vilket resulterar i ett mer representativt 

resultat för populationen. En svaghet med studien är ovetskapen om dess reliabilitet då 

författaren ej har tydlig information om insamlingsprocessen. För att undvika ökad risk 

för typ-II fel valdes likelihood ratio test framför Wald-test. Wald-testet fungerar endast 

på enskilda koefficienter medan likelihood ratio testet även klarar att testa hela 

modeller. Detta innebär ett bredare tillämpningsområde.   

 

Sammanfattningsvis visar resultaten av denna studie att det föreligger en skillnad 

mellan gärningsmän som begår instrumentellt våld respektive reaktivt våld där de som 

begår reaktivt våld upplever en grad av starkare känslor, ett samband mellan 

brottsbegåendets längd och våldstyp samt mellan knivvåld och våldstyp. Slutsatsen som 

kan dras från föreliggande studie är att instrumentella respektive reaktiva gärningsmän 

skiljer sig i vissa avseenden gällande våldsbrott. Föreliggande studies signifikanta 

resultat redovisar för dikotomins komplexitet gällande klassificeringen av 

instrumentella och reaktiva gärningsmän. För att kunna göra generaliseringar krävs det 

därmed mer forskning inom det berörda området. I framtida studier vore det intressant 

att undersöka om det föreligger någon könsskillnad mellan val av vapen och typ av våld 

samt mellan offrens kön. Detta för att exempelvis få ökad kunskap om hur 

riskbeteenden lättare skulle kunna upptäckas i ung ålder samt att förbättra metoder för 

brottsprevention. 
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