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Betydelsen av könsstereotyper vid bedömningar av brott och gärningspersoner.

Marie Nord och Nina Smulter

Stereotyper och kategoriseringar används dagligen för att bedöma
situationer och människor samt att fatta beslut. Detta innebär att vi kan
bli kognitivt begränsade och inte alltid förhålla oss objektiva, så även i
rättsprocessen. Denna studie avsåg undersöka huruvida människor
bedömde en gärningsperson olika beroende på förövarens kön och
brottstyp, samt om representanterna från brottsbekämpande myndighet
och IT-konsulternas bedömningar skiljde sig åt. 206 poliser och
konsulter svarade på en enkät med en gärningsbeskrivning av en
misshandel eller stöld, med kvinnlig eller manlig förövare för båda
brotten. Deltagarna fick skatta brottets grovhet och gärningspersonens
klandervärdhet samt tilldöma straff. Flera huvudeffekter erhölls,
såsom att stölden gav längre straff än misshandeln, poliserna bedömde
stölden signifikant mer grov än konsulterna, en manlig tjuv dömdes
till 8 månader längre straff än en kvinnlig, dessutom bedömde
kvinnliga deltagare stölden grövre än männen. En interaktionseffekt
mellan brottstyp och förövarens kön erhölls. Det är olika kostsamt att
begå olika typer av brott beroende på kön.

Bilden av ”barnflickan” i Knutbymålet var en skör ung kvinna som var ett offer för
manipulation. Detta trots att hon kallt utfört ett välplanerat mord. När den
rättspsykiatriska undersökningen genomförts för att undersöka om hon led av en
allvarlig psykisk störning identifierades ingen diagnos för detta. Istället skrevs i
utlåtandet allmänt om ”religiösa vanföreställningar” men i sak byggde resonemanget på
slutsatsen att eftersom hon handlat som hon gjort måste hon lida av en allvarlig psykisk
störning (Diesen, 2005). När en kvinna begår brott tenderar människor att tillskriva dem
andra orsaksförklaringar, att hon är psykiskt sjuk eller andra externa faktorer, att hon
därmed inte är helt ansvarig för sina handlingar (Wilczynski, 1997). En man däremot
tillskrivs ofta interna faktorer, som att beteendet tillhör hans personliga egenskaper.
Detta ger stöd till tendensen att kvinnor oftare tilldöms vård. I en studie där deltagare
skulle läsa identiska fallbeskrivningar, där enda skillnaden mellan beskrivningarna var
förövarens kön, fick deltagarna bedöma klandervärdhet och trovärdighet, samt tilldela
fängelsestraff (Yourstone, Lindholm, Grann, & Svenson, 2008). Resultaten visade att
förövarens kön hade betydande påverkan, såsom att kvinnor dömdes mildare och att
kvinnor uppfattades vara mer psykiskt störda bland medverkande domare och kliniker. I
Sverige är det ovanligt att en ostraffad, ung, kvinna utan problem med alkohol eller
andra substanser agerar på detta sätt (kapabel att begå ett mord) om hon inte är psykiskt
sjuk. Hade brottet utförts av en man, kan det antas att bristen på psykiatrisk diagnos
hade lett till slutsatsen att dådet utförts av en religiös fanatiker eller en mycket ond
individ, och som därmed inte betraktas som sjuk i psykiatrisk mening (Diesen, 2005).

 Författarna vill rikta ett varmt tack till Helena med kollegor vid Citypolisen i Stockholm för deras
engagemang och tålamod.
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Kvinnor svarar för en mycket liten del av den samlade brottsligheten. Statistiken för
våldsbrott från Brottsförebyggande rådet (Brå, 2011) visar att under 2010 var totala
antalet misstänkta för mord/dråp/misshandel 18206 personer, varav 15392 (85%) var
män och 2802 (15%) var kvinnor. Skillnaden mellan män och kvinnor avseende
brottsbenägenhet ska inte medföra en ojämlik behandling men studier har visat att det i
praktiken sker en viss särbehandling av kvinnor och att denna beror på stereotypa
uppfattningar om kvinnors egenskaper (Gerbasi, Zuckerman, & Reis, 1977; Wilczynski,
1997). Till exempel skulle det kunna innebära att en kvinna som begår ett brott i högre
grad ses som ett offer för yttre omständigheter än för sina inre egenskaper och därför
ofta bemöts på ett mer förstående sätt (Diesen, 2005). Eftersom det fortfarande är
ovanligare när en kvinna misstänks för exempelvis våldsbrott, är det lättare att motivera
att kvinnliga förövare får en mer gynnsam behandling än män som bedöms för samma
handling. En förklaring till dessa resultat kan vara de stereotypa uppfattningar som alla
människor har om andra individer och grupper (Allport, 1954). Stereotyper minimerar
individuella skillnader mellan människor i en grupp, och att en person tillhör en grupp
räcker för att tillskriva personen alla attribut som tillskrivs gruppen. Exempelvis leder
uppfattningar om karaktäristika som hänför medlemmar av grupperna kvinnor och män
till kognitiva begränsningar och könsstereotyper eller så kallad könsrelaterad partiskhet
(Macrae & Bodenhausen, 2000). Tilldelas kvinnan egenskaper såsom passiv kan det
leda till olikbehandling i många sammanhang, men kanske särskilt då hon misstänks för
våldsbrott som är ett typiskt manligt brott och förknippas med manliga egenskaper
såsom aggressivitet (Brå, 2011; Martin, 1987).

Människor använder dagligen olika typer av automatiserade processer för att sortera
information om någon eller något, bedöma situationer och vid beslutsfattande (Eriksson,
2001). Stereotypa uppfattningar är kognitiva strukturer som styrs av det människor
faktiskt vet och deras förväntningar, en slags förutsägelse om den sociala världen
(Macrae & Bodenhausen, 2000). Det finns många skäl till varför människor
kategoriserar. Hjärnan kan inte ta in hur mycket information som helst på en gång
samtidigt som det ständigt strömmar in en mängd information och intryck som ska
uppfattas och bearbetas (Eriksson, 2001). För att människor ska klara av detta måste
intrycken sållas och informationen som tas emot måste förenklas. Ett sätt är att gruppera
enskilda individer till särskilda kategorier (Allport, 1954). Genom kategorisering kan
människor snabbare få en uppfattning om en annan person och kan därigenom agera
gentemot honom eller henne. Utan ansträngning bearbetas en mängd information om en
annan individ och det blir möjligt att använda tidigare erfarenheter. Det kan givetvis
medföra negativa konsekvenser om personen i fråga skulle avvika från gruppens norm,
eller om personen tillskrivs en grupp behäftad med negativa stereotyper. Omedvetna
föreställningar av det här slaget är mycket resistenta mot förändring trots information
som går emot den stereotypa bilden. I stället fästs med automatik stor vikt vid
information som konfirmerar en befintlig stereotyp och avfärdar information som
motsäger den (Fiske, 1998).

Kategoriseringar och stereotypa uppfattningar är vanligt förekommande hos alla
individer. Det är därför rimligt att de också förekommer hos personer som arbetar inom
de brottsbekämpande myndigheterna. Det är oftast omedvetna processer och kan
därmed tänkas medföra omedvetna handlingar hos poliser och andra inom rättsväsendet.
De föreställningar människor har om olika individer eller grupper finns lagrade i
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minnet, där föreställningarna kategoriserats och kopplats ihop med de egenskaper som
förknippats med dem (Lingle & Ostrom, 1979). Slutsatser dras med hjälp av dessa
kategoriseringar, alltså de föreställningar som tidigare lagrats i minnet utifrån sociala
kategorier såsom kön och etnicitet (Taylor, Fiske, Etcoff, & Ruderman, 1978). En hel
del forskning tyder på att det i rättsväsendet finns föreställningar och stereotypa
uppfattningar om minoritetsgrupper som leder till att personer med utländsk bakgrund
inte får samma behandling som personer med svensk bakgrund (Brå, 2008:4). I en
avhandling där författaren intervjuat poliser samt följt dem i deras arbete, konstaterades
att minoritetsbakgrund kan ha betydelse för vilka personer som polisen misstänker och
kontrollerar för brott (Granér, 2004). I den föreliggande studien är inte avsikten att
undersöka förekomsten av stereotypa föreställningar om etnicitet utan betydelsen av
könsstereotyper. Det anses dock att resonemangen och principerna kring stereotypa
föreställningar om etnicitet även är tillämpbara på andra sociala gruppindelningar såsom
kön eller klass (Lindholm, 2005). Det kan även hävdas att faktorer som kön och
etnicitet inte kan separeras då de är ständigt närvarande för individer (Pettersson, 2005).

Könsstereotyper
En av de mest betydelsefulla kulturella stereotyper som genomsyrar vårt samhälle rör
människors kön. En persons kön utgör ofta den första kategorisering som görs med
automatik mellan de människor vi interagerar med. En anledning till att könsstereotyper
är vanligt förekommande kan vara det faktum att kvinnor och män behandlas olika i vårt
samhälle. Denna skillnad i behandling och attityd börjar så snart vi föds. I vuxen ålder
är diskriminerande situationer i de alldra flesta fall till nackdel för kvinnor som
exempelvis avseende ledande positioner i samhället och löner. Men i juridiska
sammanhang är det en fördel att vara kvinna (Fällman & Christiansson, 1999). I en
rättsprocess kan påföljderna variera beroende på gärningspersonens kön (Ahola,
Christianson, & Hellström, 2009; Ahola, Hellström, & Christianson, 2010). En mängd
studier har gjorts avseende stereotypa uppfattningar om vilka karaktäristika som skiljer
män och kvinnor åt (Macrae & Bodenhausen, 2000). Exempelvis anses män i de flesta
kulturer vara mer aggressiva än kvinnor samt att kvinnor anses vara mer passiva
(Martin, 1987). Forskning har visat att sådana uppfattningar kan påverka hur individen
uppfattas och bedöms i en rättsprocess (Yourstone et al., 2008). När Yourstone (2008)
undersökte gärningspersoner som dömts till rättspsykiatrisk vård fann de att kvinnor
med en psykisk diagnos oftast tillskrevs en personlighetsförändring, medan män med
samma psykiska diagnos tillskrevs ett drogberoende eller sexuellt beroende som orsak.
Det fanns också tendenser till att våldsamma kvinnor bedömdes som psykiskt störda i
högre utsträckning än män. Studien kan ses som ytterligare ett fall på hur män ses som
”ondare” än kvinnor och om en kvinna skulle göra någon ont så tillskrivs hon en
psykisk störning när det hände (Wilczynski, 1997).

Ett stort antal studier inom rättspsykologisk forskning visar tendensen att utdöma högre
straff för män än för kvinnor (Gerbasi, et al., 1977). I en studie där autentiska domslut
studerats visas tendenser att män bedöms hårdare och att kvinnor oftare tilldöms straff
med behandling (Wilczynski, 1997). Studien påvisade att föräldrar som försökt eller
lyckats död sina barn uppfattades väldigt olika beroende på förövarens kön. Män som
begått ett barnadråp ansågs ”onda och normala” medan kvinnor som begått samma brott
ansågs ”onda och onormala”. Även i experimentella studier antyder resultaten att män
inte bara döms hårdare, dvs. som mer klandervärda, utan även till längre påföljd, för
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exakt samma brott (Ahola et al., 2009; Ahola et al., 2010). Skillnaderna var större vid
brott av grövre natur som exempelvis våldsbrott. Likaså visade dessa studier att kvinnor
och män dömde det egna könet hårdare då de ombads att tilldöma ett straff för ett brott,
vilket kallas same-sex penalty effect. När poliser och andra som är verksamma inom
rättväsendet, men som ej dömer i domstol, ombads att tilldöma straff för olika brott
bekräftades det som ofta kallas male-penalty effect även i Sverige (Ahola et al., 2010).
Det innebär att män döms hårdare än kvinnor för samma brott. Könsbias kan även
förekomma beroende på huruvida bedömaren tillhör samma grupp (kvinnor eller män)
som personen i fråga. Denna tendens att favorisera individer från sin egen grupp,
ingrupps bias, kan även yttra sig som förringande av utgruppens medlemmar (Tajfel,
1978). Studier har visat att människor ofta uppfattar individer i utgruppen som väldigt
lika varandra avseende egenskaper och attityder (Ostrom & Sedikides, 1992), samt visar
tendenser på ingrupps favorisering (Yourstone et al., 2008).

Mer forskning om dessa fenomen behövs då det är en fråga om rättssäkerhet. Tendenser
som visar på ojämlik behandling bryter mot en av de grundläggande principerna för det
demokratiska samhället, alla människors lika värde. Denna princip har stor betydelse i
det rättsliga sammanhanget. Om människor i samhället inte upplever att denna princip
efterföljs är det svårt för rättsväsendets aktörer att skapa och bibehålla ett förtroende.
Inte minst för poliserna som ska upprätthålla detta förtroende och samtidigt sprida
trygghet på gator och torg. Kanske viktigast av allt är att ojämlik behandling kan leda
till diskriminering, och kanske är det i viss bemärkelse skulle vara den värsta formen, då
det är poliserna som ska upprätthålla lagar mot just detta.

Då det är poliser som är den första kontakten med potentiella förövare var det primärt
dem vi ville undersöka. Det är de inom rättsväsendet som initialt träffar dessa individer
och därmed är det, i vissa fall, deras bedömningar som styr huruvida förseelsen
överhuvudtaget rapporteras och därmed kan lagföras eller ej. Tanken var att försöka
jämföra poliser med personer som inte arbetar inom rättsväsendet. Av bekvämlighet och
tillgänglighetsskäl valdes IT-konsulter som kontrollgrupp. Inspirerade av flera svenska
forskare (Ahola et al., 2009; Yourstone et al., 2008) och det faktum att möjligheten
fanns att tillgå respondenter ur två helt olika yrkeskategorier, beslutades att göra en
jämförande studie avseende könsskillnader i bedömningar av gärningspersoner och
olika typer av brott. Intentionen var att hitta ett brott där kvinnor var överrepresenterade
samt ett brott där män var överrepresenterade, båda brotten med liknande straffpåföljd.
Detta för att kunna jämföra om kvinnliga respektive manliga gärningspersoner bedöms
olika beroende på brottstyp. Det typiskt manliga brottet som valdes var grov misshandel
då våldsbrott är starkt förknippat med män samt att de är klart överrepresenterade i
statistiken (85% av totala antalet misstänkta, statistik från Brå, 2010). Dock var ej
kvinnor överrepresenterade i något brott där påföljden var liknande, därför valdes grov
stöld där kvinnor var misstänkta i relativt hög utsträckning (39%, statistik från Brå,
2010).
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Syfte och hypotes
Ett syfte med föreliggande studie var att undersöka effekter av gärningspersonens kön
avseende bedömningen av brottens grovhet och strafflängd. Detta gav hypotesen att
kvinnor skulle bedömas mildare än män, en så kallad male-penalty effect (Gerbasi, et
al., 1977). Detta i linje med tidigare studiers resultat (Ahola et al., 2009; Ahola et al.,
2010) samt att i de flesta kulturer har människor stereotypa uppfattningar om kvinnors
och mäns egenskaper. Dessa könsrelaterade förväntningar kan influera uppfattningen
om en kvinna som använt våld som mer avvikande från normen än en man.

Ett annat syfte var att se om några skillnader i bedömningar av strafflängd och brottets
grovhet fanns mellan poliser och konsulter. Då poliser har juridisk utbildning och
förväntas arbeta och göra bedömningar utifrån lagboken ville författarna förutom val av
straffpåföljd ge såväl dem som konsulterna möjligheten att ge en mer personlig
bedömning av brottet och förövaren. I tidigare studier har det varit vanligt att låta
deltagarna göra både personliga bedömningar om brotten samt att tilldela straff (Ahola
et al., 2009; Yourstone et al., 2008). Hypotesen var därmed å ena sidan gällande straffet
att representanterna för rättsväsendet, jämfört med konsulterna, skulle vara mindre eller
inte alls influerade av irrelevant information som presenterades såsom kön och därmed
bortse från sina stereotypa uppfattningar (Ahola et al., 2009). Å andra sidan att det
skulle finnas skillnader i hur deltagarna bedömde grovheten jämfört med strafflängden,
där antagandet var att polisernas bedömningar av brottets grovhet skulle skilja sig mot
straffet de tilldelat. Samt att konsulternas bedömningar av de två variablerna inte skulle
skilja sig åt i samma utsträckning. Detta för att konsulterna antogs bedöma utifrån
stereotypa föreställningar både gällande straff och grovhet.

Ett vidare syfte var att undersöka huruvida respondenternas kön påverkade
bedömningarna av förövaren. En hypotes och ett förväntat resultat var att deltagarna
skulle uttrycka same-sex penalty effect (Ahola et al., 2009; Ahola et al, 2010). Om
denna effekt förelåg leder den till hårdare bedömningar för gärningspersonen med
samma kön som bedömaren vilket innebär att manliga deltagare skulle bedöma manliga
gärningspersoner hårdare och till längre fängelsestraff än kvinnliga förövare, samt att
kvinnliga deltagare skulle bedöma kvinnliga gärningspersoner hårdare.

Ett sista syfte var att se om skillnader fanns i bedömningarna gällande de två brotten.
Generella effekter förväntades liksom olika effekter för brotten grov misshandel och
grov stöld. Hypoteserna var att skillnader skulle finnas i hur deltagarna bedömer grov
stöld kontra grov misshandel, att grov misshandel skulle bedömas som grövre då det är
ett våldsbrott, samt att skillnader skulle skönjas i de båda brotten beroende på om
gärningspersonen var kvinna i det typiskt kvinnliga brottet eller man gällande det
typiskt manliga brottet. Vi är helt enkelt mindre benägna att se kvinnan som kapabel till
vårdsbrott och när en kvinna är misstänkt för ett brott tenderar vi ge gärningen och
gärningspersonen andra orsaksförklaringar (Yourstone et al., 2008; Diesen, 2005).
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Metod

Undersökningsdeltagare
I studien deltog totalt 208 personer varav 103 (36 kvinnor och 66 män) arbetar som
poliser i yttre tjänst i Stockholm med medelåldern 37.33 år (sd=9.63) och 105 (39
kvinnor och 66 män) arbetar på ett konsultbolag inom IT-branschen med en medelålder
på 38.16 år (sd=8.16).

Material
Författarna skapade en enkät i fyra olika varianter, två olika brott samt olika kön på
förövarna. Första sidan på enkäten beskrev varför enkäten tagits fram och hur svaren
kom att behandlas. På enkätens andra sida fanns gärningsbeskrivningen, på den tredje
sidan fanns frågor där deltagaren ombads att bedöma gärningspersonen och brottet samt
tillmäta gärningspersonen ett fängelsestraff, straffskalan för det aktuella brottet angavs.
På den sista sidan fanns demografiska frågor om deltagaren. Gärningsbeskrivningarna
var uppdiktade av författarna och utgjorde en misshandel som ägde rum i Tunnelbanan,
eller en grov stöld i en äldre mans hem. Författarna lät fyra poliser läsa
gärningsbeskrivningarna för att få en bekräftelse på att gärningarna och berättelserna
var realistiska och trovärdiga.

Beskrivningen av det typiskt manliga brottet, misshandeln, var målande avseende
gärningspersonens fysiska attribut (såsom synliga brännskador efter en bilolycka), se
appendix 1, utbildning och personlighet samt en skildring av vad som hände en grupp
vänner under en kväll på lokal. Gärningsbeskrivningen samt kvällen slutade med att
gärningspersonen slog omkull och sparkade en annan person i tunnelbanan efter att ha
känt sig provocerad och påhoppad flera gånger under kvällen av offret som uppträtt
mycket kaxigt på krogen. Två versioner skapades av denna enkät, enda skillnaden i
version var gärningspersonens kön, i övrigt var berättelserna och enkäterna helt
identiska. Båda namnen var vanligt förekommande skandinaviska namn.

Beskrivningen av det typiskt kvinnliga brottet stöld, innehöll en kort skildring av
förövarens utbildning och ålder samt att denne inte fått jobb inom sitt gebit, se appendix
2. Vidare beskrevs vad som föranledde att gärningspersonen kände sig tvungen att stjäla
hemma hos en brukare inom hemtjänsten där gärningspersonen arbetade just för
tillfället. Gärningspersonen hade väldigt stora spelskulder hos en mycket hotfull person,
efter att ha spelat för mycket poker. Båda versionerna av denna enkät var identiska utom
gällande kön och namn på gärningspersonen. Även här var gärningspersonernas namn
vanligt förekommande.

När deltagarna läst gärningsbeskrivningen fick de svara på tre frågor. Den första frågan
löd: ”Hur allvarligt tycker Du att brottet är?” Deltagarna ombads att ringa in ett
alternativ på en skala mellan 1-6 (där inte alls allvarligt och mycket allvarligt stod som
etiketter på ändarna av skalan.) Därefter fick de svara på frågorna ”Hur hänsynslös
tycker du att Anna var?” och ”Hur klandervärd tycker du att Tomas är?”. Skalorna var
utformade på samma sätt som beskrivits för den första frågan, men med hänsynslös
respektive klandervärd i skaländarna, se appendix 3. Resultaten var något snedfördelade
då deltagarna bedömde brotten relativt högt på skalan, alltså som allvarliga,
klandervärda och hänsynslösa. Därefter följde en beskrivning om att grov misshandel
kan ge mellan 1-6 års fängelse i den ena enkätversionen och att straffskalan för grov
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stöld ger fängelse mellan ½-6 år i den andra enkätversionen. Deltagarna ombads att
tydligt ringa in hur många månader/år som de tyckte att gärningspersonen skulle dömas
till fängelse. På den sista sidan fick deltagaren ange kön, ålder, yrke samt om deltagaren
fyllt i en enkät tidigare med en gärningsbeskrivning. Endast 10 personer (4.8%) hade
fyllt i en liknande enkät tidigare.

Enkäternas svar registrerades i SPSS och några omräkningar av data gjordes och en ny
variabel skapades. Strafflängden räknades om från exempelvis 1år och 10 månader till
1.83 år för att det skulle kunna registreras och användas i beräkningarna. En ny variabel
skapades som döptes till grovhet. Grovheten för varje deltagare beräknades som det
aritmetiska medelvärdet av frågorna om brottets allvarlighet, gärningspersonens
hänsynslöshet och klandervärdhet. Grovheten blev ett mått på hur grovt eller allvarligt
respondenterna ansåg gärningspersonens brott vara. Reliabiliteten i undersökningens tre
frågor (ej strafflängden) kontrollerades med Cronbachs alfa som var 0.83. Om variabeln
för grovheten inkluderas i reliabilitetsmätningen blev Cronbachs alfa 0.92.

Procedur
På ett konsultbolag skickades mail ut till alla anställda i Stockholm för att informera om
undersökningen och att enkäter skulle finnas på kontoret och att 100 deltagare
behövdes. I tre dagar fanns utskrivna enkäter på kontoret i lunchrummet som alla lagts i
slumpvis ordning. Försöksledaren var på plats på kontoret dagtid. Deltagarna fyllde i en
enkät och lade den i en låda för enkätsvar.

Även hos Polisen gick ett mail ut för att informera om att en försöksledare skulle
infinna sig med enkäter och att 100 deltagare behövdes. Enkäterna hade lagts i slumpvis
ordning och lades fram på stationen i fikarummet, och försöksledaren fanns på plats för
att svara på eventuella frågor under en dag. En låda för enkätsvar lades också fram och
lådan hämtades efter några dagar.

Deltagarna läste igenom instruktionerna och gärningsbeskrivningen vartefter de
besvarade enkäten enskilt. Under tiden som deltagaren läste och skrev gick
undersökningsledaren åt sidan för att inte stressa eller påverka deltagaren med sin
närvaro. Alla deltagarna blev informerade om att svaren var anonyma samt att de när
som helst kunde avbryta deltagandet. Inga frågor besvarades om studiens syfte eller
frågeställning innan de fyllt i enkäten, däremot stod det i instruktionerna att resultaten
skulle användas för en C-uppsats vid Psykologiska institutionen vid Stockholms
universitet.

Resultat

Efter registreringen i SPSS och skapandet av variabeln grovhet och omräknandet av
strafflängden utfördes ett antal analyser. Strafflängden är i resultatet alltid redovisad i
decimal form, alltså ej som år komma månad. Är resultatet en strafflängd på 2.69 år
innebär det lite drygt 2 år och 8 månaders fängelse.
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Brottstyp, yrke och förövarens kön – strafflängd
För att undersöka om de båda yrkesgrupperna skiljde sig åt i sina bedömningar av
brottens strafflängd och grovhet samt för att utröna om det fanns några skillnader i
bedömning av brotten beroende på förövarens kön utfördes följande analyser. En 2
(yrke polis/konsult) x 2 (brottstyp stöld/misshandel) x 2 (förövarens kön man/kvinna)
ANOVA genomfördes med strafflängd som beroende variabel. Resultatet visade en
huvudeffekt av brottstyp F1,207=33.84, p<0.000. Båda yrkesgrupperna tilldömde
gärningspersonen som stal ett längre straff än den gärningsperson som misshandlade (se
Tabell 1). En interaktionseffekt uppträdde mellan förövarens kön och brottstyp
F1,207=5.76, p=0.017. Respondenterna tilldelade längst straff för manlig gärningsperson
som stjäl (M=2.99, sd=1.50 för manlig tjuv och M=2.31, sd=1.56 för den kvinnliga
tjuven). Däremot uppträdde ingen effekt av yrke eller förövarens kön F1,207=2.10,
p=0.15. F-värden mindre än 1 kommer ej att redovisas i resultaten.

Tabell 1. Strafflängd och grovhet för båda brotten uppdelat per yrke, medelvärden (och
standardavvikelser) är redovisade. Strafflängd i år.

Stöld Misshandel

Polis Konsult Polis Konsult

Antal n 53 53 50 52

Strafflängd 2.69 (1.50) 2.60 (1.64) 1.53 (0.78) 1.71 (1.03)

Grovhet 5.45 (0.68) 4.88 (0.82) 4.12 (1.01) 3.87 (1.15)

Brottstyp, yrke och förövarens kön – grovhet
En 2 (polis/konsult) x 2 (stöld/misshandel) x 2 (förövarens kön man/kvinna) ANOVA
genomfördes med grovheten som beroende variabel. Resultatet påvisade två
huvudeffekter; för variabeln yrke påvisades ett signifikant resultat F1,206=9.70, p=0.002,
alltså en skillnad mellan yrkesgruppernas bedömningar. Poliserna gav de båda brotten
signifikant högre grovhetspoäng än vad konsulterna gjorde (se Tabell 1). Den andra
huvudeffekten var för brottstyperna F1,206=79.56, p<0.000. Även för grovheten ansågs
stölden signifikant grövre än misshandeln (se Tabell 1). Inga övriga signifikanta resultat
påvisades, interaktionseffekten mellan yrke och brottstyp var F1,206=1.44, p=0.23.

Förövarens kön, deltagarens kön och yrke – strafflängd
Därefter gjordes en uppdelning av resultatet per brottstyp för att kunna se om några
skillnader kunde skönjas i yrkesgruppernas bedömningar av gärningspersonernas kön,
samt för att se huruvida deltagarens kön påverkade bedömningen, uppdelat på
brottstyperna. En 2 (förövarens kön kvinna/man) x 2 (deltagarens kön man/kvinna) x 2
(polis/konsult) ANOVA med strafflängd som beroende variabel utfördes. En
huvudeffekt av förövarens kön avseende brottet stöld påvisades F1,105=3.93 p=0.050. En
man som stjäl tilldömdes 8 månader längre fängelsestraff (i genomsnitt för båda
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yrkesgrupperna) än en kvinnlig tjuv (se Tabell 2). Likaså uppträdde en
interaktionseffekt mellan deltagarens kön och yrke avseende brottet stöld F1,104=4.98,
p=0.028. Kvinnliga poliser tilldelade tjuvarna ett mycket kortare straff än vad
konsulterna och de manliga poliserna gjorde, se figur 1.

Tabell 2. Visar strafflängd i år (och standardavvikelse) för kvinnliga respektive manliga
gärningspersoner uppdelat per yrkesgrupp.

Stöld Misshandel

Polis Konsult Polis Konsult

Kvinnlig förövare 2.51 (1,66) 2.11 (1.45) 1.64 (0.95) 1.78 (1.11)

Manlig förövare 2.88 (1.31) 3.10 (1.69) 1.45 (0.61) 1.63 (0.96)

De kvinnliga deltagarna tilldelade ett någon längre fängelsestraff till den manlige tjuven
M=2.62 (sd=1.37) än M=2.36 (sd=1.50) för den kvinnliga tjuven. Strafflängden som de
manliga deltagarna tilldömde den manlige tjuven var M=3.18 (sd=1.55) samt M=2.26 år
(sd=1,64) för den kvinnliga tjuven.

Figur 1. Medelvärden för interaktionen mellan deltagarens kön och yrke, med
strafflängd som beroende variabel.
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Inga övriga signifikanta resultat påträffades. Effekten av förövarens kön för stöld var
F1,104=3.74, p=0.056. Interaktionseffekten av deltagarens kön och förövarens kön var
F1,101=3.43, p=0.067, interaktionen mellan förövarens kön, deltagarens kön och yrke
gav F1,101=2.82, p=0.096 samt deltagrens kön uppmätte F1,101=2.08, p=0.15.

Förövarens kön, deltagarens kön och yrke – grovhet
En 2 (förövarens kön kvinna/man) x 2 (deltagarens kön man/kvinna) x 2 (polis/konsult)
ANOVA med grovhet som beroende variabel utfördes också. För brottstypen stöld
identifierades två stycken huvudeffekter, den ena var deltagarens kön F1,103=9.46,
p=0.002. Kvinnorna bedömde stölden signifikant grövre än vad männen gjorde. Den
andra huvudeffekten avsåg yrke F1,103=16.75, p=0.000, där poliserna bedömde stölden
signifikant grövre (M=5.44, sd=0.68) än vad konsulterna gjorde (M=4.88, sd=0.82). De
kvinnliga deltagarna skattade grovheten till M=5.43 oavsett om förövaren var man eller
kvinna. De manliga deltagarna bedömde också grovheten relativt lika för båda könen
M=4.97 (sd=0.86) för en kvinnlig tjuv och M=5.03 (sd=0.72) för den manlige tjuven.

Diskussion

I föreliggande studie var intentionen att jämföra rättsväsendets representanter
(Poliserna) med så kallade vanliga människor som (antagligen) inte exponeras för våld
och stöld i sitt yrke dagligen. I tidigare studier har jämförelser ofta gjorts med studenter
som kontrollgrupp (Yourstone et al., 2008). Vi valde därför att jämföra med en annan
grupp yrkesverksamma personer som kanske inte ställs inför den här typen av frågor i
sitt arbete. Syftet var att undersöka möjliga effekter av gärningspersonens kön avseende
bedömningen av två olika brotts grovhet och tillmätt strafflängd. De olika brotten var
tänkta att representera ett kvinnligt (stöld) respektive ett manligt (misshandel) brott.
Resultaten visade att män som stjäl dömdes till längre fängelsestraff än kvinnliga tjuvar.
Ett annat syfte var att se om några skillnader i bedömningar av strafflängd och grovhet
för brotten fanns mellan yrkesgrupperna. Poliserna bedömde båda brotten signifikant
grövre än vad konsulterna gjorde. Kvinnliga poliser tilldelade tjuvarna ett signifikant
kortare straff än manliga poliserna och konsulterna. Likaså avsåg författarna att
undersöka om deltagarna skulle bedöma förövare med samma kön som de själva
hårdare än det motsatta könet, en så kallad same-sex penalty effect. Men eftersom
statistiken i Sverige (Brå, 2010) visar att 85% av alla misstänkta för brott är män,
föreligger en mycket stor risk för en såkallad male penalty effect, vilket innebär att män
döms hårdare än kvinnor för exakt samma brott. Avseende grovheten så bedömde båda
könen brotten som ungefär lika grova oavsett om förövaren var man eller kvinna, men
de manliga deltagarna gav männen 11 månaders längre fängelse än vad de gav
kvinnorna. Kvinnliga deltagare gav också männen ett längre straff, men endast 3
månader. Ett sista syfte var att se om skillnader fanns i bedömningarna gällande de två
brotten. Båda yrkesgrupperna bedömde stölden som det grövre brottet och tilldelade
också längre straff för stölden än för misshandeln.

Att undersöka huruvida de manliga respektive kvinnliga förövarna bedömdes olika var
ett av studiens syften. Detta då stereotypa föreställningar om kvinnligt och manligt kan
påverka hur människor ser på kvinnor och män som begår brott. Resultatet i denna
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studie innebär att både poliserna och konsulterna tilldelade längst straff till en manlig
gärningsperson som stjäl. Resultatet stämmer överens med tidigare forskning, genom att
just männen i liknande studier har dömts till längre straff än kvinnorna, male-penalty
effect, trots identiska gärningsbeskrivningar (Ahola et al., 2010; Gerbasi et al., 1977).
Det som skiljer föreliggande studie från andra studier är att i denna skapades två
brottsbeskrivningar av olika brottstyper, där det ena brottet anses vara ett mer manligt
brott och det andra mer kvinnligt, men båda med en likartad straffskala. Tanken med att
ha två brottstyper var att kvinnor kanske skulle dömas hårdare för det typiskt kvinnliga
brottet då de flesta sociala sammanhang och kulturer tenderar att tilldela kvinnor en mer
passiv roll (Martin, 1987) och därmed mer osannolik att begå ett typiskt manligt brott,
såsom misshandel. Tidigare forskning visar att könsstereotyper kan påverka hur kvinnor
och män uppfattas och bedöms i rättsprocessen (Yourstone et al., 2008). Därmed
förväntades att mannen skulle dömas hårdare än kvinnan för det typiskt manliga brottet,
misshandel, då det ofta förknippas med egenskaper hos individen som aggressivitet.
Resultatet i vår studie stödjer inte dessa teorier om det typiskt manliga och kvinnliga
brottet, då båda yrkesgrupperna ansåg att stölden var grövre och tilldelade
gärningspersonen som stal ett längre straff för det brottet än vad de tilldelade
gärningspersonen för misshandeln. Detta kan dock bero på att gärningsbeskrivningarna
var relativt olika i sin utformning, där det var ganska lätt att tycka lite synd om eller ha
förståelse för gärningspersonen som misshandlade, medan tjuven visserligen var
välanpassad och välutbildad, men hade spelskulder och sig själv att skylla. Framförallt
så var offret i stölden en äldre, värnlös man i beroendeställning till tjuven, medan offret
som misshandlades var kaxig och hade provocerat förövaren under kvällen.

Att en manlig tjuv dömdes till ett längre fängelsestraff än en kvinna som stjäl innebär
således att det enligt våra deltagares bedömningar är olika kostsamt att begå en
misshandel eller en stöld, men hur man döms beror på könet. I likhet med tidigare
studier (Ahola et al., 2009; Ahola et al, 2010; Gerbasi et al., 1977) tyder dessa resultat
på att deltagarna kan ha dömt utifrån stereotypa uppfattningar, och därmed tyckte att
kvinnan var lite utsatt, lite mer sårbar än mannen och inte i samma utsträckning kunde
ta sig ur situationen som en handlingskraftig man borde kunna göra (Martin, 1987).
Kulturella stereotyper har ofta undersökts och de karaktäristiska attribut som i många
kulturer generellt tillskrivs män är att de uppfattas som mer aggressiva och framåt,
medan kvinnor tilldelas egenskaper som passiva offer (Macrae & Bodenhausen, 2000).
En kvinna ses oftare som ett offer för yttre omständigheter än sina inre egenskaper och
bemöts därför ofta på ett mer förstående sätt (Diesen, 2005). Att kvinnan i vår berättelse
har hamnat i den här situationen, dvs. fått spelskulder och är hotad, kan innebära att hon
med sina kvinnliga egenskaper är mer passiv och inte förmögen att ta tag i sin situation
och lösa den, men det borde en handlingskraftig, dominant och stark man kunna göra
(Martin, 1987). Mannen å andra sidan som har alla dessa starka drivkrafter och
egenskaper kan därför ses som ”mer” skyldig än vad kvinnan gör, då han borde kunnat
lösa situationen på ett annat sätt. Förklaringen till varför mannen begår brottet tillskrivs
därför hans inre egenskaper, han är sådan (Wilczynski, 1997).

Ett syfte var att se om några skillnader i bedömningar av strafflängd kunde skönjas
mellan poliserna och konsulterna. Båda yrkesgrupperna dömde gärningspersonerna som
stal till ett betydligt längre straff, nästan ett helt år, än för gärningspersonerna som
misshandlade. Den rimliga förklaringen till detta resultat torde grunda sig i att
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målsäganden i detta fall var en äldre person vilket är en av grunderna till att brottet skall
anses som grovt, i synnerhet om förövaren valt att begå brottet just för att det är en äldre
person. Oavsett om deltagarna är insatta i straffsatser eller ej, ligger det nära till hands
att tro att moraliskt sett anser de flesta att stöldbrottet är värre och därför anser att tjuven
ska ha ett längre straff. En hypotes var att poliserna med deras juridiska utbildning,
jämfört med konsulterna, skulle vara mindre eller inte alls influerade av irrelevant
information som presenterades såsom kön och därmed bortse från sina stereotypa
uppfattningar (Ahola et al., 2009). Tanken var att kunna se sådana tendenser genom att
jämföra polisernas och konsulternas bedömningar av alla fyra varianter. Resultaten visar
att polisernas bedömningar av strafflängden för manlig och kvinnlig tjuv var betydligt
jämnare än konsulternas bedömningar som gav ett år längre straff till den manlige
tjuven, vidare visade jämförelsen för misshandeln att den kvinnliga gärningspersonen
fick högre straff av både poliserna och konsulterna men resultaten avseende båda
brotten var ej signifikanta.

Vidare undersöktes hur yrkesgrupperna bedömde brottens grovhet. Resultaten visar att
stölden bedömdes grövre än misshandeln, men också att poliserna bedömde båda
brotten som betydligt grövre än konsulterna. Detta kan tillskivas det faktum att
poliserna har mycket erfarenhet av båda brotten, har sett hur offren har påverkats av
händelserna på ett helt annat sätt än den person som kanske aldrig stött på något
liknande brott. Detta betyder inte att den ena yrkesgruppen är mindre empatisk och
förstående, det indikerar snarare att poliserna är bättre på att bortse från sina stereotypa
föreställningar och därmed bedömer brotten som grövre (Granér, 2004). Alltså kunde
de bortse från information som lagts till i beskrivningarna för att skapa sympati. Det bör
tilläggas att här visade sig de stereotypa föreställningarna hos författarna då det
förväntades att poliserna kanske skulle vara lite ”avtrubbade” eftersom de möter den här
typen av brott dagligen i sitt arbete. Likaså förväntades att konsulterna skulle bedöma
brotten som mer allvarliga (ge högre grovhetspoäng) än poliserna. Denna studie visar på
det motsatta, vilket även antagligen är vad allmänheten hoppas, att poliserna tar brotten
i allra högsta grad på allvar och inte alls är blasé av tidigare erfarenheter. En möjlig
orsak till detta är vad som beskrivs i Granérs intervjustudie (2004), där det ofta
framkom att straffet sågs som en form av vedergällning, och att detta skulle vara ett sätt
för brottsoffret att få uppsättelse. Som exempel beskrev en av de intervjuade att det var
oerhört frustrerande som polis att möta ett brottsoffer som blivit utsatt för det grövsta,
som en misshandel eller inbrott i sin bostad, där förövaren åsamkat en annan människa
smärta och lidande och kränkt denne. Då skall någon gripas och straffas för att den har
orsakat en medmänniska lidande. En tanke och förhoppning är att poliser redan från
början är individer med ett högt moraliskt tänkande och även innehar en stark känsla för
rätt och fel. Stereotypen "polis" borde då rimligen se allvarligare på brott överlag än
gemene man. Om resultatet hade varit tvärtom kanske det hade kunnat förklaras med att
brott och straff hör till polisers vardag, men då resultatet blev som det blev, kan det nog
tillåtas att tolka detta som att poliserna ser allvarligare på brottslig gärning. Men kanske
visar resultaten att stereotypen av en polis är en person med empati, stark känsla av rätt
och fel och en lägre toleransnivå för brott. Ett intressant resultat som studien påvisar för
brottstypen stöld är att kvinnliga poliser gav tjuven kortare fängelsestraff än de andra
deltagarna, medan de däremot tyckte att stölden var betydligt grövre än både de manliga
polisernas och konsulternas bedömningar.
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En av de uppställda hypoteserna var att resultatet skulle påvisa en same-sex penalty
effect som har bekräftats även i svenska studier (Ahola et al., 2010). Resultaten påvisar
att de kvinnliga deltagarna bedömde stölden som ett betydligt grövre brott än vad
männen gjorde, oavsett om förövaren var man eller kvinna. Resultaten stödjer alltså inte
hypotesen om att kvinnor skulle bedömas hårdare av kvinnor än av männen eller vice
versa, varken avseende grovheten eller strafflängden. Vi menar inte att resultaten visar
att kvinnor skulle ha en större empatisk förmåga än männen, utan att de snarare pekar
mot det faktum att kvinnor brukar stereotypt tillskrivas egenskaper som mer
omhändertagande (Martin, 1987), och att det i sin tur skulle medföra att kvinnor tycker
mer synd om den gamle mannen än vad de tycker om misshandelsoffret och därmed
bedömer stölden som grövre.

En av föreliggande studiens styrkor är att 103 poliser deltog då de dagligen arbetar med
brott och de har därmed erfarenheter av verkliga bedömningssituationer. Ofta har andra
studier använt sig av studenter som inte har denna erfarenhet och kan därmed inte
bedöma utifrån upplevelser eller kunskap (Ahola el al., 2009). Det är även en fördel att
straffskalan i enkäten är de verkliga straffskalorna för respektive brott. Det gör att
bedömningarna blir med verklighetsförankrade jämfört med en del tidigare studier där
de använt samma straffskala för grövre och mildare brott (se t.ex. Ahola et al., 2009).

Studien har vissa begränsningar och i framtida studier borde gärningsbeskrivningarna
hållas så likartade och så neutrala som möjligt. Så som de föreliggande beskrivningar
utformades, var det för stor skillnad mellan de båda brotten. Det var väldigt lätt att
sympatisera med och få förståelse för personen som misshandlade, samtidigt som det
var betydligt svårare att tycka synd om någon som orsakat sig själv skulder och därför
stjäl av en oskyldig äldre person i beroendeställning. Detta resulterade i att signifikanta
skillnader gällande brotten blev svåra att hänföra till andra orsaksförklaringar då vi inte
kunde utesluta gärningsbeskrivningarnas inverkan vid bedömningarna. Vi hade
betydligt fler män än kvinnor som deltog i studien och därför kan det tänkas att vi hade
fått en bättre stabilitet i våra analyser om könsfördelningen hade varit jämnare. Vilket
hade kunnat ge fler könsrelaterade resultat som exempelvis ingrupps favorisering
(Yourstone et al., 2008), eftersom vissa analyser var nära ett signifikant resultat.

Ett uppslag för framtida studier är att vara kortfattad i gärningsbeskrivningen, be
deltagaren att göra bedömningar liknande de som vi gjorde i vår studie, men sedan få
vända blad och välja vilket scenario de tror var orsaken till händelsen. Då skulle även
stereotypa föreställningar kunna utkristalliseras. Ett annat förslag för framtida forskning
är att bilägga fotografier både på förövare och på offer, då skulle det vara möjligt utan
att behöva namnge eller definiera personernas kön att identifiera eventuella skillnader i
bedömning. Om bilder användes i stället för den livliga beskrivningen kanske
deltagarna inte alls på samma sätt skulle sympatisera med förövaren i ett
misshandelsfall. Tidigare forskning antyder dock att livliga gärningsberättelser och
beskrivningar kan generera ett likartat resultat som de studier där fotografier har funnits
och använts, både med fotografier på förövare och på offer (Ahola et al., 2010). I
hennes studie identifierades tendenser till att längre fängelsestraff utdömdes i de fall där
foton var bilagda. Resultaten i vår studie indikerar att de kvinnliga deltagarna bedömde
grovheten exakt lika för stölden oavsett kön på förövaren, men de gav männen ett något
längre fängelsestraff. Likaså bedömde männen grovheten relativt lika, men där
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tilldelades den manliga förövaren nästan ett års längre straff. Det kan vara intressant
med en motivering och förklaring från deltagaren, likaså kan fler frågor ställas till
respondenterna för att förstå hur/varför de gjorde de bedömningarna de gjorde. Oavsett
om resultaten visar på signifikanta skillnader beroende på förövarens kön, så kan
motiveringar vara av intresse, exempelvis att deltagaren fattade tycke för den
brännskadade misshandlaren eller tyckte synd om den äldre mannen. Deltagarnas svar
kanske kan bidra med intressanta aspekter exempelvis gällande skillnader mellan
grupper, samt om det finns några mönster i bedömningarna. Viktigast av allt är att
utreda hur utbildning och medvetande om stereotypa bedömningar inom rättsväsendet
kan minska förekomsten av dem.

Med våra resultat tillsammans med vad tidigare forskning konstaterat ser vi anledningar
att ge förslag till hur stereotypa bedömningar kan minskas. Det viktigaste är att denna
kunskap når personerna inom rättsväsendets alla led, såväl poliser som domare och
nämndemän. Det bör ligga i allas intresse att utbilda de som idag är verksamma men
även att integrera rättspsykologisk kunskap i juristlinjen samt polisutbildningen, vilket
inte förekommer idag. Att arbeta i rättssammanhang innebär ett stort ansvar, och att
besitta kunskap om människans kognitiva mekanismer, framförallt stereotypa
bedömningar skulle högst troligen medföra en förbättring av rättssäkerheten. Som
tidigare forskare föreslagit kan det ske kortsiktigt genom att människor i rättsprocessen
reflekterar över dessa processer och tumreglernas inflytande som ofta appliceras på
mycket komplexa situationer (Ahola, 2010). Det kan även ske långsiktigt genom att
försöka etablera alternativa förhållningssätt i medvetandet och därmed utöka
valmöjligheterna för beslutsfattande (Lingle & Oström, 1979). Vår studies resultat kan
vara en indikator på att gärningspersons kön kan spela en viktig roll i bedömning av
straff. Dessa bedömningar kan härröras till kategoriseringar utifrån stereotypa
uppfattningar om män och kvinnor och därmed utgöra ett hot mot rättssäkerheten. Hur
kognitivt beslutsfattande fungerar behöver vi människor bättre kunskaper om. Ökad
medvetenhet om dessa begränsningar ger oss möjlighet att korrigera dem (Yourstone et
al., 2008). Författaren och forskaren (Diesen, 2005) skriver att ”Likhet inför lagen är ett
ideal” (sid 184). Han skriver vidare att detta ideal är ouppnåeligt och att anledningen till
detta är just människans många begränsningar. Vi kan dock komma detta ideal närmare
om rättsväsendets olika aktörer utbildas i ämnen som begränsar oss. Dessutom finns det
knappast några förutsättningar för en likhet inför lagen förrän vi alla är lika i samhället
(Diesen sid 185, 2005).
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Gärningsbeskrivning

Tomas är 29 år med en universitetsexamen och ett välavlönat jobb. Han blev svårt
brännskadad vid en våldsam bilolycka för några år sedan, och har synliga ärr i ansiktet .
Tomas har ett stort umgänge och är en social person som gillar att umgås med vänner.

En kväll är de ett gäng som äter och dricker på krogen när en något överförfriskad
restauranggäst (som vi kallar gästen i berättelsen) som sitter vid bordet bredvid börjar
göra sig lustig över mannen p.g.a. ärren i ansiktet. Gästen uttrycker sin avsky för Tomas
och påtalar gång på gång hur ful och äcklig han är. Gästen försöker även involvera
andra människor i lokalen genom att göra dem uppmärksamma på Tomas ärr. Gänget
försöker att ignorera den störande gästen. Tomas försöker ver kligen att undvika bråk
och ber gästen vid upprepade tillfällen att sluta, detta har hänt tidigare och det brukar
aldrig hjälpa att gå i polemik. Även de övriga i sällskapet försöker få gästen på andra
tankar men utan resultat. Sällskapet byter bord, men trots detta fortsätter gästen att gå på
Tomas vilket leder till att det blir en ganska spänd stämning. Senare på kvälle n kommer
Tomas sambo som jobbat sent, och det visar sig att sambon många år tidigare gått i
samma klass som den överförfriskade restauranggästen. Gästen ger sig även på sambon
med fraser som hur kan du vara tillsammans med ett ”missfoster” och så vidare. Efter
en stund går gästen från krogen och lugnet lägger sig i sällskapet.

Kvällen börjar lida mot sitt slut och sällskapet bryter upp och gå r till tunnelbanan. Där
möter Tomas och sambon åter igen gästen som är uppenbart än mer påverkad och
skriker nu glåpord mot paret. De ber gästen att sluta, men det ger inget resultat. Till slut
får Tomas nog och går fram till den överförfriskade restaura nggästen och slår honom i
ansiktet med knuten näve varpå denne faller till marken. Gästen säger lite kaxigt, ”kan
du inte bättre ditt äckel, jag ska visa dig”. Tomas är vid det här laget så arg att han
springer fram till gästen och sparkar honom två gånger . Den andra sparken träffar
gästen i huvudet vilket resulterar i att denne förlorar medvetandet samt att ett djup t jack
uppstår som blöder kraftigt. Paret försvinner snabbt från platsen och vittnen till
händelsen larmar polisen. Paret pekas ut av vittnen varpå polisen hittar dem på g atan
utanför. Tomas gråter och är uppenbart upprörd och tagen av händelsen.

Vi ber Dig nu att svara på några frågor relaterade till gärningsbeskrivningen.

Appendix 1
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Gärningsbeskrivning

Anna är 27 år och har läst medieteknik men vet fortfarande inte riktigt vad hon vill jobba
med, trots flera korta projektanställningar inom olika företag. Just nu är hon timanställd inom
hemtjänsten, men har inga fasta brukare utan hoppar in där det behövs förstärkning. Privat
spelar hon ofta poker både på nätet och i pokerturneringar, och är egentligen övertygad om att
det är via spelandet som hon ska tjäna sina pengar.

Tiden går och pokerspelandet har inte gått så bra. Anna måste jobba mycket mer än vanligt
för att försöka betala sina växande spelskulder, men det räcker ändå inte till. Kreditkorten är
maxade och dessutom har hon skulder hos en man som hon lärt känna på en spelklubb.
Skulderna bara växer och mannen har vid flertalet tillfällen hotat henne, till och med i hennes
eget hem. Anna funderar på hur hon ska komma åt pengar för att kunna betala sin skuld och
slippa vara rädd hela tiden. Hon har sett vad mannen är kapabel att göra om man inte betalar i
tid.

Allt eftersom tiden går och hon blir mer desperat efter att få tag på extra pengar, inser hon att
många av de äldre som hon arbetar med har en hel del både pengar och smycken i sina hem.
Anna bestämmer sig för att detta vore ett sätt att få in lite pengar och kunna betala av l ite på
sin skuld och då kanske slippa rädslan för mannen hon har skulder till. Hon grubblar länge på
hur hon ska göra, men ser till slut ingen annan utväg.

Dagen efter att hon bestämt sig har hon turen att få arbeta hos en 84-årig man som hon varit
hos tidigare. Hon har sett att han haft mycket pengar hemma tidigare och han har också ett
vackert äldre smyckeskrin på en byrå i sovrummet. Eftersom de alltid jobbar två och två säger
hon till sin kollega att mannen kanske vill ta en promenad i det vackra vädre t medan Anna
städar i lägenheten. När Anna ”städar” tittar hon i smyckeskrinet och där finns en mängd
vackra smycken inklusive ett collier med diamanter och i skrinet finns också en vacker
gammal Rolex. Hon hittar dessutom mycket pengar i en burk samt mannens plånbok och allt
hon hittar plockar hon på sig. Anna lämnar lägenheten så snart hon samlat ihop alla saker och
pengarna och åker till en pantbank på andra sidan stan. Sammanlagt blev det saker och pengar
till ett värde av närmare 300 000 kr.

Först dagen därpå upptäcker mannen att plånboken är tom, polisanmäler händelsen och inser
samtidigt att alla smycken och resten av pengarna är borta.

Vi ber Dig nu att svara på några frågor relaterade till gärningsbeskrivningen.

Appendix 2
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Vi ber Dig nu att svara på några frågor relaterade till gärningsbeskrivningen. (Ringa in
lämplig siffra.)

1. Hur allvarligt tycker Du att brottet är?

inte alls allvarligt mycket allvarligt

1 2 3 4 5 6

2. Hur hänsynslös anser Du att Tomas var?

inte alls hänsynslös mycket hänsynslös

1 2 3 4 5 6

3. Hur klandervärd tycker Du att Tomas är?

inte alls klandervärd mycket klandervärd

1 2 3 4 5 6

4. Ponera att Tomas ställs inför rätta och finnes skyldig till grov misshandel och
skall tillmätas ett fängelsestraff. Hur långt straff tycker Du att han bör få? Grov
misshandel ger normalt mellan 1 till 6 års fängelse.

Markera genom att ringa in siffran på den strafflängd Du anser är lämplig för
Tomas.

Skala 1 till 6 år

Appendix 3


