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The Double Standard towards Men’s and Women’s Violent Behaviour - Dubbelmoralen 
gentemot Män och Kvinnors Våldsamma Beteende 

 
INLEDNING 

En 36-årig manlig lärare har en sexuell relation med en 13-årig flickelev. Rätten ansåg att 36-
åringen skulle dömas till 8,5 års fängelse. En 43-årig kvinnlig lärare har en sexuell relation med 
en 13-årig pojkelev. Rätten ansåg att 43-åringen skulle dömas till 5 års villkorlig dom (Kupelian, 
2006, Markos, 2008, i Howell, Egan, Giuliano & Ackley, 2014). 

- Två verkliga rättsfall från USA, New Jersey. 
 

En man och en kvinna utför till synes samma brott, men får i många fall olika påföljder. 
Detta fenomen är något som har uppdagats i samhället, inom media men även inom forskning. 
Ahola (2010) argumenterar för att manliga misstänkta, i de flesta fall i rätten, behandlas strängare 
än kvinnliga misstänkta. Detta sker trots att rättssystemet har tydliga riktlinjer som förväntas 
främja objektivitet i utvärderingarna av faktiska bevis. I rättsliga sammanhang är domaren, enligt 
lag, skyldig att vara fördomsfri i sina bedömningar (Rättegångsbalken kap. 4, 11 §). 

I ovanstående rättsfall syns tydligt att kön har betydelse för hur en brottslig handling 
bedöms. I och med bristande forskning, nationellt som internationellt, gällande dubbelmoral i 
attityder till brott, äger syftet med den aktuella studien att komplettera detta forskningsområde. 
Huvudsyftet var att pröva människors könsstereotypa attityder till en våldshandling. Detta 
prövades i ett experiment där informanterna fick bedöma inblandade i ett beskrivet 
brottsscenario.   
 

TEORIER OCH TIDIGARE EMPIRISK FORSKNING 
I detta avsnitt belyses olika teorier inom områdena för attityd, genusperspektiv och brottslighet. 
Här presenteras olika modeller som förklarar hur attityder är uppbyggda och vad de grundar sig i. 
Dessutom presenteras människors trosföreställningar om våldsbrott, statistik från 
Brottsförebyggande rådet samt Åklagarmyndigheten. Dessa delar anser vi är viktiga för studien 
för att få en djupare förståelse för attityd som ett fenomen. 
  
Attityd formationer och stereotyper 

Att ha en attityd till ett objekt eller en situation innefattar ett övervägande av vad en 
person tycker om något och vilka känslor som uppkommer, om känslorna upplevs som bra eller 
dåliga, stödjande eller frånstötande, inbjudande eller motbjudande. Människors attityder formas 
även av erfarenhet som en oberoende variabel. Genom detta skapas attityderna ur värderingar 
som kan vara väldigt starka och kopplade till synen på självet. Tilliten till människors egna 
känslor bidrar till att de är mer benägna att vara konsekventa med deras attityder, än människor 
som förlitar sig på utomstående faktorer som istället formar deras tycke. Människor resonerar 
utifrån deras egna principer om vad som är rätt och fel men det kan även handla om lagliga 
rättigheter (Brock & Green, 2005). 

Kohlberg (1963; 1984, i Holt et al., 2012) utvecklade, utifrån Piagets tidigare kognitiva 
utvecklingsstadier, en teori om moralutveckling. Utifrån sin studie (Kohlberg, 1984, i Holt et al., 
2012) identifierade han tre olika resonemangsstadier. Det första stadiet är den förmoraliska nivån 
där människor fokuserar på bestraffning och belöning. Det andra stadiet är den konventionella 
moralsnivån där fokuset ligger på de sociala förväntningarna, det vill säga att människor försöker 
anpassa sig efter de lagar och regler som råder. Det tredje stadiet är den principiella moralsnivån 
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där noggrant uttänkta generella principer råder, det vill säga att människor tar hänsyn till lagar 
och regler men samtidigt lägger fokus på individen och den specifika situationen (Kohlberg, 
1984, i Holt et al., 2012). Vidare argumenterade Kohlberg (1984, i Holt et al., 2012) för att det 
moraliska resonemanget är beroende av människors utveckling av kognitiva funktioner. Dessa 
styrs även av erfarenheter från moraliska dilemman samt att de ges tillfällen att kunna diskutera 
dessa med någon som har nått ett högre moraliskt utvecklingsstadie (Holt, et al., 2012). 
Kohlbergs teorier har dock kritiserats för att vara västerländska, då han inte tar med andra 
kulturella aspekter, såsom till exempel respekt för allt djurliv, kollektiv harmoni samt respekt för 
äldre (Iwasa, 2011, i Holt, et al., 2012). 

Attityder formas även av huruvida människor har tid på sig att överväga sitt beslut. Vid 
tidspress förlitar sig människor på deras redan existerande attityder, vilka finns närmst 
tillgängliga. Människor finner då inte tid till att överväga deras verkliga attityder till en händelse. 
Tillgängligheten av en attityd beror på hur lätt attityden kommer upp till ytan. Vissa attityder 
framkommer automatiskt och andra kräver mer eftertanke. Detta för att människor ska klara av 
vardagen, då de inte kan överväga var och varannan situation som de står inför (Brock & Green, 
2005). 

En annan faktor som påverkar människors attityder är ledtrådar (cue, eng.) i deras 
omgivning. Dessa ledtrådar gör det enklare att avgöra om en situation är viktig eller inte. Om 
ledtrådarna indikerar situationen som viktig så motiverar detta till att överväga attityden och 
senare handlingen (Brock & Green, 2005). 

Multicomponent model of attitude utformades av Zanna och Rempel (1988, i Hewstone, 
Stroebe & Jonas, 2012) och den förklarar att en attityd är en generell bedömning av ett 
attitydobjekt och att denna bedömning utgår ifrån tre komponenter. Den första komponenten är 
kognitiv information som syftar till de tankar, trosföreställningar och attribut som är kopplade till 
ett visst objekt (Zanna & Rempel, 1988, i Hewstone et al., 2012), till exempel att en präst är en 
person som agerar fridfullt och tycker illa om svordomar. Den andra komponenten är affektiv 
information som syftar till de känslor som är associerade till attitydobjektet (Zanna & Rempel, 
1988, i Hewstone et al., 2012), till exempel att ett tandläkarbesök kan få människor att känna 
obehag och rädsla. Den tredje komponenten är behavioristisk information som syftar till 
människors tidigare beteende samt kommande beteende i relation till ett attitydobjekt (Zanna & 
Rempel, 1988, i Hewstone, et al., 2012), till exempel att gå med i en ideell organisation som 
kämpar för djurens rätt. 

Ajzen och Fishbein (2005) utvecklade modellen Theories of reasoned action and planned 
behavior. Denna modell förklarar korrelationen mellan människors beteenden och deras 
trosföreställningar, det vill säga predicera deras handlingar utifrån specifika trosföreställningar. 
Dessa trosföreställningar behöver inte vara rationella, utan kan härstamma från fördomar och kan 
således även vara felaktiga. De är influerade av personliga, kulturella och situationella variabler. 
Vad som ligger till grund för modellen är sociala, individuella samt informatoriska faktorer. 
Individuella faktorer är sådana som till exempel personlighet (introvert/extrovert), intelligens, 
stereotypa attityder, tidigare erfarenheter och känslor. Sociala faktorer syftar till bland annat 
ålder, kön, utbildning, etnicitet och religion, vilka förklarar att trosföreställningar kan variera 
mellan män och kvinnor, unga och äldre samt beroende på om man är högutbildad eller 
lågutbildad et cetera. Informatoriska faktorer syftar till media och kunskap som människor 
anammar. Kulturen är även en bidragande faktor, då det spelar roll ifall människor har ett 
individualistiskt eller ett kollektivistiskt synsätt. Dessa trosföreställningar generar i sin tur i 
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subjektiva normer, attityder till ett visst beteende samt upplevd beteendekontroll (Ajzen & 
Fishbein, 2005). 

Fazios (1990) Attitude-to-Behavior Process Model innebär att människor inte alltid skapar 
sina attityder med hjälp av noggrant övervägande utan istället handlar utan att aktivt reflektera. 
En del objekt ger spontana reaktioner utan att det ges utrymme för att fundera över vad den 
sociala omgivningen tycker om objektet eller vad personens egna känslor är kring det aktuella. I 
stället handlar människor via sina impulser och känslor för att direkt avgöra huruvida attityden är 
till objektet. Människor tolkningar av situationer är avgörande för hur vederbörande ska reagera. 
Hur människor tolkar olika händelser innefattar två komponenter, definitionen av situationen 
samt människors upplevda attityd gentemot situationen. Hur människor definierar situationer 
handlar om vad de har för information som redan finns lagrad i deras minne. Denna lagrade 
information inkluderar vilka handlingar som är accepterade och hur det är förväntat att olika 
situationer ska hanteras. Till denna process hör hur tillgängliga minnena gällande olika attityder 
är, vilket påverkar vilka intryck en person tar emot. Det kan variera huruvida vissa attityder finns 
tillgängliga eller inte och bero på hur personen associerar redan befintliga värderingar till objektet 
(Fazio, 1990). En del associationer är väldigt starka, såsom till exempel att ett samtal om spindlar 
kan ha den direkta influensen på en person i form av obehag. I gällande stund överväger personen 
inte aktivt huruvida denne tycker om spindlar eller inte utan reaktionen och attityden kommer per 
automatik. Ett annat exempel är citron som är starkt förknippat med surt, vilket kan få 
ansiktsmusklerna att dra ihop sig utan att ens en citron behöver vara närvarande. Minnena av att 
en citron upplevs som sur ligger så pass nära till hands och associationerna är så starka att 
attityderna uppkommer utan någon vidare aktiv tankeverksamhet. Fazio (1990) menar att när 
associationerna är svaga behöver de övervägas mer noggrant. Det krävs här mera aktiv 
tankeverksamhet för att överväga vilken attityd personen har till gällande objekt och attityden 
uppkommer inte lika spontant (Fazio, 1990). 

The MODE model (Fazio, 1990) är en sammanslagning av de två ovanstående 
modellerna, The reasoned action approach samt Attitude-to-Behavior Process Model. Denna 
modell står för Motivation and Opportunity DEterminants (MODE) och innefattar att 
tillfälligheten och motivationen har en inverkan på attityd-till-beteende processen. Modellen 
förklarar att om konsekvenserna av ett agerande i en situation är av stor betydelse, så bidrar detta 
till att resonerandet kring situationen blir motiverat. Är personens bedömning att situationen 
sannolikt inte kommer att bidra till allvarliga konsekvenser, beroende på vederbörandes 
ställningstagande, ger detta mer utrymme till att agera spontant. Gällande tillfälligheten så kräver 
vissa situationer en snabbare respons och ger inte utrymme till noggrant övervägande. Med andra 
ord menar The MODE model att både motivation och tillfällighet bör finnas för att personen ska 
kunna föra ett lämpligt resonemang kring situationen och utan dessa förutsättningar agerar 
personen mer spontant (Fazio, 1990). 

 
Automatiska och kontrollerade processer 

Inom psykologisk forskning (Posner & Snyder, 1975, i Hewstone et al., 2012) har de 
kommit fram till att det finns olika typer av tänkande, vilka sker genom medvetna processer eller 
omedvetna processer och ter sig i människors beteenden. Dessa kom att kallas automatiska 
kontra kontrollerade processer. För att människors tankeprocesser ska definieras som 
automatiska så krävs det att människor handlar utan intentioner, någon vidare ansträngning eller 
medvetenhet. Detta skiljer sig från kontrollerade processer där människor använder medvetandet, 
kontrollerar deras tänkande samt anstränger sig. Ett exempel på en sådan process skulle kunna 
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vara vid inlärandet av en ny uppgift (Posner & Snyder, 1975, i Hewstone et al., 2012). 
Stereotyper och förutfattade meningar sker ofta genom en automatisk process då informationen 
hämtas från de redan konstruerade scheman och kategoriseringar som människan har skapat, 
vilket sällan kräver någon vidare eftertänksamhet. För att människan ska kunna bortse från en 
stereotyp bör hon vara motiverad och ha viljan att göra detta (Hewstone, et al., 2012). 
 
Fördomar 

Allport (1999) definierar ordet fördom som att “tycka illa om andra utan tillräckligt med 
bevis”.  Fördomar är ofta kopplat till något som är negativt och vad som ligger till grund för 
fördomar är brist på grundläggande information, vilket gör bedömandet obefogat. En människa 
med ett fördomsfullt perspektiv anser sig, med stor sannolikhet, ha tillräckligt med underlag för 
att kunna rättfärdiga sitt perspektiv. Detta trots att underlaget är knapphändigt och handplockat 
från ett fåtal egna erfarenheter som är blandade med rykten samt inte i grunden 
förstahandsupplevelser. När det gäller fördomar om en kategori av människor, till exempel 
människor med en annan kulturell bakgrund, tas det inte så mycket hänsyn till de individuella 
skillnaderna. Bedömningarna är mycket sällan, om ens någonsin, baserade på tillräcklig fakta och 
absolut säkerhet, utan handlar om sannolikheter. Att överkategorisera människor är ett vanligt 
fenomen för det mänskliga sinnet och har en tendens att tillämpas naturligt. Detta handlar om att 
information organiseras felaktigt. Det är viktigt att skilja mellan vad en fördom och en 
förhandsbedömning är. En fördom är resistent mot ny information som kan motsäga den och är 
emotionellt förankrad när fördomen hotas. En förhandsbedömning kan diskuteras utan att vara 
förknippad med emotionellt motstånd och därmed rättas. Människors personliga värden är, enligt 
Allport (1999), den viktigaste kategorin, eftersom personliga värden vägleder människor. Dessa 
värden brukar inte övervägas utan de finns i människors känslor där de försvaras och förstärks. 
Personliga värden ligger så starkt förankrade i människor att de med lätthet försvaras med 
knapphändiga argument som är i led med människors fantasier, önsketänkande och 
frihetstänkande (Allport, 1999). 

Människor har förmågan att kategorisera olika situationer eller objekt och navigera mellan 
vad som är relevant för vad de står inför. Människor förkastar information som inte är 
hemmahörande i situationen och fokuserar på information som är lämplig. Detta är ett måste för 
att kunna hantera all information som människor interageras med i deras tillvaro. Genom att 
organisera inkommande information och applicera detta i rätt block har människor den mentala 
förmågan att hantera omgivningens intryck. I förhållandet med andra människor och grupper 
kallas denna kategorisering för stereotyper (Green & Brock, 2000). Människor kategoriserar 
olika sociala grupper på samma sätt som de kategoriserar objekt eller situationer. När det gäller 
att dra slutsatser om andra människor görs detta förhållandevis snabbt. Denna typ har stort 
inflytande på människor när de kommer i interaktion med några som de inte vet så mycket om. 
Responsen om dessa människor kommer mycket skyndsamt och utan något speciellt 
reflekterande. Med tanke på denna spontanitet kan det resultera i att stereotyperna aktiveras per 
automatik och att människor reagerar utan avsikt. Detta kan bidra till att människor kategoriserar 
andra som “vi och dem”. Om de människor som de inte förlikar sig med och som ses som “dem” 
har en negativ klang av att vara annorlunda, kan detta bidra till negativa konsekvenser. Hur 
människor antar att “dem” är kan styra deras attityder och handlande till det sämre (Green & 
Brock 2000). På samma sätt som människor kategoriserar andra så gör de även detta med sig 
själva. Människor ser sig själva tillhöra en viss grupp och har en positiv syn till denna grupp 
(Allport, 1999). 
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Att mäta attityder 
Brock och Green (2005) förklarar att anledningen till att mäta människors attityder till ett 

objekt är av två skäl, för att i förväg veta hur människor kan bete sig och om hur människor vid 
övertalning är beredda att förändra sina attityder. De nämner att det finns tre fundamentala 
överväganden gällande mätning av attityder att ha i åtanke, vilka är attityden till objektet, 
attitydens egenskaper samt målgruppen och mätningssammanhanget (Brock & Green, 2005). 
Med attityd till objekt menas att människor kan ha attityder till det mesta och egentligen vad som 
helst kan bli föremål för människors attityder. Därför är det viktigt att bestämma vilken attityd till 
vilket objekt som är ämnat att mätas. Med attitydens egenskaper menas att människors attityder 
inte måste vara densamma till ett och samma objekt över tid utan har förmågan att förändras, 
vilket gör fenomenet attityd komplicerat. För att mäta attityder är det därför viktigt att veta vilken 
egenskap i attityden som är utav intresse för mätningen, för att sedan utvärdera dess egenskaper.  
I utvärderingen undersöks om människors attityder till ett objekt är i olika former av positiv eller 
negativ karaktär. Även attitydernas styrkor är objekt för mätning då vissa attityder är starkare än 
andra. De attityder som är mest hållbara övertid och som kan stå emot mest övertalning är de 
starka attityderna. Detta påverkar även på vilket sätt människor väljer att ta in ny information och 
även det som vägleder människors beteenden (Brock & Green, 2005). Faktorer som indikerar 
styrkan i en attityd är om människor har en hel del kunskap inom området, om attityden är viktig 
för vederbörande, om attityden ligger nära tillgänglig samt säkerhetsgraden i attityden (Petty & 
Krosnick, 1995, i Brock & Green, 2005). Viktigt att tillägga som egenskap av en attityd är vilken 
sorts information den är baserad på. Attityderna kan vara baserade på affekt, det vill säga 
påverkan av känslor, eller kognition, det vill säga objektiv information och 
förstahandsinformation om objektet (Brock & Green, 2005). Det sistnämnda, målgrupp och 
mätningssammanhang, handlar om övervägandet av vilka som bäst kan representeras som valid 
målgrupp samt i vilken kontext som mätningen utförs. Brock och Green (2005) föreslår att den 
kanske mest komplexa mätningen kan göras med ett format som är självadministrerat för vuxna. 

Brock och Green (2005) menar att genom att ställa direkta frågor till människor är det 
enklaste sättet att få reda på människors attityder, vilket kan göras genom strukturerad och 
ostrukturerad mätning. Strukturerad mätning innebär att undersökningar förser informanterna 
med valmöjligheten till att välja bland ett begränsat antal möjliga svar, till exempel att svara 
“instämmer helt” eller “instämmer inte alls” gällande ett påstående. Fördelen med denna variant 
är att det blir enklare för informanten att svara och för forskaren att tyda resultaten. Forskaren kan 
därmed även fokusera på att undersöka specifika egenskaper av attityden, såsom till exempel 
attitydens styrka. Den andra varianten är ostrukturerad mätning, vilket möjliggör för informanten 
att svara med egna ord på öppna frågor. Här tillses därmed informanten möjligheten till att 
överväga sina ord och svara med eftertanke (Brock & Green, 2005). För att ändå ge 
informanterna möjligheten till att kunna svara med behag och mer precist i en strukturerad 
mätning, så appliceras en skattningsskala, så kallad number of scale points (Brock & Green, 
2005), som ger möjligheten till att kunna svara någonstans emellan “instämmer helt” och 
“instämmer inte alls”.  Den bästa skalan anses förhålla sig mellan fem eller sju punkter (Krosnick 
& Fabrigar, 1997, i Brock & Green, 2005). 

Människor har en förmåga att vilja svara “rätt” när de ställs inför en fråga eller ett 
påstående. De gör därmed ett antagande att det är ett specifikt svar som eftersöks och därmed är 
de mer benägna till att svara på ett medhållande sätt än att svara enligt deras verkliga attityder. 
Detta fenomen kallas acquiescence bias (Brock & Green, 2005). 
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Könsskillnader - manligt och kvinnligt 
Könsschemateorin är en utökning av den kognitiva utvecklingsteorin, då den förklarar hur 

barn förvärvar antaganden i social miljö om vad som är manligt och kvinnligt, via en kognitiv 
bearbetning (Bem, 1981, i Brannon, 2008). Dessa antaganden bildar ett schema som påverkar hur 
barn bearbetar information, strukturerar deras erfarenheter samt fungerar som en grund för att dra 
slutsatser och göra tolkningar. Detta påverkar hur barn ser på världen och således hur de agerar 
inom den (Martin & Ruble, 2004, i Brannon, 2008). 

Könsscheman innehåller en sorts guide om vad som är manligt och kvinnligt samt ens 
personliga åsikter om vilka människor som passar eller inte passar in på dessa scheman (Janoff-
Bulman & Frieze, 1987, i Brannon, 2008). Könsschemateorin kan således bidra med en 
förklaring till koncepten maskulinitet och femininitet samt hur människan identifierar sig med 
dessa koncept (Brannon, 2008). Barn använder även könsscheman i bildandet av självet och varje 
barns könsschema är inkluderat i barnets egen identitet. Detta leder till att barnet kan identifiera 
sig själv som man eller kvinna, det vill säga utveckla en könsidentitet (Parsons & Bales, 1953, i 
Brannon, 2008). Könsidentiteten innebär inte bara att människan kan identifiera sig med ett av 
könen utan även se till de könsrollsstereotyper, som syftar till de beteenden och karaktärer som 
anses passande för pojkar respektive flickor (Martin & Ruble, 2004). 

Fahlke och Johansson (2007) förklarar att manligt och kvinnligt har undersökts utifrån 
många självskattningar och vad som ansetts vara stereotypiskt. Män har attribuerats till att vara 
starka, uthålliga, effektiva, pålitliga och självsäkra, medan kvinnor har fått attribut som 
godhjärtade, blygsamma, varsamma, eftergivna och känslosamma (Fahlke & Johansson, 2007). 
Denna könssegregering kritiserades och till slut myntades istället begreppet androgynitet som 
syftar till att en individ kan ha både typiskt manliga och kvinnliga egenskaper (Brannon, 2008), 
vilket forskare även lyft fram som mer sunt än att endast förhålla sig på extremerna gällande 
dessa könsstereotyper. Dock nämner de att detta påstående har blivit ifrågasatt då det inte finns 
några reliabla mätinstrument för denna sunda androgynitet (Fahlke & Johansson, 2007). De 
förklarar även att det är vanligt att begreppen kön och genus kolliderar i allmänna ordalag, men 
även inom forskning. De menar att kön syftar till den rena biologiska skillnaden mellan kvinnor 
och män såsom hormoner, hjärnans nervsystem och genetik, medan genus syftar till det sociala 
fenomen som konstrueras i samråd med den sociala och kulturella miljön (Fahlke & Johansson, 
2007). 

När det talas om genus finns en samhällelig definition gällande vad som är manligt och 
kvinnligt. Hur människor tänker om män och kvinnor grundar sig i deras kroppars olikheter 
snarare än likheter och dessa föreställningar är socialt konstruerade med grund från ett 
förutbestämt biologiskt synsätt (Lander, 2003). Dessa föreställningar skiljer sig med tiden 
angående hur män och kvinnor ska vara och dessa fastställs via normer och värderingar. Därför är 
kroppen viktig i hur människor i samhället om och om igen konstruerar och anordnar vad som är 
feminint respektive maskulint. När dessa föreställningar inte stämmer in i människors 
konstruktioner så genererar det i avvikelser. Lander (2003) beskriver att feminina föreställningar 
är förknippat med moderskap, moral och dygd samt konstruktionerna som skapas om hur saker 
och ting ska vara bidrar till att människor tar sådana som ovannämnda föreställningar förgivet. 
Dessa föreställningar matas dagligen via media, språkliga uttryck, vardagliga livet och handlingar 
(Lander, 2003). Stainton Rogers och Stainton Rogers (2002) beskriver dessa konstruktioner som 
könsstereotypisering. Om någon avviker enligt dessa föreställningar så påverkar det bemötandet 
mot denna individ, eller själva könsschemat (Stainton Rogers & Stainton Rogers, 2002). 
Forskning (Ruble et al. in press, i Martin & Ruble, 2004) har även visat att när en människa har 
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identifierat sig med en grupp så har hon förmågan att utvärdera den gruppen hon tillhör på ett 
positivt sätt. 

I en artikel av Weaver, Vandello, Bosson och Burnaford (2009) redogörs två amerikanska 
studier som undersöker studenters attityder till könsroller. I den första studien får informanterna i 
uppgift att definiera vad en “riktig man” respektive vad en “riktig kvinna” är samt deras 
egenskaper. Teorierna för deras studie låg i linje med tidigare forskning, om att attityder till 
könsroller hämtas ifrån de könsstereotypa normer och värderingar som finns i samhället samt den 
kultur som de präglas av (Weaver et al., 2009). Enligt tidigare forskning (Brannon, 2008) 
beskrivs typiska maskulina drag som aggressiv, tar plats, visar vem som bestämmer samt tar 
kontroll, medan feminina drag beskrivs som mer underordnad, huslig och from. Weaver et al. 
(2009) ville undersöka definitionen kring manlighet och ifall den ses som mer svårfångat i 
jämförelse med kvinnlighet samt se ifall män ser aggression som ett verktyg inom mandomen för 
att kunna hävda sin rätt som man. Resultaten visade att informanterna beskrev en “riktig man” 
som en aktivt handlande individ samt att de underströk påståenden om att mandom, till skillnad 
från kvinnodom, ger högre social status samt måste förtjänas och bevisas. De visade även att män 
ser fysisk aggression som ett attribut till mansrollen, då våld ses som något rättfärdigat vid 
försvarandet när manligheten hotas. Enligt dessa resultat av Weaver et al. (2009) kan aggression 
på så sätt förväntas av män i en situation som “kräver det”. Det kan tilläggas att de mest 
stereotypa åsikterna var starkare hos männen. Männens egna åsikter gällande deras aggression 
var att det används för att kontrollera andra och försvara sig själva när de provoceras. Kvinnor 
beskrev sin egen aggression som förlust av kontroll, anti-socialt beteende eller stressrelaterat 
(Weaver et al., 2009). 

 
Sexism 

Sexism definieras som fördomar baserat på kön eller genus. Enligt Glick, Fiske samt 
kollegor (Fiske, Cuddy, Glick, & Xu, 2002; Glick & Fiske. 2001; Glick et al., 2000, i Brannon, 
2008) kan man dela upp sexism i två olika varianter. Den ena kallar de för fientlig (hostile eng.) 
sexism som syftar till de negativa aspekterna där kvinnor blir diskriminerade inom ekonomi, 
politik, utbildning samt på arbetsmarknaden. Den andra kallar de för välvillig (benevolent eng.) 
sexism som istället syftar till positiva aspekter där positiva attityder till kvinnor leder till 
förringande och bidrar till att hålla kvinnorna underordnade. Dessa positiva attityder kan vara i 
form av att kvinnan bör sättas på piedestal, behandlas annorlunda samt med vördnad, vilket kan 
grundas i tron om att kvinnan är svag och därmed behöver skydd samt är mindre kompetent än 
män (Fiske et al., 2002, i Brannon, 2008). Då dessa positiva attityder medför positiv respons på 
stereotypiskt feminina egenskaper såsom varm och omvårdande, leder det till att kvinnor 
accepterar denna stereotypa bild och på så sätt själva även upprätthåller sexism (Jost & Kay, 
2005, i Brannon, 2008).  Det kan tilläggas att även mäns stereotypa karaktärsdrag kan bli bemötta 
av dessa former av sexism (Glick & Fiske, 1999; Glick et al., 2004, i Brannon, 2008) men att 
välvillig sexism dock inte påverkar männens dominans i samhället då männen uppfattas som de 
överordnade (Brannon, 2008). 

Sextyping innebär att människor bemöts olika beroende på vilket kön de tillhör. Från 
födseln ses pojkar och flickor som olika och behandlas därefter även olika (Holt et al., 2012). I en 
studie av Snow, Jacklin och Maccoby (1983) upptäcktes det att fäders beteenden gentemot sina 
barn skiljde sig beroende på kön. Till exempel så tillrättavisades deras söner mer än deras döttrar 
samt att de aktivt undvek att exponera sönerna för aktiviteter som ansågs vara stereotypiskt 
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feminina. Fäderna hade även en förmåga att vara mer fysiska med sina döttrar (Snow et al., 
1983). 

Forskning (Kinsey, 1948; 1953, i Brannon, 2008) har visat att det råder en så kallad 
sexual double standard i samhället, som syftar till tvetydiga normer gällande män och kvinnors 
sexuella beteende. Förväntningarna ser med andra ord olika ut beroende på kön, då det råder en 
större tolerans för männens sexuella beteende än för kvinnans (Reiss, 1964, i Howell, Egan, 
Giuliano & Ackley, 2014). En lämplig förklaring till denna rådande tvetydighet skulle kunna vara 
trosföreställningen om att män har ett större behov av fysisk närhet, medan kvinnor har ett större 
behov av känslomässiga utbyten (Caroll et al., 1985, i Howell et al., 2014). Denna tvetydighet har 
även undersökts av Howell et al. (2014) där de mätte attityder till ett sexualbrott, begånget av en 
lärare, med fokus på förövarens kön. Resultatet visade att ifall förövaren var en man så dömdes 
han hårdare, än om förövaren var en kvinna (Howell et al., 2014). De förklarar att anledningen 
till denna skillnad i bedömning har att göra med användandet av makt med intentionen att 
utnyttja en annan människa och de kallade denna tvetydighet för omvänd sexuell dubbelmoral 
(reverse sexual double standard, eng.) (Howell et al., 2014). Mäns sexuella beteende anses i 
huvudsak som positivt när deras partner är en kvinna av ungefär samma status (Sheeran et al., 
1996, i Howell et al., 2014), medan deras beteende utvärderas negativt i situationer där de utövar 
makt över någon annan (Fromuth, Holt & Parker, 2001, i Howell et al., 2014). 

Howitt (2012) beskriver att det kan vara frestande att tänka på våldsbrott som en manlig 
handling med hänvisning till statistiken. Dock menar Björklund (Björklund, 1994, i Howitt, 
2012) att aggressivitet inte skiljer sig mellan män och kvinnor men däremot att aggressionen 
uttrycks olika. Enligt Österman et al. (1998, i Hewstone et al., 2012) uttrycker kvinnor aggression 
på ett mer indirekt sätt, till exempel i form av manipulation eller intention att förstöra relationer. 
Mäns aggression är ofta kopplat med fysisk aggression, vilket det forskas mest om enligt Howitt 
(2012). Petterson (2003) menar att forskning ofta är inriktat på våld och män, då våld även är 
sammankopplat med manlig dominans. Dock är de vanligaste förekommande våldsbrotten inte 
mellan män och kvinnor utan snarare där de involverade har samma kön, alltså våld man mot 
man eller kvinna mot kvinna (Howitt, 2012). 

En “manlighets ram” presenterad av Stanko och Hobdell (Stanko & Hobdell, 1993 i 
Karlsson, 2003) handlar om att det finns vissa delar i hur beteenden uppfattas män emellan samt 
hur de ser på sina egna reaktioner. Dock nämns det att det är svårt att generalisera mäns 
reaktioner i och med att män likväl som andra är olika individer med olika bakgrunder. Det gäller 
även hur handlingar uppfattas, då de kan uppfattas på ett sätt av en man medan de uppfattas på ett 
annat sätt av en annan man. I och med att människor i samhället har implementerat olika 
genusnormer är det lätt att tillskriva vissa beteenden som naturliga för respektive kön. Karlsson 
(2003) menar därför att detta kan bidra till att människor i rättsliga sammanhang inte är 
konsekventa i sina bedömningar. Samhället har normaliserat vissa beteenden beroende på om en 
man eller kvinna är utövaren och vissa av dessa är dessutom konstruerade så att beteendena 
allmänt ska uppfattas som skämtsamma. Uttrycket ”ta det som en man” kan vara ett exempel på 
när en handling som är över gränsen till acceptabelt ”normaliseras” just för att offret råkar vara 
en man, därmed förväntas han kunna hantera situationen på ett visst sätt utifrån de tillskrivna 
egenskaper som han förväntas besitta (Karlsson, 2003). 
         I och med att människor exponeras för starka stereotyper via media så bidrar detta till att 
vissa brott associeras till vissa människor (Brock & Green, 2005). Detta visade en studie från 
USA, av Gillian och Iyengar (Gillian & Iyengar, 1993 i Brock & Green, 2005), där de fann att 
individer hade en tendens att stötta straffrättslig politik mer, när de genom media, exponerats för 
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en misstänkt gärningsman med afroamerikanskt ursprung än när det var i fråga om en vit 
gärningsman (Brock & Green, 2005). 

Forskning från USA (Daigle & Mummert, 2013) har visat att män som har en stark 
maskulin identitet besitter en ökad risk för att bli utsatt för våldsbrott. En förklaring som 
framförts är att de maskulint karaktäristiska egenskaperna såsom tuff, självgående, dominant 
samt kraftfull kan provocera andra män i omgivningen som i sin tur kan leda till ett slagsmål. 
Dock vet de ännu inte exakt hur maskulinitet samverkar med våldsbrott, bara att det är en 
oberoende bidragande faktor. En feminin kvinna med egenskaper som passiv, underordnad och 
vänlig löper större risk att bli utsatt på grund av antagandet att hon kan vara lättare att besegra 
och inte slå tillbaka eller kalla på hjälp. Samma risk för att bli utsatt gäller dock inte för kvinnor 
med maskulina drag, då en kvinna som uppfattas som dominant och självgående inte uppfyller 
kriterierna för ett offer (Daigle & Mummert, 2013). 

Hong (2000) argumenterar för att samhället fokuserar på fel sorts metoder när det 
kommer till att reducera risken för män att hamna i våld. Han menar att eftersom en korrelation 
mellan maskulinitet och våldsproblematik har upptäckts borde samhället istället lägga fokus på 
att utbilda männen i ämnet om mansrollen och dess relation till våld, snarare än att försöka nå ut 
till kvinnor och erbjuda självförsvarsprogram. Han menar således att problemet består av den 
pressen det innebär att vara maskulin och i trosföreställningarna om vad som är en “riktig man” 
(Hong, 2000). 

Bieneck och Krahe (2011) undersökte, i en studie från Tyskland, om tvetydighet förekom 
i attityder till förövaren och offret, i brott såsom våldtäkt och rån. I deras beskrivna 
brottsscenarion var förövaren man och offret kvinna. Scenariona som de presenterade för 
informanterna varierade i form av relation mellan förövare och offer, såsom främlingar, bekanta 
eller ex-partners. De varierade även utifrån användningsstrategier såsom att ta till våld eller att 
utnyttja offrets berusning. Denna variation gav en effekt när det gällde våldtäkt, men inte när det 
gällde rån. Resultatet visade att informanterna lade mest skuld på offret när det gällde våldtäkt, 
men skuldbelade förövaren när det gällde rån. Detta tyder på att kvinnans sexualitet ses som 
något negativt vilket förklarar tvetydigheten i studien (Bieneck & Krahe, 2011). 
  
Brottsligheten och fördömandet 

Howitt (2012) beskriver att det finns en ökad rädsla för att utsättas för brott och att 
bidragande faktorer till detta är människors attityder, misstron till samhällets omsorg, bristande 
tillit till medmänniskor samt att brottsligheten har ökat. Människor tänker att de förr i tiden var 
säkrare och inte hade behovet av att till exempel låsa sina dörrar. I modern tid är människor 
emotionellt påverkade i sin rädsla för brott och rädslan för att bli utsatt är inte i paritet med den 
statistiska risken för utsatthet. Howitt (2012) beskriver tre huvudområden som influerar rädslan 
att bli utsatt för brott. Det första området är om personen känner någon eller har sett någon som 
blivit offer för brott alternativt hört om någon som har blivit utsatt. Det andra området är att 
mycket information om brottslighet når ut till människor via massmedia, vilket är en källa som 
endast delger en del av brottens hela historia. Det tredje området är människors sociala och 
personliga karaktäristiska drag, vilka bidrar till att rädslornas nivå för att bli utsatta för brott 
skiljer sig (Howitt, 2012). Enligt en studie (Bazargan, 1994, i Howitt, 2012) där de undersökte 
människors rädsla för att bli utsatta för brott, framgick det att äldre var de som var mest rädda. 
Även kvinnor, i förhållande till män, är mer rädda för att bli utsatta för brott. Detta förklaras av 
feminismen som att vara ett resultat av att kvinnor genom tiderna indoktrinerats med rädsla och 
genom det blivit osjälvständiga (Walter, 1996, i Howitt, 2012).  
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I en studie från USA gällande upplevda rädslor studerade Wesely och Gaarder (2004) 
kvinnors känslor kring att delta i sportsliga aktiviteter i en stadspark. De kom fram till att kvinnor 
upplever en generell rädsla för utsatthet när de befinner sig utomhus och att denna rädsla kan 
komma att påverka deltagandet. De argumenterar för att denna rädsla grundar sig i 
könskonstruktioner såsom att “kvinnor inte hör hemma” inom sport, på grund av den rådande 
uppfattningen om att sport är en maskulin sysselsättning (Bryson 1994; Whitson 1990, i Wesely 
& Gaarder, 2004). En annan anledning till denna rädsla kan vara associationen om att platser 
utomhus är det “vilda” och innebär således risker för fara och att kvinnor bör därför inte infinna 
sig utomhus utan skyddet av en man (Madriz 1997;Stanko 1990; Vance 1993, i Wesely & 
Gaarder, 2004). 

Christie (2001) diskuterar att synen på ett offer inte är en enda sak utan något som 
definieras av personen som blivit utsatt. Alla människor upplever inte situationer på samma sätt 
utan definierar dem olika. Han menar även att situationen kan ses på personlighets- och 
samhällssystemnivå, där en del människor har en tendens att se sig själva som offer i de flesta 
situationer medan andras känslor grundas genom andra premisser. Detta kan då ses som en 
egenskap i vederbörandes personlighet, medan offerrollen utifrån samhällssystemnivån, 
konstrueras (Christie, 2001), vilket kallas viktiminisering (Howitt, 2012). Christie definierar det 
idealiska offret, viktiminiserat genom västerländsk kultur, som att vara en svag äldre kvinna, ha 
skäl att vara på den plats dådet utförs och att bli utsatt för en stor och ond okänd man. Denna 
definition av offret menar Christie (2001) är enklare att fördöma än om både den misstänkta och 
målsägande till exempel är män, befinner sig på en pub, då målsägande är ung och blir utsatt av 
en bekant. Vidare menar Christie (2001) att dessa två offer har svårt att konkurrera om titeln “det 
idealiska offret”, på så sätt att den utsatta unga mannen bland annat kunnat undvika angreppet 
genom att inte befinna sig på puben och haft större möjlighet att försvara sig mot den misstänkta. 
Den unga mannen i baren borde ha varit medveten om att han befann sig i en riskfylld miljö 
medan den äldre kvinnan var oskyldigt ovetandes, vilket bidrar till att den äldre kvinnan är mer 
berättigad att ses som “det idealiska offret” (Christie, 2001). 

När ett idealiskt offer skapas så skapas även den idealiska gärningsmannen, så som ovan 
när den äldre kvinnan definieras som idealiskt offer, med hjälp av beskrivningen av den 
misstänkta som en stor och stark okänd man. Det “idealiska offret” och den “idealiska 
gärningsmannen” är alltså beroende av varandra. Ju fler faktorer som stämmer in på den utsatte 
som “idealiskt offer”, desto mer påverkas den misstänkte idealistiskt. Den idealiska synen på en 
våldsbrottsling stämmer inte överens med verkligheten (Christie, 2001). Enligt 
Brottsförebyggande rådet (2013) är en misstänkt, när det gäller våld mot kvinnor, någon 
närstående och när det gäller våld män emellan sker det oftast på allmän plats, där alkohol är 
inblandat (“Den nationella trygghetsundersökningen”, 2013). Christie (2001) menar att denna 
beskrivning av en misstänkt våldsbrottsling inte stämmer överens med definitionen av den 
“idealiska gärningsmannen”, vilket snarare definieras som farlig, okänd, ond och knappt 
människa (Christie, 2001). 

I allmänna ordalag när det pratas om våld i nära relation så förknippas detta oftast med 
mäns våld mot kvinnor (“Våld mot kvinnor och män i nära relationer”, 2009), vilket inte studier 
(“Våld i nära relation - Lika mellan könen men grövre mot kvinnor”, 2014) om utsatta män och 
kvinnor bekräftar, utan snarare påvisar att män och kvinnor är lika utsatta. Detta bekräftar 
Brottsförebyggande rådets statistik (2014). År 2012 uppgav runt 7 % av respektive kön att de har 
utsatts för psykiska och fysiska brott. Det som skiljer sig är dock hur grovt brottet är. Större andel 
kvinnor utsätts för upprepade brott samt brott av den allvarlighetsgraden att det resulterar i behov 
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av vård i större utsträckning än män (“Våld i nära relation - Lika mellan könen men grövre mot 
kvinnor”, 2014). Enligt Brottsförebyggande rådet (2014) är det flest män som blir utsatta för våld 
i allmänhet. År 2012 var det 2,6 % män och 1,3 % kvinnor som uppgav sig ha blivit utsatta för 
misshandel (“Våld och misshandel”, 2014). Det finns en viss skillnad i vem det är som utsätter 
kvinnan eller mannen för brott gällande hot, trakasserier eller misshandel. I männens fall är 
förövaren oftast någon som de inte känner och brottet äger rum på en allmän plats, till skillnad 
från när kvinnor utsätts för denna typ av brott, då det ofta är någon i hennes bekantskapskrets och 
dådet utövas oftast på arbetsplatsen eller i hemmet. Det är även vanligare i männens fall att 
alkohol eller narkotika är inblandat (“Den nationella trygghetsundersökningen”, 2013).  

Enligt en rapport från Åklagarmyndigheten (2007) är villkorlig dom, såsom dagsböter 
eller samhällstjänst, den vanligast förekommande påföljden vid normalgradig misshandel med 
hela 59,7%, det vill säga 132 fall. Av dessa förenades 64 fall med samhällstjänst. Därefter 
uppkommer skyddstillsyn till 19,9%, det vill säga 42 fall, trots minskad andel sedan år 2005. 
Fängelsestraff är lägst förekommande med 17,5 %. Dock var andelen fängelsestraff högre år 
2005 än år 2000 (”Domstolarna påföljdspraxis vid vissa våldsbrott – sammanfattning”, 2007). 
Brottsförebyggande rådets statistik (2011) visar att män är de mest lagförda i Sverige. Av alla 
lagföringsbeslut under år 2011 gällde 83 procent män, vilket representerar 113 000 
lagföringsbeslut. Kvinnor representerar 23 000 lagföringsbeslut, det vill säga 17 procent, under 
samma år. De vanligaste förekomna brotten, både för kvinnor och män, är tillgreppsbrott och 
trafikbrott (“Personer lagförda för brott”, 2011). 

Under år 2013 var det 81 procent män som registrerades som misstänkta för brott, det vill 
säga 86 700, de resterande procenten utgjordes av 20 400 kvinnor (“Personer misstänkta för 
brott”, 2013). Av de personer som frigavs eller lagfördes under år 2005 så återföll 41 procent av 
dessa i brott, inom de närmaste tre åren. Risken för män att återfalla i brott uppgår till 46 procent 
högre än risken för kvinnor att återfalla i brott. Andra faktorer som ökar risken för återfall är 
tidigare avsnitt i belastningsregistret. Det är 10 gånger större risk att personer med fyra eller fler 
avsnitt i belastningsregistret återfaller i brott än de personerna utan avsnitt i belastningsregistret, 
detta gäller inom tidsramen av tre år (“Två av fem återfaller i brott”, 2012). 

Ahola (2010) menar att män som misstänkta bemöts kraftigare i rätten än kvinnor som 
misstänkta. Trots att rätten äger under ansvar att vara objektiv i sina bedömningar utifrån faktiska 
bevis, menar Ahola att det förekommer orättvis behandling mellan könen och att detta kan vara 
ett resultat av de könsstereotyper som människor omges av (Ahola, 2010). Ahola, Hellström och 
Christianson (2010) menar att kvinnan, i jämförelse med mannen, uppskattas vara mindre aktiv, 
mindre aggressiv samt maktlös. Denna stereotypa syn på kvinnan gör att människor inte har 
förväntningarna på att kvinnor förmår att utföra vissa typer av brott, vilket i sin tur gör att domar 
med kvinnliga misstänkta påverkas (Ahola et. al., 2010). 

Horn och Hollin (1997) gjorde en studie gällande polisers olika syn på misstänkta män 
och kvinnor. Studien omfattade ett urval med sammanlagt 135 poliser, varav 29 var kvinnor och 
106 var män, samt en jämförelsegrupp innehållande 201 personer som inte var poliser, av dessa 
var 100 kvinnor och 101 män. Vederbörande fick svara på frågeformulär, vilka det fanns två 
versioner av då den ena involverade en manlig misstänkt och den andra en kvinnlig misstänkt, 
med syftet att mäta informanternas attityder. Resultatet visade att kvinnliga misstänkta jämfört 
med manliga misstänkta inte sågs som lika fundamentalt onda personer. Kvinnliga misstänkta 
sågs som mer trovärdiga än vad manliga misstänkta gjorde. De kvinnliga misstänkta uppfattades 
som mer normala och lika människor i allmänhet än misstänkta män. Samtliga resultat var 
oberoende av om informanterna var kvinnor eller män. I resultatet gällande skillnaderna mellan 
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experimentgruppen och jämförelsegruppen framkom det att poliser, till skillnad från icke-poliser, 
såg de misstänkta som mindre trovärdiga. I övrigt fann de inga ytterligare signifikanta skillnader 
mellan grupperna (Horn & Hollin, 1997). 
 
Hypotes och frågeställningar 

Det råder en dubbelmoral gällande män och kvinnors våldsamma beteende. 
Grundantagandet är att en människas beteende tolkas och bedöms olika som ett resultat av kön, 
det vill säga beroende på om vederbörande är en man eller kvinna (Ahola, 2010; Horn & Holin, 
1997). Människor utgår ifrån olika kriterier när de bedömer en våldshandling beroende på om den 
misstänkta är en man eller kvinna, samt om den målsägande är en man eller kvinna. Denna 
hypotes om dubbelmoral genererar två huvudprediktioner: 

Mäns våldshandlingar bedöms allvarligare (högre allvarlighetsgrad på skadan, högre 
straff, mer sannolikt en återfallsförbrytare) jämfört med kvinnors våldshandlingar oavsett 
målsägandes kön. 

Våldshandlingar riktade mot kvinnor bedöms allvarligare (högre allvarlighetsgrad 
gällande handlingen) jämfört med våldshandlingar riktade mot män oavsett den misstänktas kön. 
Studien avsåg även besvara följande frågeställningar: 

Har den misstänkta respektive målsägandes kön någon betydelse gällande attityden till 
huruvida samhället bör öka resurserna angående våldsbrott?  

Har den misstänkta respektive målsägandes kön någon betydelse gällande attityden till 
huruvida omgivningen bör informeras om det begångna våldsbrottet? 

Har det någon betydelse huruvida informanten är en man eller kvinna gällande 
bedömningen av den misstänkta, respektive målsägande i det begångna brottet i scenariot? 
  

METOD 
Vår studie är en kvantitativ experimentell studie där vi mäter människors attityder till våldsbrott 
och hur det skiljer sig beroende på vilket kön den misstänkta respektive målsägande har.  
 
Urval 

I experimentet deltog 354 studenter vid ett universitet i Sverige, varav 163 var män, 190 
var kvinnor samt 1 som inte uppgav kön. För att få en bra spridning gällande 
utbildningsinriktningar så var 54 lärarprogramstudenter, 21 civilingenjörstudenter, 85 
sjuksköterskestudenter, 170 civilekonomstudenter samt resterande 24 kompletterande studenter. 
Av sammanlagt 360 stycken utdelade frågeformulär räknades sex stycken som bortfall, på grund 
av de inte lämnades in samt ett ytterligare bortfall från könskvoten, då en informant inte hade 
uppgett kön på förstasidan i formuläret. Medelåldern för deltagarna var 22 år (M= 22.39, SD = 
3.24). 

  
Material 

Första sidan av alla frågeformulär bestod av ett bifogat informationsblad om studien i 
syfte att låta informanterna ta ställning till sin medverkan (se Appendix). Inledningsvis fick 
informanterna fylla i demografisk information gällande kön, ålder, etnicitet, program/kurs, antal 
högskolepoäng samt när i tid de planerat att avsluta sina studier. Etiska riktlinjer presenterades 
för informanterna så att de med säkerhet skulle känna att deras åsikter inte riskeras att spridas 
eller härledas tillbaka till den enskilda individen, i enlighet med konfidentialitetskravet (Bryman, 
2011). 
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När vi utformade frågeformulären tog vi hänsyn till huruvida formulären kunde leda till 
psykisk skada för informanterna, på så sätt att brottsscenariot kan uppfattas som berörande och 
känsligt och kan bidra till trauma, stress eller på annat sätt påverka i negativ benämning 
(Denscombe, 2009). Därför innehöll inte brottsscenariot alltför detaljrik information om brottets 
art eller eventuella skador som målsägande åsamkats och beskrevs i mer övergripande termer 
utan att störa syftet med experimentet. Vi frågade inte heller informanterna om personlig 
information i större utsträckning än kön, härkomst, vilken slags utbildning informanterna gick 
samt ålder. I övrigt bad vi endast om deras åsikter utifrån skattningsskalor från påståenden, det 
vill säga instämmer inte alls till instämmer helt. Vi försäkrade informanterna om att deltagandet 
var helt konfidentiellt samt att deras identitet skulle skyddas på ett säkert sätt (Denscombe, 2009). 
Avslutningsvis presenterades våra namn samt kontaktuppgifter, primär information angående 
studiens syfte och att studien endast genomfördes i forskningssyfte (se Appendix), i enlighet med 
nyttjandekravet (Bryman, 2011). 

För att mäta människors antaganden och människors förmåga att sätta sig in i en historia 
och använde sig Green och Brock (2000) av Transportation Measurement, vilket innebar att få 
informanterna engagerade i en historia som gjorde att de hamnar i ett tillstånd där de levde sig in 
i den beskrivna händelsen. De lät informanterna läsa en omfattande berättelse om ett mord. 
Därefter tillfrågades informanterna bland annat huruvida deras uppfattning var gällande 
karaktärerna i berättelsen och vad de kände gällande orättvisor i berättelsen. Studien av Green 
och Brock (2000) visade att människor som skattade högt på att leva sig in i historien hade mer 
positiv uppfattning gällande karaktärerna men även att de som inte levde sig in i historien var 
mindre accepterande gällande vad som framgick av den. En del människor har lättare för att leva 
sig in i en händelse som de läser om och andra har svårare för att göra detta, det varierar från 
person till person (Green & Brock, 2000). Vi önskade att informanterna skapade sig en lättare 
uppfattning angående vår brottsbeskrivning men för att göra grundliga mätningar på antaganden 
krävs en mer omfattande historia. Detta var inte det egentliga syfte med vår studie varpå vi valde 
bort att ta med alltför detaljrik information. 

I processen att utforma brottsscenariot var intentionen att det skulle vara förankrat till 
verkligheten, därför vände vi oss till en tingsrätt i Sverige för att begära ut domar från olika 
våldsbrott. Vi valde, utifrån dessa, olika specifika innehåll och formade ett eget brottscenario. Vi 
nyttjade även den vetenskapliga studien The Reverse Double Standard in Perceptions of Student. 
Teacher Sexual Relationships: The role of Gender, Initiation, and Power (Howell et al., 2011), 
för att titta på deras utformning av scenario, påståenden samt mätskala som riktlinje för 
frågeformulären. För att kunna mäta effekten av kön via frågeformulären så byttes variablerna 
kvinna, man och neutral ut med varandra i brottsscenariot, så att nio stycken scenarion skapades. 
Vi ville se om kön på den misstänkte respektive målsägande hade en effekt på informanternas 
bedömning av våldshandlingen, med hjälp av en mellangruppsdesign.  

Brock och Green (2005) menar att mätningen av attityder är ett så pass komplext fenomen 
att det är viktigt att vara medveten om just vilken sorts attityd som ämnas att mätas. De menar att 
enklaste sättet att mäta en attityd på är genom ostrukturerad, det vill säga öppna frågor, eller 
strukturerad mätning, likt det som använts i aktuell studie i form av skattningsskalor. Detta för att 
vi skulle få tydliga svar och för att deltagandet skulle vara enkelt för informanten. Genom att 
använda skattningsskalor med svarsalternativ från “instämmer inte alls” till “instämmer helt”, 
kunde vi därigenom undersöka om informanternas attityder var av positiv eller negativ karaktär 
till objektet. Vi kan även delvis uttala oss om attitydernas styrka, genom att se om informanterna 
har skattat högt, respektive lågt på mätskalan. Informanterna fick skatta 13 påståenden enligt en 
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sju-gradig likertskala (se Appendix), där 1 är instämmer inte alls och 7 är instämmer helt 
(Bryman, 2002).  

För att analysera vår insamlade rådata använde vi oss av SPSS, där vi fick fram våra 
resultat genom en 2 (Informanternas kön, Man/Kvinna) x 3 (Misstänktes kön, 
Man/Kvinna/Neutral) x 3 (Målsägandes kön, Man/Kvinna/Neutral) mellangrupps ANOVA. För 
eftertester använde vi Sidak post hoc-test. 
 
Procedur 

Innan det egentliga experimentet utfördes beslutade vi oss för att göra en pilotstudie, för 
att försäkra oss om att vårt mätinstrument var lättförståeligt samt för att få möjligheten att göra 
modifikationer om det skulle behövas (Denscombe, 2009). 

Pilotstudien utfördes på sammanlagt 18 personer, det vill säga 2 per könskombination. 
Informanterna valdes utifrån vår omgivning, vilka hade blandad yrkesbakgrund i form av bland 
annat polis, kvinnostödjande organisation och psykiatri. Detta för att få expertutlåtanden 
angående brottsscenariot och påståendenas utformning. Under tiden som formulären fylldes i 
mätte vi svarstiden för att kunna informera informanterna i den egentliga studien om 
undersökningens omfattning. Under pilotstudien erhöll vi kritik av våra informanter om att vissa 
påståenden i formulären ansågs som relativt oklara, vilket bidrog till att vi modifierade vårt 
frågeformulär utefter dessa synpunkter, i samråd med vår handledare.  

Sedermera kontaktades olika föreläsare för att be om lov att få komma på deras 
föreläsningar och dela ut frågeformulären. Vi informerade föreläsarna om vad studien skulle 
handla om i stora drag, utan att avslöja könsaspekten, samt skickade ut information via mail. Då 
det är viktigt med konstanthållande i studien valde vi att dela ut formulären vid ungefär samma 
tid på dygnet de dagarna undersökningen pågick. Vi använde även en slumpgenerator för att få ut 
två utdelningsordningar av formulären för att informanterna skulle ha lika stor möjlighet att 
tilldelas de olika betingelserna i experimentet. 

Platsen för datainsamlingen var i föreläsningssalar belägna på ett universitet i Sverige. På 
plats informerade vi informanterna om vad studien handlade om, utan att avslöja 
genusperspektivet för att inte påverka deras implicita attityder till kön samt om att studien skulle 
ta ungefär fem minuter. Vi bad dem även att undvika att prata med varandra under ifyllandet av 
formulären just för att de inte skulle påverka varandras skattningar och bedömningar, i 
förebyggande syfte för att kontrollera eventuella störvariabler, det vill säga intern validitet 
(Bryman, 2011). Vi varvade med att lägga ut en bunt formulär innehållande alla olika 
könskombinationer på första, respektive sista raden i föreläsningssalarna, som informanterna fick 
skicka vidare mellan sig. På så sätt blev formulären slumpmässigt utdelade och alla informanter 
hade således lika stor chans att bli tilldelade respektive betingelser.  

Första informationen där vi utelämnade information angående genusperspektivet, gjorde 
att vi fick tillämpa situationsbetingad etik (Bryman, 2011). Dock informerades informanterna i 
efterhand via mail om det egentliga syftet med fokus på genus, i och med detta uppfyllde vi 
informationskravet (Bryman, 2011) om att genomföra studien på ett öppet och ärligt sätt. I mailet 
förklarade vi för informanterna varför de inte fick erhålla all information innan deltagandet och 
att det var av stor vikt för studien att informationen delades upp på detta sätt. Efter diskussion 
med etisk åtanke erhöll vi uppfattningen om att detta bidrog till att informanterna förstod syftet 
med uppdelningen och vad det innebar för studien. Den information som informanterna initialt 
erhöll formuleras på så sätt att den var tillräcklig, så att de på ett rådligt sätt kunde avgöra om de 
ville medverka i studien eller inte, i riktlinje med informerat samtycke (Bryman, 2011). Vi 
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informerade även informanterna om att de hade rätt att avbryta deltagandet samt återta sin 
medverkan. 

Efter att ha besökt samtliga inbokade föreläsningar insåg vi att vi behövde jämna ut 
kvoten av deltagande män och kvinnor. Detta gjorde vi genom att slumpvis tillfråga studenter på 
universitetsområdet om deras deltagande.  
 

RESULTAT 
I detta avsnitt belyses den aktuella studiens resultat. Antalet informanter i var och en av de nio 
könskombinationerna var enligt följande: 39 (n = 39) misstänkt man - målsägande man, 40 (n = 
40) misstänkt man - målsägande kvinna, 40 (n = 40) misstänkt man - målsägande neutral, 39 (n = 
39) misstänkt kvinna - målsägande man, 39 (n = 39) misstänkt kvinna - målsägande kvinna, 40 (n 
= 40) misstänkt kvinna - målsägande neutral, 40 (n = 40) misstänkt neutral - målsägande man, 39 
(n = 39) misstänkt neutral - målsägande kvinna samt 38 (n = 38) misstänkt neutral - målsägande 
neutral. 
 
Allvarlighetsgraden på handlingen 

Det fanns en signifikant skillnad gällande allvarlighetsgraden på våldshandlingen 
beroende på målsägandes kön, F(2, 335) = 6.26, p = .002,   𝜂!! = .036. Handlingen bedömdes som 
mer allvarlig när målsägande var en kvinna (M = 4.60, SD = 1.40) än när målsägande var neutral 
(M = 3.99, SD = 1.31) p = .001. Däremot fanns inga signifikanta skillnader gällande målsägande 
som kvinna och målsägande som man (M = 4.28, SD = 1.26), inte heller mellan neutral (ps > .05) 
och man. Kvinnor (M = 3.76, SD = 1. 85) skattade även högre än män (M = 2.88, SD = 1.85), 
F(1, 333) = 18.61, p = .001,   𝜂!! = .053) gällande om handlingen var i proportion till att bli kallad 
”horunge”.  
 
Allvarlighetsgraden på skadan 

Det skiljde sig signifikant gällande allvarlighetsgraden på skadan kopplat till könet på den 
misstänkta, F(2, 335) = 3.96, p < .020,   𝜂!!  = .023. När en kvinna (M = 3.54, SD = 1.41) som 
misstänkt slog, sågs inte skadan som lika allvarlig i jämförelse med om en man (M = 4.04, SD = 
1.34) som misstänkt slog. Dock fanns inga signifikanta skillnader mellan neutral (M = 3.75, SD = 
1.34) och kvinna eller neutral och man. Det framkom en huvudeffekt av informanternas kön, F(1, 
335) = 4.38, p = .037,   𝜂!!  = .013, gällande allvarlighetsgraden på skadan, som berodde på att 
kvinnor (M = 3.92, SD = 1.41) skattade högre än män (M = 3.64, SD = 1.32). 
 
Påföljder i förhållande till kön 

Informanternas skattningar för straff av den beskrivna handlingen analyserades genom att 
använda en 2 (Informantens kön, Man/Kvinna) x 3 (Den misstänktas kön, Man/Kvinna/Neutral) x 
3 (Målsägandes kön, Man/Kvinna/Neutral) x 4 (Straffnivåer, Fängelse/Psykiatrisk 
vård/Skyddstillsyn/Samhällstjänst) faktoriell ANOVA. 

Variansanalysen visade på huvudeffekter av misstänktas kön, F(2, 332) = 8.10, p < .001, 
  𝜂!!  = .047, och typ av straff, F(3, 996) = 143.16, p < .001,   𝜂!!  = .30. Dessutom framkom en 
huvudeffekt av informantens kön, F(1, 332) = 9.49, p = .002,   𝜂!! = .028, som berodde på att 
kvinnor (M = 3.28, SD = 1.06) skattade högre än män (M = 2.93, SD = 1.06). Post hoc testning 
med Sidak test för den misstänktas kön visade att handlingen ansågs var värd ett generellt högre 
straff om den misstänkta var en man jämfört med om den misstänkta var en kvinna (p < .001) 
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eller en neutral person (p = .054). Huvudeffekten av typ av straff beror på att samhällstjänst (M = 
4.29, SD = 1.77) bedömdes vara ett rimligare straff än skyddstillsyn (M = 3.39, SD = 1.77), 
psykiatrisk vård (M = 2.44, SD = 1.57) och fängelse (M = 2.39, SD = 1.46). Skyddstillsyn 
bedömdes i sin tur vara ett rimligare straff än psykiatrisk vård och fängelse. Däremot fanns det 
ingen signifikant skillnad mellan psykiatrisk vård och fängelse (p > .05). 

En interaktion mellan informanternas kön och typ av straff framkom, F(3, 996) = 7.75, p 
< .001,   𝜂!! = .023. Test av enkla effekter via fyra separata envägs variansanalyser visade att män 
(M = 1.96, SD = 1.16) skattade lägre på fängelse än kvinnor (M = 2.77, SD = 1.59), F(1, 349) = 
28.79, p < .001, och att kvinnor (M = 3.65, SD = 1.84) skattade högre än män (M = 3.09, SD = 
1.63), F(1, 350) = 8.81, p = .003, gällande skyddstillsyn. Det fanns däremot inga skillnader 
beträffande psykiatrisk vård och samhällstjänst (ps > .05). 

Det fanns även en interaktion mellan typ av straff och den misstänktas kön, F(6, 996) = 
2.86, p = .009,   𝜂!! = .017. Test av enkla effekter via fyra separata envägs variansanalyser visade 
på signifikanta skillnader för fängelse, F(2, 349) = 4.61, p = .011, psykiatrisk vård, F(2, 349) = 
4.05, p = .018, skyddstillsyn, F(2, 350) = 5.61, p = .004, och samhällstjänst, F(2, 350) = 5.46, p 
= .005. Sidak post hoc test visade att fängelse bedömdes vara ett mer rimligt straff när den 
misstänkta var en man (M = 2.72, SD = 1.63) jämfört med en kvinna (M = 2.24, SD = 1.35) eller 
en neutral person (M = 2.22, SD = 1.35; alla ps < .05). Även psykiatrisk vård bedömdes vara ett 
mer rimligt straff när den misstänkta var en man (M = 2.78, SD = 1.71) jämfört med en kvinna (M 
= 2.28, SD = 1.44) eller en neutral person (M = 2.28, SD = 1.54; alla ps < .05). När det gäller 
skyddstillsyn bedömdes det vara ett mer rimligt straff när den misstänkta var en man (M = 3.81, 
SD = 1.77) jämfört med en kvinna (M = 3.06, SD = 1.70). Samhällstjänst däremot bedömdes vara 
ett mer rimligt straff när den misstänkta var en neutral person (M = 4.61, SD = 1.75) jämfört med 
en kvinna (M = 3.88, SD = 1.83) 

  
Återfallsförbrytare  

Gällande om den misstänkta var en återfallsförbrytare uppkom en huvudeffekt av 
informanternas kön, F(1, 332) = 4.79, p = .029,   𝜂!! = .014, vilket berodde på att kvinnor (M = 
3.67, SD = 1.60) var mer benägna att skatta den misstänkta som återfallsförbrytare än vad de 
manliga (M = 3.34, SD = 1.46) informanterna var. Det fanns även en signifikant skillnad 
beroende på vilket kön som var angivet för den misstänkta, F(2, 332) = 12.21,  p < . 001,   𝜂!!  = 
.069, då män (M = 3.81, SD = 1.50), som misstänkta skattades högst och kvinnor (M = 2.93, SD = 
1.45), F(1, 332) = 12.21, p < .001,   𝜂!! = .069, lägst. En signifikant skillnad visades dessutom 
mellan kvinna som misstänkt, och neutral (M = 3.72, SD = 1.52) men däremot inte mellan man 
och neutral (ps > .05). 
 
Informationsdelning och öka resurser 

Informanternas attityd till om samhället borde öka resurserna gällande denna typ av brott, 
visades vara relaterat till den misstänktas kön, F(2, 334) = 4.29, p = .015,   𝜂!!  = .025, som 
angavs. När den misstänkta angavs som man (M = 4.40, SD = 1.58) tyckte informanterna att 
samhället borde öka resurserna i högre grad än om en kvinna (M = 3.77, SD = 1.76) angavs som 
misstänkt. Dock fanns ingen signifikant skillnad mellan neutral (M = 4.12, SD = 1.76) som 
misstänkt och man eller neutral och kvinna (ps > .05). Även en huvudeffekt av informanternas 
kön, F(1, 334) = 27.63,  p < .001,   𝜂!!  = .076, hittades. Kvinnliga (M = 4.55, SD = 1.64) 
informanter ansåg att samhället borde öka resurserna i högre utsträckning än vad män (M = 3.65, 
SD = 1.67) gjorde. 
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Det fanns en signifikant skillnad gällande huruvida information skulle spridas till den 
misstänktas omgivning beroende på den misstänktas, F(2, 333) = 4.66, p = .010,   𝜂!!  = .027, kön. 
Män (M = 3.18, SD = 2.52) som misstänkta skattades högre gällande informationsutdelning än 
kvinnor (M = 2.62, SD = 2.55 ) p = .013. Mellan neutral (M = 3.08, SD =2.55) och kvinna som 
misstänkt hittades en tendens till en signifikant skillnad, p = .060. Dock fanns inga signifikanta 
skillnader mellan neutral och man som misstänkt, (ps > .05). 

En tendens till interaktion påträffades mellan den misstänkta och målsägande, F(4, 333) = 
2.37, p = .053,   𝜂!!  = .028, i frågan om informationsutdelning (se figur 1). Tre envägs ANOVor 
visade att när det var en neutralt målsägande, F(2, 117) = 9.38, p < .001, så skattades män som 
misstänkta (M = 3.63, SD = 1.45) högre än kvinnor (M = 2.30, SD = 1.20) och neutral som 
misstänkta (M =2.96, SD =1.44). Med en man eller kvinna som målsägande anträffades ingen 
signifikant skillnad (p > .05). 

 
Figur 1. Tendenser till interaktion, gällande informationsutdelning, mellan målsägande (victim) 
och misstänktas (offender) kön 

Som kan utläsas från figuren, gällande informationsutdelning, så skattade informanterna 
som högst när den misstänkta var en man och målsägande var neutralt, medan det skattades som 
lägst när en kvinna var misstänkt och målsägande var neutralt. 

En signifikant huvudeffekt av informanternas kön, F(1, 333) = 6.08, p = .014,   𝜂!!  = .018, 
påträffades gällande attityden till informationsutdelning. Kvinnliga (M = 3.16, SD = 2.0)  
informanter skattade högre än manliga (M = 2.76, SD = 2.15) informanter huruvida den 
misstänktas omgivning skulle informeras om det begångna brottet. 
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DISKUSSION 
Studiens syfte var att pröva hur bedömningarna gällande våldshandlingar påverkas av 
könsstereotypa attityder. Förväntningarna var att finna attitydskillnader mellan informanterna 
baserat på kön samt att bevisa att könsstereotyper existerar när det gäller fördömandet av 
brottsliga handlingar. Hypotesen beskriver allvarlighetsgraden av våldshandlingar med 
definitionen “allvarligare”, som syftar till hur högt informanterna skattade situationen med de 
involverade gällande till exempel påståendena straff, öka resurser och informationsutdelning. 
Resultaten kommer att diskuteras i relation till hypoteser och frågeställningar. Vi kan se att mäns 
våldshandlingar bedöms allvarligare, jämfört med kvinnors våldshandlingar, genom att 
informanterna skattade högre på straff och att det var av större vikt att öka resurserna för 
våldsbrott samt att information skulle spridas i större utsträckning. Gällande prediktionen 
angående att våldshandlingar bedöms som mer allvarliga om den målsägande var en kvinna, 
jämfört med målsägande som man, fick vi inte ut något signifikant resultat. Däremot skattade 
informanterna olika beroende på om det var en kvinna eller neutral som målsägande, där 
allvarlighetsgraden angående kvinna som målsägande bedömdes högre.  

 
Resultatdiskussion 
Mäns våldshandlingar bedöms allvarligare (högre allvarlighetsgrad på skadan, högre straff, mer 
sannolikt en återfallsförbrytare) jämfört med kvinnors våldshandlingar oavsett målsägandes kön. 

Den aktuella studien visade att det hade en betydelse för om den misstänkta var av 
kvinnligt, manligt eller neutralt kön, generellt genom samtliga områden i frågeformuläret. Detta 
tyder på att det råder en skillnad i attityder i förhållande till kön, vilket är i linje med resultaten av 
studien som genomfördes av Snow et al. (1983), där människor bemöts olika beroende på 
könstillhörighet. 

I den aktuella studien skattade informanterna mannens våldshandling som grövre än 
kvinnans våldshandling, vilket kan grunda sig i Christies (2001) definition av den “idealiska 
gärningsmannen”. Förväntningarna är således att vederbörande är ond, farlig, stor, stark och av 
manligt kön. I relation till Christies (2001) definition så skulle därav informanterna besitta 
fördomen om den manliga misstänkte utifrån beskrivna attribut och således skatta mannens 
våldshandling som grövre. 

Howell et al. (2014) har i sin studie undersökt attityder till kön i relation till ett 
sexualbrott. De fann att det råder en omvänd sexuell dubbelmoral, där männens sexuella beteende 
upplevs som grövre i jämförelse med kvinnors sexuella beteende. De tror att anledningen till 
detta är att männen förknippas med maktutövande (Howell et al., 2014). 

I studien av Bieneck och Krahe (2011) fann de en tvetydighet i skuldbeläggande gällande 
brott som våldtäkt och rån. I brottsscenariot i deras studie använde de sig av en man som 
misstänkt och en kvinna som målsägande. Resultaten visade att när det gällde sexualbrott 
skuldbelade informanterna målsägande istället för den misstänkte, dock inte när det gällde rån. 
Bieneck och Krahes (2011) fynd visade på en sexuell dubbelmoral där kvinnans sexuella 
beteende ses som negativt, vilket gjorde att informanterna skuldbelade kvinnan när hon utsattes 
för våldtäkt men inte när hon utsattes för rån. I vår studie undersökte vi inte sexualbrott eller 
tillgreppsbrott men fann ändå att det förekommer en dubbelmoral där den misstänkta respektive 
målsägande bedömdes olika beroende på vilket kön de tillhörde. 

Resultatet gällande allvarlighetsgraden på skadan, visade på en signifikant skillnad mellan 
kvinna och man som misstänkt, där mannen skattades högst. En förklaring till detta kan vara det 
som Horn och Hollin (1997) bekräftade i sin studie, där resultaten visade på skillnader mellan 
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kvinnliga och manliga misstänkta. Kvinnliga misstänkta ansågs vara mer trovärdiga, välvilliga 
och mer normala än manliga misstänkta. Ett ytterligare bevis på detta är studierna av Ahola 
(2010), där resultaten visade på att män bedöms hårdare i rätten än kvinnor. Liknande resultat 
visades även i studien av Snow et al. (1983) då fäder gav mer tillsägelser till sina söner än döttrar, 
med andra ord behandlades sönerna hårdare. 

Resultatet gällande straff visade att män som misstänkta skattades högre i frågan om 
fängelse, skyddstillsyn samt psykiatrisk vård som straff, men inte när det gällde samhällstjänst då 
neutral som misstänkt skattades högst, vilket vi anser stöds av Aholas (2010) ovanstående fynd. 
Generellt i aktuell studie skattades samhällstjänst och skyddstillsyn som rimligare straff i relation 
till den beskrivna våldshandlingen. Detta stämmer överens med statistik enligt en rapport 
gällande normalgradig misshandel från Åklagarmyndigheten (2007), där villkorlig dom såsom 
dagsböter eller samhällstjänst var den vanligast förekommande påföljden. Därefter uppkom 
påföljden skyddstillsyn och den minst förekommande påföljden var fängelsestraff. Därav kan den 
aktuella studiens resultat bedömas stämma överens med hur det ser ut i verkligheten. 

I aktuell studie visade resultatet, gällande påståendet “Den misstänkte mannen är med 
största sannolikhet en återfallsförbrytare”, att informanterna ansåg att den manlige misstänkte 
var den mest troliga återfallsförbrytaren. Vi tror att detta beror på en normativ uppfattning i 
samhället som säger att det är främst män som begår brott, med hänvisning till Hongs (2000) 
fynd som säger att pressen att uppnå mandom har en koppling till våldsproblematik.  
Informanterna i aktuell studie skattade således utifrån logiken att det är troligare att en man är 
återfallsförbrytare än en kvinna. I förhållande till Hong (2000) så förklarar även Howitt (2012) att 
våldsbrott anses vara en manlig företeelse, vilket kan förklara att informanterna hade det 
antagandet just gällande män. Enligt Brottsförebyggande rådets statistik (“Personer misstänkta 
för brott”, 2013) utgjorde män hela 81 procent av misstänkta för brott under 2013, medan bara 19 
procent var kvinnor. Angående återfall var det totalt 41 procent av de misstänkta för brott som 
återföll inom de närmaste tre åren. Risken för män att återfalla var 46 procent högre än för 
kvinnor (“Två av fem återfaller i brott”, 2012). Detta anser vi, med andra ord, rättfärdigar 
informanternas attityd till påståendet. 

 
Våldshandlingar riktade mot kvinnor bedöms allvarligare (högre allvarlighetsgrad gällande 
handlingen) jämfört med våldshandlingar riktade mot män oavsett den misstänktas kön.  

Gällande definitionen på det “idealiska offret” säger Christie (2001) att denne ses som 
kvinna, svag och oskyldig, vilket kan visa på att informanterna i den aktuella studien bedömde 
handlingen som mer allvarlig när målsägande var en kvinna än när målsägande var neutral. Detta 
resultat tror vi beror på att informanterna har viktiminiserat den kvinnliga målsägande enligt 
Christies (2001) definition.  

Våra resultat gällande allvarlighetsgraden på handlingen, visade på en signifikant skillnad 
mellan kvinna och neutral som målsägande, där handlingen mot kvinnliga målsäganden 
bedömdes som mer allvarlig, dock framkom ingen signifikant skillnad mellan man och kvinna 
som målsägande. Vi finner en svårighet i att analysera huruvida informanternas tolkning gällande 
neutralt målsägande är, då denna inte är könsstereotypisk. Däremot menar Daigle och Mummert 
(2013) att en feminin kvinna besitter en ökad risk för utsatthet, då hennes egenskaper anses 
passiva och passar således rollen som ett offer på grund av trosföreställningen om att hon kan 
besegras. Det faktum att vi inte fann någon skillnad mellan man och kvinna som målsägande, 
stödjer dock inte vår hypotes. Även om vi fann medelvärdesskillnader där kvinnor skattades 
högre så var skillnaden inte signifikant däremellan. Detta skulle vi kunna koppla till Daigle och 
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Mummerts (2013) studie som argumenterar för att även män kan utsättas för våld. I övrigt ser vi 
att detta fynd är något i motsats till tidigare forskning som främst argumenterar för att det är 
kvinnor som kan ses som offer (Christie, 2001).  

En förklaring till varför kvinnliga målsägande skattades högre kan vara att “kvinnan” är 
en ledtråd (cue, eng.) vilket informanterna tar hjälp av i övervägandet av sin attityd (Brock & 
Green, 2005). Med “kvinna” som ledtråd tror vi att informanterna anser situationen som mer 
allvarlig då de automatiskt associerar den kvinnliga målsägande med att vara svag och oskyldig. 
Detta till skillnad från när målsägande är av neutralt kön, då neutralt kön inte ger någon specifik 
ledtråd. Vi har dock inte testat vilket kön som informanterna associerar neutralt kön med och kan 
därför inte uttala oss om i vilken grad detta har för betydelse för resultatet. Vi kan däremot anta 
att målsägande associerar neutralt kön med manligt, i så fall med hänvisning till det “idealiska 
offret” men vi kan inte bekräfta detta genom studien. Den samhälleliga synen på offret, som 
Christie (2001) beskriver, gör att neutralt och manligt målsägande har svårt att konkurrera om 
titeln som det “idealiska offret” trots att verkligheten, Brottsförebyggande rådets statistik (2014), 
motsäger detta. Enligt statistiken är det män som oftare än kvinnor utsätts för våld, i en 
undersökning från 2012 (“Våld och misshandel”, 2014) men när det gäller våld i nära relation är 
det dock lika mellan könen (“Våld i nära relation - Lika mellan könen men grövre mot kvinnor”, 
2014).  
  
Har den misstänkta respektive målsägandes kön någon betydelse gällande huruvida samhället 
bör öka resurserna angående våldsbrott?  

Resultatet gällande att samhället borde öka resurserna, visade att informanterna skattade 
högre när det gällde män som misstänkta än kvinnor som misstänkta. Detta kan man koppla till 
Howitts (2012) diskussion gällande människors misstro till samhällets omsorg, då informanterna 
upplever att det finns ett behov av att tillsätta resurser i samhället gällande våld. En anledning till 
att skattningarna var som högst gällande män som misstänkta, kan vi koppla till Bem (1981, i 
Brannon, 2008) angående könsschemateorin, med hjälp av Christies (2001) definition av “den 
idealiska gärningsmannen”. Det vill säga, vi ponerar att det finns en könsschematisering, där 
manlighet förknippas med våldsamt beteende, vilket i sin tur kan förklara varför informanterna 
ansåg att resurserna borde läggas på manliga misstänkta. 

 
Har den misstänkta respektive målsägandes kön någon betydelse gällande huruvida omgivningen 
bör informeras om begångna våldsbrott? 

Resultaten visade att informanterna ansåg att information bör delas ut, angående det 
begångna brottet till omgivningen, i högre utsträckning om den misstänkta var av manligt kön. 
Detta kopplar vi till rädslan för att bli utsatt för brott. Howitt (2012) menar att människors rädsla 
för att bli utsatta för våld grundar sig i olika faktorer såsom att människor inte litar på sina 
medmänniskor men även att de anser att samhället inte bryr sig samt en ökad brottslighet. Vidare 
menar Howitt (2012) att människor på olika sätt blir medvetna om brottsligheten via bland annat 
media och därmed ökar deras rädslor och attityderna om att känna sig osäkra i samhället 
förstärks. Med hänvisning till Gillian och Iyengar (1993, i Brock & Green, 2005) gällande hur 
media påverkar att etnicitet associeras till brott anar vi att människor på liknande sätt associerar 
vissa brott med män respektive kvinnor, vilket delvis låg till grund för våra frågeställningar samt 
hypotes. Pettersson (2003) förklarar att forskning ofta är inriktat på våld och män samt att våld 
även sammankopplas med manlig dominans.  
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Resultatet, i aktuell studie, visade att när målsägande var av neutralt kön ansåg 
informanterna att informationsutdelning var som viktigast. Detta kan vi dock inte uttala oss om 
eftersom att vi inte vet vilket kön de associerade till den neutrala misstänkta. 
 
Har det någon betydelse huruvida informanten är en man eller kvinna gällande bedömningen av 
den misstänkta, respektive målsägande i det begångna brottet i scenariot? 

Resultatet angående allvarlighetsgraden på skadan, i aktuell studie, visade att kvinnor som 
informanter skattade högre än män. Detta kan förklaras med könsidentiteten som män och 
kvinnor besitter (Parsons & Bales, 1953, i Brannon, 2008), då vi ponerar att kvinnor identifierar 
sig med offerrollen inklusive dess karaktäristiska drag vilket innefattar könstereotypiseringen att 
ett offer är en kvinna (Christie, 2001). Detta kan i sin tur resultera i att de kvinnliga 
informanterna skattar högre allvarlighetsgraden på skadan då de sympatiserar med målsägande i 
större utsträckning än vad de manliga informanterna gör (Parsons & Bales, 1953, i Brannon, 
2008).  

I aktuell studie fann vi gällande påståendet om återfallsförbrytare, att kvinnor skattade 
högre än män, framförallt gällande manliga misstänkta. Detta anser vi är i enlighet med Allport 
(1999) angående fördomar samt Green och Brock (2000) angående kategorisering, där en 
förklaring kan vara att de kvinnliga informanterna har överkategoriserat de manliga misstänkta 
som “vi och dem” och har således fördomen att det är mer sannolikt att en man är 
återfallsförbrytare snarare än en kvinna. Med tanke på Allports (1999) teori skulle då de 
kvinnliga informanterna ha en positiv syn på sig själva som grupp.  

Resultatet visade att kvinnliga informanter ansåg att informationsutdelning var av större 
vikt än manliga informanter. Detta kopplar vi till Christies (2001) beskrivning av att människor 
har en tendens att se sig själva som offer och att den samhälleliga kopplingen mellan offer och 
kvinnorollen bidrar till att en kvinna som individ har en förmåga att se sig själv som offer. Detta 
ur den aspekten att hon är oförmögen att försvara sig själv som en svag kvinna samt i samråd 
med hennes rädsla för att bli utsatt (Bazargan, 1994, i Howitt, 2012). Hong (2000) beskriver även 
att samhället fokuserar på att kvinnor behöver försvara sig, vilket vi tror ökar denna rädsla och 
känslan av att risken för att bli utsatt är stor. Detta kan vara en bidragande orsak till varför 
resultatet visade att just kvinnor ansåg det som mer viktigt att information utdelades gällande 
våldsbrottslingar. Detta kan även kopplas till resultatet att just kvinnliga informanter ansåg att 
samhället borde öka resurserna för den typ av brott som beskrivs i aktuell studie, som dels kan 
förklaras med rädsla som grund (Bazargan, 1994) men även genom att de generellt anser att det 
finns ett behov av att lägga resurser på våldshandlingar.  

I aktuell studie visade resultaten på att kvinnor skattade högre på fängelse och 
skyddstillsyn som påföljd. Detta kopplar vi till Bazargans (1994, i Howitt, 2012) fynd som 
förklarar att kvinnor besitter en högre rädsla för att bli utsatta för brott än män, vilket Walter 
(1996, i Howitt, 2012) menar är av anledningen att kvinnorna har internaliserat dessa rädslor. Vi 
resonerar utifrån detta att kvinnor skattade högre på fängelse och skyddstillsyn för att de har 
behovet av att skydda sig från dessa rädslor. Detta bekräftar även Wesely och Gardeer (2004) då 
de menar att kvinnor upplever ökad rädsla för utsatthet i utomhusmiljöer. 

Resultaten visade även att kvinnor som informanter skattade högre på att män bör dömas 
till hårdare straff, såsom fängelse, samt att de bör dömas till straff i högre utsträckning. Ruble et 
al. (in press, i Martin & Ruble, 2004) fann att en människa som har identifierat sig med en grupp 
har förmågan att utvärdera den tillhörande gruppen på ett positivt sätt. Detta anser vi kan vara 
förklaringen till resultatet i aktuell studie där kvinnor skattade högre på straff gällande en man 
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som misstänkt, än de gjorde gällande en kvinna som misstänkt. Likaså gällande de manliga 
informanterna, då de skattade lägre gällande en man som misstänkt, än vad de kvinnliga 
informanterna gjorde. 

Weaver et al. (2009) undersökte vad en “riktig kvinna” respektive en “riktig man” besitter 
för egenskaper. Resultatet visade att en “riktig man” ansågs vara aktivt handlande och att 
mandom måste förtjänas och försvaras, även om det innebär våld, då fysisk aggression ses som 
ett mansattribut. Detta bekräftar även Brannon (2008) som menar att det är typiskt manligt att 
visa vem som bestämmer, ta kontroll och vara mer aggressiv medan kvinnan är naturligt passiv. 
Weaver et al. (2009) menar även att män använder aggression som verktyg för att hävda sin rätt 
som man. Dessa teorier är i motsats till vårt fynd, där de kvinnliga informanterna skattade högre 
än de manliga informanterna, gällande om våldshandlingen är i proportion till att bli kallad 
“horunge”. Detta tolkar vi som att männen inte rättfärdigade denna våldshandling och ansåg 
således inte att den misstänkte behövde försvara sig, medan de kvinnliga informanterna såg 
våldshandlingen som mer rättfärdigad. 
  
Metoddiskussion 
Informanternas implicita attityder och automatiska respons 
  I aktuell studie ville vi undersöka människors implicita attityder till brott, med 
förhoppningen om att informanternas respons skulle ske automatiskt och utan någon större 
eftertanke. För att uppnå detta utformades frågeformulären på ett sätt som inte skulle avslöja det 
egentliga syftet, dels i presentationen av experimentet men även i brottsscenariot samt 
påståendena. Implicita attityder som härstammar ifrån bland annat fördomar, stereotyper och 
könsscheman är konstruktioner som sker automatiskt (Hewstone, et al., 2012; Green & Brock 
2000) och på så sätt ville vi inte påverka informanternas svar genom att ge dem tillfälle att grunda 
skattningarna på överväganden.  

Den aktuella undersökningen som mätte människors attityder till våldshandlingar kan 
vara ett känsligt område för vissa. Huvudsyftet var att ta reda på om informanternas ärliga 
attityder skiljde sig gällande män och kvinnors brottslighet. Studien krävde med andra ord en 
mätning av informanternas implicita attityder. Eftersom människor i allmänhet gärna vill svara på 
frågor gällande deras attityder på ett så “rätt” sätt som möjligt så kan detta bidra till att de inte 
alltid är helt sanningsenliga i deras svar (Brock & Green, 2005). Därav beslutade vi oss för att ge 
olika informanter olika könskombinationer på den misstänkta respektive den målsägande. Detta 
för att undvika att informanterna skulle applicera något slags värderingsövervägande av ett 
genusperspektiv. En annan faktor till varför vi valde att göra på detta sätt är att människor ibland 
inte är medvetna om deras verkliga attityder, därför använde vi denna form av indirekt mätning 
(Brock & Green, 2005). Ponera att vi hade frågat våra informanter rakt ut och gett dem 
möjligheten att ge öppna svar om hur de skulle skatta, beroende på om den misstänkta respektive 
den målsägande ska dömas olika utifrån deras kön, så hade resultaten antagligen sett helt 
annorlunda ut. Vi valde vuxna som målgrupp till aktuell studie, för att kunna använda ett 
självskattningsadministrerat format, vilket även Brock och Green (2005) nämner kan bidra till 
den mest komplexa mätningen för attityder.  

Eftersom att den aktuella studien var ett experiment med frågeformulär hade 
informanterna mer utrymme att svara spontant än om det hade varit beslut de hade behövt fatta i 
verkligheten, med konsekvenser, då de kanske hade svarat med mer eftertanke. Enligt The 
MODE model menar Fazio (1990) att konsekvenserna av ett handlande är av stor vikt när det 
kommer till hur en person resonerar. Informanterna i aktuell studie var inte beroende av 
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konsekvenstänkande då undersökningen var utformad via anonymitet och inte skulle leda till 
några efterföljder, med andra ord så skulle inte deras svar bidra till några som helst konsekvenser 
som kunde påverka dem. Därav hade informanterna utrymmet att svara mer spontant, vilket 
underlättade för oss att undersöka deras implicita attityder. En annan faktor som inkluderas i The 
MODE model är tillfällighet som vi kan koppla till att informanterna svarade på frågeformulären 
under lektionstid. Detta gjorde att de hade begränsat med tid, vilket krävde snabbare respons och 
därmed ledde till spontana svar. The MODE models syfte är att bland annat predicera beteenden i 
relation till attityder (Fazio, 1990). Detta var inte syftet med vår aktuella studie, då vi främst var 
intresserade av implicita attityder och testade dessa via självskattningar. Om vi hade velat uttala 
oss om prediktionen gällande om informanternas attityder senare skulle vägleda deras beteenden, 
så hade vi behövt utöka vårt experiment med till exempel ett socialt experiment. 

Enligt Ajzen och Fishbeins modell (2005) beter sig människor i linje med deras 
trosföreställningar. De förklarar vidare att dessa trosföreställningar inte behöver vara rationella, 
utan kan härstamma utifrån fördomar, som i sin tur är influerade utav personliga, kulturella eller 
situationella faktorer (Ajzen & Fishbein, 2005). Detta tror vi är fallet i aktuell studie, då vi 
misstänker att informanterna skattade utifrån fördomar, eftersom de inte tilldelades tillräcklig 
med information angående den misstänktas bakgrund för att kunna avgöra om den misstänkta har 
varit våldsam tidigare.  

Enligt Brottsförebyggande rådets statistik (2012) så är risken 10 gånger större att återfalla 
i brott inom ramen av tre år, om vederbörande har fyra tidigare avsnitt i belastningsregistret eller 
fler. I brottsscenariot som informanterna tilldelades framgår inte någon sådan information, vilket 
bidrar till att informanterna tvingas skapa sig en attityd på väldigt knapphändig information. 
Enligt Allport (1999) är en fördom en åsikt om något som inte är grundat i faktiska bevis. Han 
menar att människor istället återkopplar till tidigare erfarenheter och rykten för att kunna göra en 
bedömning, vilket informanterna i aktuell studie antagligen därmed gjort. Enligt Allport (1999) 
sker en överkategorisering där information kategoriseras felaktigt (Allport, 1999) och antaganden 
skapas. Dock måste inte detta innebära att det är en oföränderlig fördom utan det kan lika gärna 
vara en förhandsbedömning. Det är beroende på huruvida attityden är känslomässigt förankrad 
(Allport, 1999) hos informanterna i den aktuella studien.  Den aktuella studien begränsas dock 
gällande vad informanternas attityder grundar sig i, om de grundar sig i känslor, affekt, alternativt 
kunskap, kognition, och således om de är hållbara över tid (Brock & Green, 2005). Bedömningar, 
däremot, infaller naturligt hos människan (Allport, 1999) lika väl som att det kan ha infallit 
naturligt hos studiens informanter.  
 
Attityder utan reflektion 

Fazio (1990) argumenterar för att människor inte alltid gör överväganden innan de skapar 
attityder, utan även handlar utan att reflektera. Han menar att människor kan handla spontant, 
baserat på redan lagrad information angående acceptans för vissa handlingar samt förväntningar 
för hur situationer ska hanteras. Detta anser vi har en koppling till de normer och förväntningar 
kring könen som finns i samhället, som vi tror att informanterna omedvetet valde att skatta 
utifrån. Fazio (1990) förklarar vidare att det beror även på om människan associerar redan 
befintliga värderingar till objektet samt hur tillgängligheten är för dessa attityder. I sin tur menar, 
Ahola et al. (2010), att denna skillnad i attityder grundar sig i den stereotypa synen på kvinnor, då 
de framställs vara mindre aggressiva, passiva och maktlösa. Detta kan således ses som en 
förklaring till varför det skiljde sig i attityderna till könen, i aktuell studie, då informanterna 
möjligtvis hade olika förväntningar på män och kvinnors våldsamma beteende.   
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Övrigt 
I brottsscenariot som beskrevs valde vi att ta med en mildare grad av brott då den 

målsägande endast undkom med en sprucken läpp. Detta får oss att fundera över huruvida graden 
på brottet påverkade studiens resultat. Om handlingen respektive skadan hade varit mer allvarlig, 
som till exempel att den misstänkta använt ett tillhygge, misstänker vi att de signifikanta 
skillnaderna hade varit större. Risken är dock att vi skulle ha fått takeffekt och inte fått ut några 
signifikanta svar alls. Vi ponerar på så sätt att informanterna hade bedömt allvarlighetsgraden så 
pass hårt att kön inte hade haft samma effekt. Vi kan dock inte uttala oss om vårt fynd angående 
om dubbelmoral går att generalisera till andra typer av brott, såsom trafikbrott eller 
tillgreppsbrott. Detta anser vi beror på att vårt brottscenario är så specifikt inriktat mot våld samt 
att forskning gällande dubbelmoral till följd av könsstereotyper är väldigt begränsat. Däremot i 
enlighet med Howell et al. (2011) finns det en sådan dubbelmoral inom sexualbrott även om 
betoningen av denna dubbelmoral härrör främst från sexuella beteenden.  

Populationen i aktuell studie var studenter vilket vi anar kan ha en viss påverkan på 
resultatet, då medelåldern på informanterna var 23 år. Med tanke på att könsstereotyper i 
samhället förändras över tid (Lander, 2003) finns det utrymme för att spekulera i att resultaten 
hade sett annorlunda ut om studien hade utförts på informanter från en annan generation, till 
exempel med högre medelålder. Effektstorlekarna, i den aktuella studien, var små men vi såg 
ändå effekter trots att vi trodde att den valda populationen skulle vara någorlunda fördomsfri. 

I och med att informanterna i aktuell studie gick specifika utbildningsinriktningar kan 
detta ha en effekt på resultaten. Till exempel i civilingenjörsprogrammet, där majoriteten är män, 
är inriktningen baserad på teknik medan i sjuksköterskeprogrammet, där majoriteten är kvinnor, 
är inriktningen baserad på människor. Detta kan ha påverkan att sjukskötestudenter skattar 
annorlunda, dels för att de är av majoriteten kvinnor men även för att de studerar omvårdnad av 
människor, vilket gör att vi kan ana att de skattar med omsorg i högre utsträckning än 
civilingenjörer. Det kan således diskuteras huruvida resultaten blivit påverkade av en könseffekt 
alternativt av vilken utbildning informanterna går.  
 

SLUTSATS 
Syftet var att pröva människors implicita attityder till brott i förhållande till kön. Vi förväntade 
oss en dubbelmoral, i att män som misstänkta skulle bedömas hårdare än kvinnor som misstänkta, 
även om de utför samma brott. Genom studien har vi funnit resultat som kan bekräfta detta. 

En primär fråga vi ställde oss inför vår studie var om den misstänktas kön har någon 
betydelse med hänseende till allvarlighetsgraden på brottet. Detta visade sig stämma då män som 
misstänkta bedömdes generellt hårdare när de hade utfört en brottslig handling, i jämförelse med 
kvinnor som misstänkta, oavsett vilket kön målsägande hade. Detta ser vi som ett resultat i linje 
med tidigare forskning angående dubbelmoral i bedömningar som influeras av könsstereotyper. 

Den målsägandes kön visade sig inte ha någon betydelse i förhållande till 
allvarlighetsgraden på själva handlingen. Däremot hade det betydelse när det gällde 
allvarlighetsgraden på skadan i brottsscenariot då den ansågs vara mer allvarlig om det var en 
kvinna som var målsägande. Detta påvisar att kvinnan troligen bär offerrollen, även i denna 
studie. 

Huruvida informanternas kön har någon betydelse i bedömningen av den misstänkta, 
respektive målsägande i brottsscenariot, kan bekräftas i våra resultat. Kvinnor som informanter 
påvisade att de var hårdare i sina bedömningar gällande den misstänkta i brottsscenariot, då de 
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skattade generellt högre på påståenden som syftade till lämpligt straff, informationsdelning och 
återfallsförbrytare, framförallt om den misstänkte var en man. 

Som tidigare forskning rekommenderar, gällande mätning av implicita attityder, har vi 
följt detta genom att informanterna initialt inte delgavs genusperspektivet för studien och på så 
sätt tror vi att vi på bästa sätt har lyckats fånga deras implicita attityder till området. 
 

FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 
Två förslag till vidare forskning inom området är att mäta attitydernas styrkor, dels via 
övertalningspåverkan och via hållbarhet över tid. Övertalningspåverkan skulle kunna testas 
genom att presentera ett följande domstolsbeslut och se om informanternas attityder förändras 
utifrån att de adderats med ytterligare information, i form av en domstols expertutlåtande. I 
enlighet med det Kohlberg (1984, i Holt et al., 2012) beskriver angående moral så har sociala 
förväntningar en påverkan och människor förhåller sig till rådande lagar och regler. För att testa 
attitydernas hållbarhet över tid skulle upprepade mätningar vara passande för att se om 
informanternas attityd till brottet har kapaciteten att förändras. Detta är i enlighet med Brock och 
Green (2005) som säger att attitydernas styrkor vägleder en människas beteende och påverkar 
informationsinhämtningen och därför menar vi att det på så sätt kan vara värt att undersöka 
vidare. 

Det kan diskuteras om resultaten hade sett annorlunda ut om vi hade inkluderat en äldre 
population. Vi resonerar som så att äldre människor har levt i ett tidigare samhälle med andra 
könsstereotyper (Lander, 2003) vilket skulle kunna bidra till att skillnaderna troligtvis varit större 
samt att vi hade fått ut mer markanta effekter. 

Av informanterna i den aktuella studien hade majoriteten västerländsk bakgrund, vilket vi 
kan spekulera om har viss betydelse för resultatet. Kohlbergs (1984) teorier angående moral och 
värderingar har kritiserats för att inte ta med andra kulturella aspekter än västerländska. Som 
förslag på komplement till den aktuella studien skulle det ha varit intressant att komplettera den 
demografiska informationen angående etnicitet med följande påståenden av kulturell betydelse. 

Även Ajzen och Fischbein (2005) betonar vikten av detta i Theories of reasoned action 
and planned behavior, då de förklarar att bland annat sociala faktorer har betydelse för 
människors attityder. Enligt dem innefattar sociala faktorer bland annat etnicitet och religion men 
även att kulturen har en betydelse för om en persons synsätt är av individualistisk eller 
kollektivistisk karaktär (Ajzen & Fishbein, 2005).  

En annan faktor som skulle kunnat påverka är om informanterna hade fått mer 
bakgrundsinformation till attitydobjektet, som till exempel socioekonomisk status. Frågan är 
således huruvida informanterna hade bedömt brottsscenariot annorlunda om det var en person 
från överklassen respektive arbetarklassen och i så fall, om det skulle ha en försvårande eller 
förmildrande effekt på informanternas skattningar av handlingen. 

I frågan angående benämningen av neutralt kön, som användes i aktuell studies 
brottscenario, kom vi underfund med att det kan vara intressant att undersöka vidare. Eftersom att 
vi, i aktuell studie, fick signifikanta resultat på neutralt kön, så begränsades vi i våra analyser, då 
vi inte kunde uttala oss om vilket kön informanterna associerade detta till. Ett sätt att undersöka 
neutralt kön hade kunnat vara att lägga till följdfrågor för att kunna bekräfta associationen och på 
så sätt få en klarare bild av deras resonemang. 
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APPENDIX 
Hej!  

 
I led med vår C-uppsats inom Psykologi 3 på Linköpings universitet, önskar vi Din medverkan i 
vår enkätundersökning inom områdena socialpsykologi och rättspsykologi. Undersökningen 
handlar om människors attityder till våldsbrott med syftet att undersöka uppfattningar gällande 
bland annat allvarligheten på brottet, straffgraden och ersättningsgraden för målsägande.  
 
Du kommer att få ta del av ett beskrivande brottsscenario som är format utifrån ett antal verkliga 
domar, vilka är hämtade från en tingsrätt i Sverige. Utifrån detta får Du sedan svara på ett antal 
påståenden. Undersökningen uppskattas att ta ca 5 minuter. 
 
Denna undersökning går, enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, vilket innebär bland 
annat att Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt och resultatet kommer endast att 
användas i vår C-uppsats. Undersökningen är frivillig och Du, som medverkande, har när som 
helst rätten att avsluta eller dra tillbaka Din medverkan. För mer information om 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer gå till: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 
 
Ifall Du har några frågor eller vill ta del av resultatet i denna C-uppsats så kan Du maila oss. 
 
Jenny Klindt   
jenkl818@student.liu.se 
 
Martina Knapasjö  
markn302@student.liu.se 
 
Handledare:  
Ulf Träff     
Biträdande professor i psykologi 
IBL, Linköpings universitet 
ulf.traff@liu.se  
013-28 21 03 
 

Tack för Din medverkan 
 
 
 
 
Vänligen fyll i nedanstående uppgifter: 
Kön: _______ 
Ålder: _______ 
Etnicitet: ____________________________________________ 
Läser progr./kurs: _____________________________________  
Sammanlagt antal erhållna högskolepoäng:_______________ 
Beräknas läst klart: ___________________________________ 
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Vänligen läs nedanstående händelsebeskrivning: 
Den misstänkte mannen har det aktuella datumet för händelsen varit ute på puben med en vän. 
Framåt natten möter de en bekant man som de bjuder upp till efterfest i den misstänkte mannens 
lägenhet. Det har senare uppstått bråk mellan den bekanta mannen och den misstänkte mannen. 
Bråket började med tjafs och eskalerade snabbt då den bekanta mannen kallade den misstänkte 
mannen för “horunge”. Den misstänkte mannen ska således ha slagit den bekanta mannen med 
öppen hand över ansiktet, varpå blodvite uppstod. Polis tillkallades och den misstänkte mannen 
greps på plats. Den bekanta mannen (målsägande) hittas senare av patrull ett kvarter bort. 
Vederbörande uppvisar sprucken läpp och förs till sjukhus. 
 
 
Vänligen besvara nedanstående påståenden (ringa in en siffra): 
Allvarlighetsgraden på den misstänkte mannens handling skall ses som hög 
Instämmer inte alls          Instämmer helt 
   1   2  3  4  5  6  7 
 
Allvarlighetsgraden på målsägande mannens skador skall ses som hög 
Instämmer inte alls         Instämmer helt 
    1  2  3  4  5  6  7 
 
Ett rimligt straff för den misstänkte mannen borde vara 1,5 års fängelse eller mer 
Instämmer inte alls         Instämmer helt 
    1  2  3  4  5  6  7 
 
Vid fällande dom bör information utgå, angående den misstänkte mannens begångna brott, 
till hans sociala krets så som: 
 
- arbetsplats 

Instämmer inte alls         Instämmer helt 
    1  2  3  4  5  6  7 
 
- närstående 

Instämmer inte alls         Instämmer helt 
    1  2  3  4  5  6  7 
 
- grannar  

Instämmer inte alls         Instämmer helt 
    1  2  3  4  5  6  7 
 
Målsägande mannen bör tilldelas 5500 SEK i skadestånd för händelsen 
Instämmer inte alls         Instämmer helt 
    1  2  3  4  5  6  7 
 
Ett rimligt straff för den misstänkte mannen är straff i form av psykiatrisk vård 
Instämmer inte alls         Instämmer helt 
    1  2  3  4  5  6  7 
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Den misstänkte mannen bör dömas till vård för att behandlas för sin våldsproblematik, 
såsom skyddstillsyn med särskild behandlingsplan 
Instämmer inte alls         Instämmer helt 
    1  2  3  4  5  6  7 
 
Målsägande mannen borde inte ha provocerat den misstänkte mannen 
Instämmer inte alls         Instämmer helt 
    1  2  3  4  5  6  7 
 
Samhället borde öka resurserna för att motverka denna typ av brottslighet 
Instämmer inte alls         Instämmer helt 
    1  2  3  4  5  6  7 
 
Ett rimligt straff för den misstänkte mannen borde vara en samhällstjänst 
Instämmer inte alls         Instämmer helt 
    1  2  3  4  5  6  7 
 
Polis och åklagare prioriterar inte denna brottstyp 
Instämmer inte alls         Instämmer helt 
    1  2  3  4  5  6  7 
 
Handlingen som den misstänkte mannen utövade ligger i proportion till att den misstänkte 
mannen blev kallad “Horunge” 
Instämmer inte alls         Instämmer helt 
    1  2  3  4  5  6  7 
 
Den misstänkte mannen är med största sannolikhet en återfallsförbrytare 
Instämmer inte alls         Instämmer helt 
    1  2  3  4  5  6  7 
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