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Fenomenet med den kvinnliga straffrabatten 

 

Sammanfattning 

 

Föreliggande studie undersökte skillnader i straffrättsliga beslut och 

skillnader i hur olika rättsliga faktorer värderas för män och kvinnor i 

Sverige som begått samma typ av brott. En enkät med en vinjett av ett 

fiktivt misshandelsbrott där en förövares kön manipulerades mellan 

två versioner av enkäten, besvarades av 220 personer bestående av 

domare (n=68), nämndemän (n=61) och juriststudenter (n=91) från 12 

olika län i Sverige. Huvudresultatet visade att män rekommenderas 

signifikant längre fängelsestraff än kvinnor med en skillnad på 1,5 års 

fängelsestraff. Resultatet indikerade också att oavsett om en man eller 

en kvinna ger en straffrekommendation skiljer sig inte 

rekommendationerna, och inga interaktionseffekter mellan kön på 

respondenten och kön på förövaren kunde säkerställas. Vidare visade 

resultatet att en kvinnlig förövare värderades signifikant lägre på 

rättsliga faktorer än en manlig förövare. Resultatet diskuterades 

utifrån tidigare forskning och teori och särskilt betonades vikten av att 

arbeta aktivt mot helt objektiva bedömningar inom rättssystemet, inte 

minst för att kunna arbeta brottsförebyggande då längre fängelsestraff 

resulterar i högre återfall i kriminalitet. 

 

Nyckelord: könsskillnad, straffrättslig dom, strafflängd, Focal 

concerns och brott. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

The Phenomenon of the Female Sentencing Discount 

 

Abstract 

 

The present study examined differences regarding sentencing 

outcomes and how legal factors are valued for men and women who 

committed the same crime in Sweden. A questionnaire with a 

fictitious assault case, where the perpetrator's gender was manipulated 

between the two versions of the questionnaire was completed by 220 

participants, consisting of judges (n = 68), the Swedish counterpart of 

a jury (n = 61) and law students (n = 91) from 12 different regions in 

Sweden. The main result showed that men were recommended 

significantly longer sentences than women, with a difference of 1.5 

years of imprisonment. The result indicated that whether a man or 

woman handed down a sentence recommendation, the 

recommendations did not differ and there were no interaction effects 

between the participant’s gender and the gender of the perpetrator. 

The result further showed that a female perpetrator is valued 

significantly lower on legal factors than males. The result is discussed 

in view of previous research and theory, and emphasizes the 

importance of working actively towards a completely objective 

judicial judgment in order to prevent crime, as longer prison sentences 

result in a greater propensity to recidivism. 

 

Keywords: Gender difference, Criminal Sentencing, Penalty Length, 

Focal concerns and Crime.  

 

Criminology III, Spring 2018. Supervisor: Farhan Sarwar. 

 

 

 

 

 



 

  
 

Innehållsförteckning 

 

Fenomenet med den kvinnliga straffrabatten ....................................................................... 1 

Rättsliga- och utomrättsliga faktorer ................................................................................ 1 

Focal Concerns Theory ....................................................................................................... 5 

Identifierade kunskapsluckor ............................................................................................. 6 

Syfte, frågeställningar och hypoteser................................................................................. 8 

Metod ......................................................................................................................................... 9 

Deltagare ............................................................................................................................... 9 

Material ................................................................................................................................ 9 

Procedur ............................................................................................................................. 12 

Statistiska analyser ............................................................................................................ 14 

Resultat .................................................................................................................................... 15 

Interaktion och skillnad mellan mäns och kvinnors utdelade och erhållna straff ...... 15 

Samband mellan en förövares kön och de rättsliga faktorerna .................................... 19 

Diskussion ............................................................................................................................... 20 

Referenser ............................................................................................................................... 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KVINNLIGA STRAFFRABATTEN   1 
 

  
 

Fenomenet med den kvinnliga straffrabatten 

I Förenta Nationernas konventioner om mänskliga rättigheter framgår att alla människor 

oavsett kön ska vara lika inför lagen (Regeringskansliet, 2011). Trots det, visar flertalet 

studier som genomförts i utlandet, att när män och kvinnor begår samma typ av brott erhåller 

män längre fängelsestraff än kvinnor (Bontrager, Barrick & Stupi, 2013; Cox & Kopkin, 

2016; Doerner, 2012; Embry & Lyons, 2012; Rodriguez, Curry & Lee, 2006; Spohn & 

Beichner, 2000). Ur ett brottsförebyggande perspektiv är detta inte fördelaktigt då långa 

fängelsestraff resulterar i högre återfall i brott (Smith, Goggin & Gendreau, 2002), i 

jämförelse med kortare fängelsestraff. Forskning visar att även andra faktorer än det aktuella 

brottet en person står åtalad för kan påverka ett straffrättsligt beslut (Bontrager, m.fl., 2013; 

Doerner, 2012; Wooldredge, 2010). Dessa faktorer är exempelvis förövarens ålder och 

eventuellt föräldraskap, samt tidigare- och potentiell framtida kriminalitet. Beroende på om 

förövaren är man eller kvinna värderas dessa faktorer olika av personer i beslutsfattande 

position, vilket påverkar de straff som döms ut (Demuth & Steffensmeier, 2004; 

Steffensmeier, 1980). 

I Sverige utgörs de personer som är i beslutsfattande position av framförallt domare, 

men också av nämndemän som fungerar som medbedömare (Sveriges domstolar, 2017a). 

Majoriteten av den forskning som undersökt skillnader i straffrättsliga beslut för män och 

kvinnor är dock genomförd i utlandet (Bontrager, m.fl., 2013; Cox & Kopkin, 2016; Doerner, 

2012) och resultaten är potentiellt inte överförbara till en svensk kontext. I de få studier som 

delvis undersökt skillnader i straffrättsliga beslut för män och kvinnor i Sverige har bland 

annat domare, nämndemän och juriststudenter använts som urvalsgrupp (Ahola, Hellström & 

Christianson, 2010). Denna forskning visar att den profession en person har kan påverka hur 

långt fängelsestraff som rekommenderas för ett brott. Genom att använda ett urval bestående 

av domare, nämndemän och juriststudenter, syftar därför denna studie till att undersöka i 

vilken utsträckning det förekommer skillnader i straffrekommendationer mellan män och 

kvinnor i Sverige, samt om de eventuella skillnader som framkommer också finns inom de 

olika professionerna. Studien syftar även till att undersöka om det finns något samband 

mellan värderingen av olika rättsliga faktorer och den utomrättsliga faktorn kön på en 

förövare. 

Rättsliga- och utomrättsliga faktorer 

Rättsliga faktorer innebär bland annat en individs tidigare och potentiella framtida kriminalitet 

(Bontrager, m.fl., 2013; Doerner, 2012; Embry & Lyons, 2012). Omständigheter kring ett 
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brott betraktas även som rättsliga faktorer, till exempel hur grovt ett brott är. I kontrast till 

detta finns utomrättsliga faktorer, vilka har betydelse för hur de rättsliga faktorerna värderas i 

straffrättsliga beslut (Cox & Kopkin, 2016; Doerner, 2012; Herzog & Oreg, 2008). De 

utomrättsliga faktorerna kan beskrivas som faktorer som inte står i direkt relation till ett brott 

eller en individs kriminalitet (Doerner, 2012), utan innefattar en individs kön, ålder, hälsa, 

utbildningsnivå, etnicitet och civilstatus/föräldraskap.  

Kön. Forskning visar att den utomrättsliga faktorn kön har betydelse för det 

straffrättsliga beslutet, detta både i förhållande till förövaren och i förhållande till den i 

beslutsfattande position (Ahola, m.fl., 2010; Goodman-Delahunty & Sporer, 2010; Herzog & 

Oreg). I förhållande till den i beslutsfattande position visar internationell forskning bland 

annat att kvinnor generellt är hårdare i sina domar, och yrkar på längre fängelsestraff än vad 

män gör (Goodman-Delahunty & Sporer, 2010; Herzog & Oreg, 2008; Steffensmeier & 

Herbert, 1999). Forskning från Sverige (Ahola, m.fl., 2010) visar i kontrast till detta inte att 

kvinnor är hårdare i sina domar, utan att domare och nämndemän tenderar att rekommendera 

ett längre fängelsestraff till en förövare som har samma kön som de själva har. Därmed är 

kvinnliga nämndemän och domare hårdare mot kvinnliga förövare än vad manliga 

nämndemän och domare är, och manliga nämndemän och domare är hårdare mot manliga 

förövare än vad kvinnliga domare och nämndemän är, en så kallad “same-sex penalty effect”. 

Juriststudenter rekommenderar dock längre fängelsestraff till manliga förövare än till 

kvinnliga förövare överlag. 

Majoriteten av de studier som undersökt skillnader i straffrättsliga beslut har dock 

främst fokuserat på faktorer hos förövaren (Bontrager m.fl., 2013; Doerner, 2012; Embry & 

Lyons, 2012). Förövarens kön framförhålls i flertalet studier (Bontrager, m.fl., 2013; Cox & 

Kopkin, 2016; Doerner, 2012; Embry & Lyons, 2012) vara av stor betydelse för det 

fängelsestraff som döms ut, där manliga förövare erhåller längre fängelsestraff än kvinnliga 

förövare. Studier som också kontrollerat för andra utomrättsliga faktorer, exempelvis 

förövarens etnicitet och utbildningsnivå, visar att förövarens kön är den utomrättsliga faktor 

som har störst effekt på det fängelsestraff som utdelas (Doerner, 2012). 

Etnicitet och utbildning. Forskning från USA (Jeffries, Fletcher & Newbold, 2003) 

visar att den effekt etnicitet har på ett straffrättsligt beslut modereras av förövarens kön, men 

den effekt förövarens kön har på det straffrättsliga beslutet modereras inte av etnicitet. 

Oavsett vilken etnicitet en manlig och en kvinnlig förövare har kvarstår skillnaderna mellan 

mäns och kvinnors tilldömda strafflängd. Personer av främst nordeuropeiskt ursprung har 

dock ha en lägre risk att dömas för brott generellt (Doerner, 2012), och om de döms får de 
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också kortare fängelsestraff än personer med annan etnicitet. En annan faktor som inverkar på 

det straffrättsliga beslutet utöver etnicitet är utbildningsnivå. Forskning visar att en förövare 

som bara har en gymnasieutbildning eller inte gått klart gymnasiet, i större utsträckning döms 

för brott i jämförelse med förövare som har en högre utbildningsnivå (Doerner, 2012). Detta 

gäller för både manliga och kvinnliga förövare, men kvinnor är emellertid mer troliga att ha 

en högre utbildningsnivå, i jämförelse med män. 

Föräldraskap. I förhållande till förövaren har utöver kön, etnicitet och utbildningsnivå, 

även  föräldraskap betydelse för det straffrättsliga beslutet (Chatsverykova, 2017; Doerner, 

2012). Forskning visar att en kvinna som står åtalad för brott och som har barn, löper en 

signifikant lägre risk att erhålla ett fängelsestraff, i jämförelse med en man som har barn 

(Doerner, 2012). Det ska dock tilläggas att forskningen inte är enhetlig vad gäller detta, det 

finns nämligen forskning som även visar att en kvinna som har barn är mer trolig att erhålla 

ett längre fängelsestraff än en man som har barn (Chatsverykova, 2017). Detta verkar dock 

endast gälla i förhållande till våldsbrott och drogrelaterade brott. 

Hälsa. Fortsättningsvis relaterar kvinnlig våldsbrottslighet i större utsträckning än 

manlig till andra utomrättsliga faktorer, som exempelvis psykisk hälsa (Grabe, Trager & 

Rauch, 2006). En kvinnlig förövare av våldsbrott uppges oftare vara psykiskt instabil eller 

lida av en psykisk störning i jämförelse med en manlig förövare (Grabe m.fl., 2006; Hassett-

Walker, Lateano, & Di Benedetto, 2014; Whitley, Adeponle & Miller, 2015; Yourstone, 

Lindholm, Grann, & Svenson, 2008). Även fysisk hälsa har betydelse för det straffrättsliga 

beslutet. Det finns nämligen forskning som visar (Mueller-Johnson & Dhami, 2009) att en 

förövare med dålig fysisk hälsa får signifikant kortare fängelsestraff (M = 37,58 månader), i 

jämförelse med en förövare med god hälsa (M = 44,08 månader). Hälsa är också en faktor 

som ofta förknippas med ålder, där äldre oftare har en sämre fysisk hälsa än yngre personer 

(Hwang & Nilsson, 2011). 

Ålder och kriminell bana. Ålder hos förövaren är också en utomrättslig faktor som har 

betydelse när straffrättsliga beslut fattas, speciellt när det gäller grova brott (Mueller-Johnson 

& Dhami, 2009). Vid grova brott, döms yngre personer i större utsträckning till längre 

fängelsestraff än äldre personer. Detta med en markant skillnad på 16 månader i 

fängelsestraff. Ålder har också betydelse i relation till potentiell framtida kriminalitet 

(brottsförebyggande rådet, 2012). Män har störst benägenhet att återfalla i kriminalitet mellan 

åldrarna 18 till 20 år. Kvinnor har däremot störst benägenhet att återfalla när de är mellan 40 

till 44 år. Därmed är ålder en faktor som kan påverka hur troligt det bedöms vara att en person 

som står åtalad för brott löper risk för framtida kriminalitet (Demuth & Steffensmeier, 2004). 
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I en rapport från brottsförebyggande rådet (2012) framgår också att 44 procent av männen 

som blivit dömda för brott tidigare, återfaller i kriminalitet inom tolv månader, medan 

motsvarande siffra för kvinnorna är 30 procent. Män bedöms därmed vara mer troliga än 

kvinnor att begå brott igen. Även tidigare kriminell historik är en faktor som påverkar det 

straffrättsliga beslutet (Bontrager, m.fl., 2013; Johnson, 2006; Mueller-Johnson & Dhami, 

2009). Personer som inte har någon tidigare kriminell historik får signifikant kortare 

fängelsestraff (M = 35.77 månader) än personer som dömts för brott tidigare (M = 45,89 

månader).  

Brottet. Generellt sett begår också män grövre brott än kvinnor (brottsförebyggande 

rådet, 2016). I Sverige är personer som lagförts för de grövre brotten, så som mord och dråp 

till största delen män, medan kvinnor framkommer mer i statistiken vad gäller tillgreppsbrott. 

Det är därför inte speciellt anmärkningsvärt att män också får längre fängelsestraff än 

kvinnor, eftersom de grövre brotten har en högre straffskala (Riksdagen, 2017). Därför är 

brottstypen en rättslig faktor som också måste kontrolleras för när skillnader i dom och 

strafflängd för män och kvinnor studeras. Studier som kontrollerat för brottstyp visar att män 

ändå får längre fängelsestraff, och de blir i större utsträckning dömda för sina brott i 

jämförelse med kvinnor (Bontrager, m.fl., 2013; Cox & Kopkin, 2016; Doerner, 2012; Embry 

& Lyons, 2012; Herzog & Oreg, 2008; Johnson, 2006; Rodriguez, m.fl., 2006; Spohn & 

Beichner, 2000). Att kvinnor döms mer sällan beror dock på vilken typ av brott det handlar 

om (Rodriguez, m.fl., 2006). I drogrelaterade brott och egendomsbrott framförhålls kvinnor 

vara mindre troliga än män att dömas. Gällande våldsbrott påvisar forskningen däremot inte 

denna skillnad mellan könen, utan sannolikheten för män och kvinnor att dömas är lika stor. 

Vid drogrelaterade brott, egendomsbrott och våldsbrott får kvinnor dock kortare fängelsestraff 

än män om de faktiskt döms. Utöver brottstyp visar flertalet studier också denna relation 

(Bontrager, m.fl., 2013) när fler rättsliga faktorer kontrolleras för. 

Tidigare relevanta studier. I en meta-analys (Bontrager, m.fl., 2013) har de rättsliga 

faktorerna brottstyp, allvarlighetsgraden av brottet och kriminell historik kontrollerats för. 

Studien inkluderade 58 olika vetenskapliga artiklar och visar totalt 56 skattningar där 

strafflängden för män och kvinnor undersökts. Resultatet visar att kvinnor i 66 procent av 

fallen får signifikant kortare fängelsestraff än män för att begå samma typ av brott, med 

samma allvarlighetsgrad och när de har en liknande tidigare kriminell historik. Ytterligare 

studier har undersökt mäns och kvinnors strafflängd i relation till specifika brott (Cox & 

Kopkin, 2016; Embry & Lyons, 2012). 
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En studie som genomförts i USA undersökte skillnader i dom och strafflängd för män 

och kvinnor i relation till sexualbrott (Embry & Lyons, 2012). I denna studie samlades data in 

med hjälp av ”National Corrections Reporting Program” om dömda sexualbrottslingar mellan 

åren 1994 till 2004. Sexualbrotten delades upp på fem kategorier; våldtäkt, sexuella övergrepp 

mot barn, sexuellt avvikande beteende, våldtäkt mot barn/minderårig och sexuella övergrepp. 

Eftersom en manlig sexualförbrytare var betydligt mer vanligt än en kvinnlig så gjordes ett 

stratifierat randomiserat urval på 3000 fall av sexualbrott för respektive kön. Baserat på de 

fem olika kategorierna av sexualbrott visar resultatet signifikanta skillnader mellan könen i tre 

av dessa. Dessa kategorier är våldtäkt, sexuella övergrepp mot barn och sexuellt avvikande 

beteende, där män döms till längre fängelsestraff än vad kvinnor gör för samma brott. När det 

gäller sexuellt avvikande beteende blir skillnaderna speciellt tydliga, män erhåller markant 

längre (M = 9.04 månader) fängelsestraff än kvinnor (M = 6.23 månader).  

En annan studie undersökte hur den åtalades kön, så väl som offrets kön, påverkade ett 

kommande fängelsestraff genom att använda ett fiktivt misshandelsfall (Cox & Kopkin, 

2016). För att undersöka detta hade fallet upprättats i fyra olika varianter. I den första 

varianten var förövaren en man och offret en kvinna. I den andra varianten gällde den 

motsatta relationen. I den tredje varianten var både offer och förövare en kvinna, och i den 

fjärde varianten så var det en man i båda rollerna. Deltagarna i studien bestod av 354 

studenter med en jämn könsfördelning som i fyra slumpmässigt tilldelade grupper fick läsa ett 

av det fiktiva fallen. Därefter skulle de yrka på ett eventuellt straff enligt tillgivna riktlinjer. 

Resultatet visar att i den varianten med en manlig förövare och ett kvinnligt offer tilldelas ett 

längre fängelsestraff (M = 6,35 år) än vid någon av de andra varianterna av det fiktiva fallet 

(Cox & Kopkin, 2016). När det är en kvinnlig förövare och ett manligt offer visar resultatet en 

klart kortare (M = 4,87 år) straffrekommendation. Sammantaget genererade båda varianterna 

med en manlig förövare en längre straffrekommendation, än de varianterna med en kvinnlig 

förövare. Vidare kan dessa skillnader i rekommenderad strafflängd för män och kvinnor 

förklaras med en teori vid namn “focal concerns theory” (Doerner, 2012; Demuth & 

Steffensmeier, 2004; Steffensmeier, 1980). 

Focal Concerns Theory 

Teorin bygger på en utgångspunkt i de stereotypiska könsnormerna (Doerner, 2012; Demuth 

& Steffensmeier, 2004; Steffensmeier, 1980). De stereotypiska könsnormerna (stereotypiskt 

kvinnligt/manligt) innebär att kvinnor genomgående i samhället förväntas vara och bete sig på 

ett särskilt sätt, och männen på ett helt annat (Glick, m.fl., 1996). Kvinnan är det svagare 

könet som tar hand om hemmet och ansvarar för eventuella barn. Hon är även beroende av 
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mannen, som i egenskap av det starkare könet, också är den som anses vara kapabel till 

rationella beslut och bra ledarskap. Teorin behandlar vidare tre huvudkategorier i vilka olika 

faktorer och hur dessa värderas av personer i beslutsfattande position, har betydelse för det 

straffrättsliga beslutet (Doerner, 2012). 

Klandervärdhet. Den första huvudkategorin är uppfattningar om hur klandervärd en 

person är till ett brott (Doerner, 2012; Steffensmeier, 1980), vilket bland annat påverkas av 

hur allvarligt brottet anses vara. Även en individs tidigare kriminella historia har betydelse för 

klandervärdheten. Betraktat ur de stereotypiska könsnormerna är män mer troliga att ha en 

tidigare kriminell historia än kvinnor och de är också mer troliga att begå allvarligare brott, 

vilket också innebär att en man anses vara mer klandervärd vilket då påverkar beslutet om 

straff. 

Samhällsskydd. Den andra huvudkategorin i “focal concerns theory” är samhällsskydd, 

vilken till stor del influeras av hur troligt det upplevs vara att en person kommer att begå brott 

igen (Steffensmeier, 1980). Detta påverkas av bedömarens egna stereotypiska uppfattningar i 

relation till utomrättsliga faktorer (Demuth & Steffensmeier, 2004), som kön, etnicitet, 

eventuellt föräldraskap och ålder hos förövaren. Män är mer troliga än kvinnor att återfalla i 

brottslighet och kvinnor anses inte vara lika hotfulla eller farliga som män är (Goethals, Maes, 

& Klinckhamers, 1997; Herzog & Oreg, 2008). Kvinnor behöver istället skyddas, medan 

samhället behöver skyddas från farliga män. 

Praktiska konsekvenser och hinder. Den tredje huvudkategorin är praktiska 

konsekvenser och hinder (Doerner, 2012; Steffensmeier, 1980). I denna kategori ingår 

faktorer som hälsa, hur förövaren uppfattas klara av ett fängelsestraff och huruvida en person 

som åtalats för brott har barn eller inte. Betraktat ur de stereotypiska könsnormerna förklaras 

då kvinnors kortare straff med att kvinnor inte lika väl klarar av fängelsestraff som män och 

det är kvinnors ansvar att ta hand om barn (Glick, m.fl., 1996). Därmed kan inte kvinnor 

dömas till långa fängelsestraff. Kvinnor kan inte heller i lika stor utsträckning som män hållas 

ansvariga för sina brottsliga handlingar, då det är män som är kapabla till att fatta rationella 

beslut, och kvinnor anses oftare lida av mental ohälsa (Grabe m.fl., 2006; Hassett-Walker, 

m.fl., 2014; Whitley, m.fl., 2015). 

Identifierade kunskapsluckor 

Följaktligen, och som denna litteraturgenomgång visar, råder det inte någon tvekan om att 

män får längre straff än kvinnor för att begå samma typ av brott för att dem är just män, 

därmed är fenomenet med den ”kvinnliga straffrabatten” ett faktum (Cox & Kopkin, 2016; 

Doerner, 2012; Embry & Lyons, 2012; Herzog & Oreg, 2008). Däremot finns det 
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kunskapsluckor i den befintliga forskningen som behöver fyllas av ytterligare studier. Många 

studier som undersökt skillnader i straffrättsliga beslut för män och kvinnor har genomförts i 

USA där det är olika lagar mellan staterna. Studierna har också samlat in en stor mängd 

domar från olika databaser (Doerner, 2012; Embry & Lyons, 2012), vilket kan skapa problem 

med studiernas resultat. Dels eftersom förutsättningarna för att erhålla ett visst straff kan 

skilja sig för personerna inkluderade i samma studie, och dels för att jämförelser av mäns och 

kvinnors domar inte kan vara exakt lika i sitt innehåll, och inte heller de utomrättsliga faktorer 

män och kvinnor innehar. I Sverige råder det en brist på studier som undersökt skillnader i 

straffrättsliga beslut för män och kvinnor och därför är det viktigt att undersöka i vilken 

utsträckning detta förekommer här med andra metoder. I och med att den studie som faktiskt 

genomförts i Sverige (Ahola, m.fl., 2010) visar att straffrekommendationerna kan skilja sig 

något beroende på vilken av professionerna fenomenet undersöks utifrån, behöver samma sak 

också undersökas inom olika professioner.  

Vidare visar forskning att kön har betydelse ur två perspektiv, både hos förövaren 

(Jeffries, m.fl., 2003) och hos personen i beslutsfattande position (Goodman-Delahunty & 

Sporer, 2010). Varpå det sistnämnda är relativt outforskat. Endast ett fåtal studier har 

undersökt hur könet på den i beslutsfattande position påverkar de straffrättsliga beslutet. Än 

färre studier har undersökt interaktionen mellan kön på en förövare och könet på den i 

beslutsfattande position i relation till straffrättsliga beslut. Därför är det intressant att 

undersöka hur dessa relationer förhåller sig.  

Vidare menar “focal concerns theory” att förövarens kön och andra utomrättsliga 

faktorer har betydelse för hur de rättsliga faktorerna värderas, vilket kan förklara skillnaderna 

mellan mäns och kvinnors strafflängd (Doerner, 2012; Demuth & Steffensmeier, 2004; 

Steffensmeier, 1980). Hur relationen mellan förövarens kön och de rättsliga faktorerna ser ut, 

om andra utomrättsliga faktorer är detsamma för respektive kön, är dock inte helt utforskat. 

Därför finns det också ett behov av att undersöka detta. 

Följaktligen behöver alla dessa ovan nämnda aspekter undersökas. Dels för att ett 

resultat som pekar på en skild behandling av män och kvinnor i straffrättsliga beslut skulle 

strida mot de mänskliga rättigheterna (Regeringskansliet, 2011), och dels för att det är 

könsdiskriminering vilket dessutom bryter mot svensk lag (Lag 2008:567, 4 §). Därtill 

äventyras även rättssäkerheten, som innebär att alla individer ska skyddas från att utsättas för 

övergrepp av andra personer och av samhället (Regeringen, 2017; Sveriges Domstolar, 

2017b). 
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Syfte, frågeställningar och hypoteser 

Syftet med föreliggande studie är därmed att undersöka i vilken utsträckning det förekommer 

skillnader mellan mäns och kvinnors straffrekommendationer samt mellan de erhållna 

straffrekommendationerna för män och kvinnor i Sverige. Även om de eventuella skillnaderna 

återfinns inom de olika professionerna, domare, nämndemän och juriststudenter. Studien 

syftar vidare till att undersöka om det finns något samband mellan värderingen av olika 

rättsliga faktorer och den utomrättsliga faktorn kön på en förövare. För att undersöka detta 

krävs en kvantitativ metod (Borg & Westerlund, 2012). Studien är en tvärsnittsstudie och 

utgår ifrån en mellanindividsdesign. Data samlas in med hjälp av en enkät innehållande en 

vinjett av en fiktiv fallbeskrivning av ett brott. I enkäten manipuleras den oberoende variabeln 

kön på en förövare, för att besvara följande forskningsfrågor: 

1. I vilken utsträckning skiljer sig straffrekommendationer för en manlig och en kvinnlig 

förövare i Sverige som begått samma typ av brott? 

- I vilken utsträckning finns de eventuella skillnaderna även inom de olika 

professionerna, nämndemän, domare och juriststudenter? 

2. I vilken utsträckning finns det skillnader mellan de straffrekommendationer män och 

kvinnor ger? 

- I vilken utsträckning finns de eventuella skillnaderna även inom de olika 

professionerna, nämndemän, domare och juriststudenter? 

3. Finns det interaktionseffekter mellan kön på en person i beslutsfattande position och 

kön på en förövare på straffrekommendation? 

- Finns de eventuella interaktionseffekterna även inom de olika professionerna, 

nämndemän, domare och juriststudenter? 

4. I vilken utsträckning finns det ett samband mellan kön på en förövare och värderingen 

av olika rättsliga faktorer utifrån ett antal givna utomrättsliga faktorer? 

 

 Hypoteserna för föreliggande studie grundar sig i tidigare forskning och det teoretiska 

resonemanget som focal concerns theory framförhåller (Bontrager, m.fl., 2013; Cox & 

Kopkin, 2016; Doerner, 2012; Embry & Lyons, 2012; Rodriguez, m.fl., 2006; Spohn & 

Beichner, 2000; Goodman-Delahunty & Sporer, 2010; Steffensmeier & Herbert, 1999; 

Demuth & Steffensmeier, 2004). Hypotesen är att en manlig förövare kommer att erhålla en 

längre straffrekommendation än en kvinnlig förövare för att begå samma typ av brott. Detta 

kommer även vara gällande oavsett om en nämndeman, domare eller juriststudent ger en 
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straffrekommendation. Fortsättningsvis är även hypotesen att en kvinnlig förövare kommer 

värderas lägre på de rättsliga faktorerna än en manlig förövare. 

Metod 

Föreliggande studie har använt en kvantitativ metod med en tvärsnittsdesign. En webbenkät 

som innehöll en vinjett av ett fiktivt misshandelsbrott med en tillhörande fråga om 

straffrekommendation, användes för att undersöka skillnader i straffrekommendation för män 

och kvinnor. En förövares kön manipulerades mellan två versioner av samma enkät. 

Webbenkäten undersökte också hur olika rättsliga faktorer värderades när förövaren var man 

eller kvinna. Alla utomrättsliga faktorer som enligt forskning påverkar det straffrättsliga 

beslutet hölls konstanta, förutom kön på en förövare. Detta möjliggjorde att könsskillnader 

bättre kunde studeras. Studien utgick ifrån en mellanindividsdesign då en inom-individsdesign 

potentiellt hade motverkat studiens syfte, om samma respondent svarat på samma fall med 

både en manlig och en kvinnlig förövare. Respondenterna i studien bestod av personer som 

hade olika kunnande i att fatta straffrättsliga beslut, nämndemän, domare och juriststudenter, 

som valts att kallas för tre olika professioner.   

Deltagare 

Urvalet inkluderade totalt 220 personer och bestod av domare (n = 68), nämndemän (n = 61) 

och juriststudenter (n = 91). Respondenterna var i genomsnitt i medelåldern (M = 44,65 år, SD 

= 17,97 år) och hade en åldersfördelning mellan 20 och 80 år. Könsfördelningen var jämn då 

urvalet bestod av 50,5 procent män och 49,5 procent kvinnor. Dessa respondenter kom från 12 

olika län runt om i Sverige, främst från Uppsala län (42,3 %), Värmlands län (10,9 %) och 

Västernorrlands län (9,5 %). I förhållande till de olika professionerna var det något fler 

kvinnliga domare (n = 35) än manliga domare (n = 33). Likaså var det något fler kvinnliga 

nämndemän (n = 32) än manliga nämndemän (n = 29). Juriststudenterna var däremot fler män 

(n = 49) än kvinnor (n = 42). En respondent (0,45 %) exkluderades ur studien på grund av att 

denna inte uppgav sig vara domare, nämndemän eller juriststudent. Det interna bortfallet 

utgjordes av 12 frågor (5,5 %). Nämndemän och domare rekryterades genom ett obundet 

slumpmässigt urval (Borg & Westerlund, 2017) medan juriststudenterna rekryterades genom 

ett bekvämlighetsurval. Ingen ersättning utgick för deltagande.  

Material 

En webbenkät konstruerades utifrån tidigare forskning och teori om faktorer som kan påverka 

straffrekommendationer (Chatsverykova, 2017; Doerner, 2012; Demuth & Steffensmeier, 
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2004; Jeffries, m.fl. 2003; Rodriguez, m.fl., 2006; Steffensmeier, 1980; Spohn & Beichner, 

2000), vilket stärker både reliabiliteten och validiteten (Bryman, 2014). Enkäten inleddes med 

frågor om olika demografiska faktorer. Den första frågan rörde vilket kön respondenten 

identifierar sig med (Trost & Hultåker, 2016) och frågan gavs tre svarsalternativ, “Man”, 

“Kvinna” eller “Annat”. För att kontrollera att respondenterna verkligen var nämndemän, 

domare eller juriststudenter ställdes frågan; “Är du nämndeman, domare eller student?”. 

Frågan besvarades genom att respondenten kryssade i alternativet, “Nämndeman”, “Domare”, 

“Student” eller “Inget av ovanstående”. Därefter ställdes en fråga om när respondenten var 

född och vilken huvudsaklig sysselsättning respondenten hade, vilket var öppna frågor. 

Fortsättningsvis ställdes en öppen fråga om vilket geografiskt område respondenten 

tjänstgjorde eller studerade i. Detta för att kunna säkerställa att respondenterna kom från flera 

olika delar av Sverige. Efter frågorna om demografiska faktorer angavs information om en 

person som innehade vissa utomrättsliga faktorer, vilka hölls konstanta. Informationen angavs 

i en vinjett som också innehöll information om ett brott som denna person uppgavs ha begått. 

Vinjetten upprättades i två versioner där en förövares kön var de enda som manipulerades.  

Vinjett. “Sara Pettersson/Sebastian Pettersson är 34 år gammal, är inte gift, har inte 

några barn, har gått klart gymnasiet men har ingen högre utbildning. Hon/han har ingen känd 

mental ohälsa. Sara Pettersson/Sebastian Pettersson har ställts inför rätta för följande 

händelse”;  

“Arg efter deras uppbrott och utrustad med en kökskniv hade S.P. smugit sig in i V.O.s 

bostad närmare midnatt. V.O. låg vid detta tillfälle och sov i sin säng på övervåningen 

aningslös om intrånget. S.P. kom hela vägen in i sovrummet, tog tag i en radio som stod vid 

nattduksbordet och i rent ursinne slängde den i full kraft mot V.O.s huvud. V.O. vaknade då 

till av smällen men kände sig yr och med ett huvud som värkte illa, försökte V.O. orientera 

sig kring vad som hänt. Innan V.O. egentligen hann reagera mer så slängde sig S.P. upp över 

V.O. och skrek “nu ska du fan få, din jävel!” och i samma veva högg S.P. V.O. i benet med 

sin medhavda kniv. S.P. högg med kniven två gånger innan V.O. slutat skrika i plågor, och 

istället svimmat av smärtan. S.P. kom då lite mer till sans och kände att det var dags att 

avlägsna sig från platsen och försökte smita iväg. En bit ned på gatan möttes S.P. av en 

polisbil på väg till platsen då en av grannarna ringt och rapporterat in att de hört V.O.s 

“fasansfulla” skrik. Efter en kortare jakt fick en polisman tag i S.P. som sedan ställdes inför 

rätta. V.O. överlevde men med svåra skador”.  

För att säkerställa vinjettens validitet (Bryman, 2014), alltså att misshandelsbrottet 

kunde generera en rimlig straffrekommendation av ett fängelsestraff, lästes flertalet domar 
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från hovrätten om misshandelsbrott, som det fiktiva fallet därefter inspirerades av. Inga av de 

faktiska namn som figurerade i dessa domar användes i föreliggande studie. Endast påhittade 

initialer (V.O), och inte kön, angavs för offret i det fiktiva fallet och “S.P” för förövaren i 

båda versionerna av enkäterna. Detta dels för att det skulle vara verklighetstroget och dels för 

att tidigare forskning även visat att offrets kön påverkar det straffrättsliga beslutet (Cox & 

Kopkin, 2016), och därmed borde inte kön uppges i beskrivningen av brottet. Namnet på 

förövaren framgick dock tydligt både över och under beskrivningen av det fiktiva fallet. Att 

det fiktiva fallet beskrev ett misshandelsbrott var ett resultat av att tidigare forskning visar 

(Rodriguez, m.fl., 2006) att män och kvinnor i lika stor utsträckning anses ha begått ett brott 

när det handlar om våldsbrott.  

Rättsliga faktorer. Efter vinjetten fick respondenterna ange om “Sara Pettersson”/ 

“Sebastian Pettersson” var skyldig till brottet. Svarsalternativen på denna fråga var “skyldig 

och en icke frihetsberövande påföljd är tillämplig”, “skyldig och fängelsestraff är tillämpligt”, 

alternativt, “Sara Pettersson”/”Sebastian Pettersson” var “inte skyldig” till brottet. Därefter 

ställdes följande fråga; “Hur många månaders fängelse bedömer du vara riktigt att ge S.P?”. 

Den möjliga straffskalan för ringa misshandel upp till synnerligen grov misshandel (1-120 

månader) visades på enkäten och de olika straffskalorna för respektive grad av misshandel 

skrevs ut som riktlinjer. Frågan besvarades genom att respondenten skrev antalet månader 

fängelsestraff som rekommenderades. Frågan var öppen och straffskalan delades upp på 

månader för att lättare få med alla potentiella variationer av fängelsestraff. Hade respondenten 

i föregående fråga valt det alternativ att förövaren inte var skyldig, gavs instruktioner om att 

bara uppge siffran noll som straffrekommendation, detta då frågan om straffrekommendation 

var obligatorisk att svara på. Därefter fick respondenten ta ställning till fyra frågor om andra 

rättsliga faktorer. 

Den första frågan rörde hur allvarligt brottet ansågs vara (Doerner, 2012) och den andra 

frågan rörde hur klandervärd gärningspersonen ansågs vara. Därefter fick respondenten ta 

ställning till hur troligt det var att den beskrivna förövaren hade begått brott tidigare (Doerner, 

2012) samt hur troligt det var att denna kommer begå brott igen (Steffensmeier, 1980). 

Frågorna besvarades på en Likertskala och för respektive fråga var ett “Inte alls 

allvarligt/klandervärd/troligt”, två var “Inte särskilt allvarligt/klandervärd/troligt”, tre var 

“Ganska allvarligt/klandervärd/troligt”, samt fyra var “Mycket allvarligt/klandervärd/troligt” 

(Trost & Hultåker 2016). 

Pilotstudie. En pilotstudie genomfördes dels utifrån ett etiskt perspektiv för att kunna 

kontrollera det fiktiva fallets känslighet, så att respondenter inte tog illa vid sig av det fiktiva 
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brottet som beskrivits. Dels genomfördes den för att kontrollera om någonting var svårt att 

förstå och huruvida revideringar av enkäten borde göras för att stärka reliabiliteten (Barmark 

& Djurfeldt, 2015). Pilotstudien genomfördes med 40 respondenter från olika universitet i 

Sverige, varav könsfördelningen var 33 procent män och 67 procent kvinnor, samtliga var 

studenter. Webbenkäten innehöll i pilotstudien en tilläggsfråga allra sist rörande det fiktiva 

fallets känslighet. Respondenterna fick uppge på en tiogradig skala hur obehagligt det var att 

läsa det fiktiva fallet, där noll var ”inte alls obehagligt” och tio var ”mycket obehagligt”. På 

denna skala uppgav respondenterna ett genomsnitt på två, vilket indikerade att det fiktiva 

fallet inte var obehagligt att läsa. Pilotstudien resulterade också i några mindre revideringar av 

enkäten, till exempel gjordes det ett förtydligande att frågan gällande straffrekommendation 

endast skulle besvaras med ett tal mellan 1-120, detta då ett fåtal respondenter svarade med 

egna grupperingar, till exempel 20-40 månader. Det ansågs ändå vara fördelaktigt att ha kvar 

frågan som en öppen fråga för att få med alla variationer av fängelsestraff och på så vis också 

öka reliabiliteten (Barmark & Djurfeldt, 2015). 

Procedur  

Ett informationsbrev utformades och detta var den första sidan som inledde webbenkäten. 

Informationsbrevet inkluderade all nödvändig information som kunde ligga till grund för 

respondenternas beslut om att delta eller inte (Vetenskapsrådet, 2002). Informationsbrevet 

omfattade kort information om hur studien gick till, hur lång tid enkäten skulle ta att besvara, 

att deltagande var frivilligt med en åldersgräns på 18 år och syftet med studien. 

Respondenterna fick också veta att de var anonyma (Vetenskapsrådet, 2002) när de besvarade 

enkäten och att de inte behövde uppge några personuppgifter. Vidare fick respondenterna 

också information om att alla enkäter som samlades in skulle förvaras i en dator som krävde 

lösenord för åtkomst (Vetenskapsrådet, 2002). Samt att materialet inte skulle användas till 

någonting annat än vad studien syftade till att undersöka. Resultatet skulle också komma att 

presenteras på gruppnivå och inga enskilda svar skulle därmed kunna urskiljas. 

Respondenterna fick också information om att de endast ansågs samtyckt till att delta i studien 

först när det skickat in enkäten. I och med att en pilotstudie genomfördes där det fiktiva fallets 

känslighet kontrollerades, krävdes ingen större varning om att det fiktiva fallet kan uppfattas 

obehagligt att läsa. Respondenterna kunde slutligen också ta del av hela studien genom att 

kontakta någon av oss två ansvariga för studien. Därmed uppgavs kontaktuppgifter i form av 

mailadresser samt om respondenterna skulle komma att ha några frågor.  

Webbenkäten konstruerades i programmet Qualtrics och för att säkerställa anonymitet 

var “anonymt deltagande” aktiverat i webbenkäten, vilket innebar att e-postadress och/eller 
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TAN inte registrerades (Vetenskapsrådet, 2002). Vinjetten konstruerades i ett så kallat block, 

där vinjetten först lades in med namnet Sara Pettersson och sedan lades in med namnet 

Sebastian Pettersson. På detta block skapades sedan en randomisering med en 

visningsfrekvens på 50 procent vardera för de olika versionerna av enkäten. Frågan om 

straffrekommendation gjordes obligatorisk att svara på, men övriga frågor gjordes inte 

obligatoriska, detta för att minska risken för externt bortfall (Trost & Hultåker, 2016). 

Därefter skapades en webblänk till enkäten som användes för att samla in data. 

Föreliggande studie ska delvis besvara forskningsfrågorna utifrån de olika 

professionerna, nämndemän, domare och juriststudenter. Därför krävs också en jämn 

fördelning av de som svarar på en enkät med en manlig respektive kvinnlig förövare även 

inom professionerna, och inte bara i urvalet som helhet. Därmed ansågs det vara lämpligt att 

genomföra datainsamlingen i tre steg. Detta gick till på så vis att nämndemän, domare och 

juriststudenter rekryterades en profession i taget, och efter att en av professionerna rekryterats 

fick datainsamlingen pågå i några dagar, innan rekrytering av och datainsamling från nästa 

profession påbörjades.  

Först inleddes därför rekryteringen med att kontaktuppgifter till alla nio regionala 

nämndemannaföreningar i Sverige hämtades från nämndemännens riksförbund (NRF, 2012). 

Varje kontaktperson för respektive regionala nämndemannaförening kontaktades via mail och 

tillfrågades om att vidarebefordra detta mail till sina medlemmar. 

För det andra kontaktades Sveriges Domstolars presstjänst för journalister via mail 

(Sveriges Domstolar, 2018). Från presstjänsten erhölls mailadresser till samtliga tingsrätters, 

hovrätters och högsta domstolens registratorer i hela Sverige. Därefter skickades ett mail till 

samtliga 55 stycken registratorer som tillfrågades att vidarebefordra detta mail till samtliga 

ordinarie domare som arbetar med brottmål. 

 För det tredje skickades också ett meddelande via sociala medier till två 

kontaktpersoner för en sluten Facebook-grupp för juriststudenter på ett medelstort universitet i 

Sverige. Kontaktpersonerna gick att nå i denna grupps specifika gruppinformation. De 

ansvariga för studien erhöll tillåtelse att gå med i gruppen för att dela ett inlägg. I inlägget, 

och mailen som skickades till kontaktpersonerna för alla nio regionala 

nämndemannaföreningar, och domstolarnas registratorer fanns information om studien utifrån 

de etiska aspekter som efterföljts (Vetenskapsrådet, 2002). Det innehöll också länken till 

webbenkäten vilken som nämnts inleddes med informationsbrevet. Gällande inlägget i 

Facebook-gruppen förtydligades det också att det var just juriststudenter som efterfrågades, 
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och för att säkerställa att det verkligen var juriststudenter som besvarade enkäten valdes också 

gruppen i vilken inlägget delades noga ut.  

Varje steg i rekryteringsprocessen avslutades med att det utgick en påminnelse om att 

respondenter till studien fortfarande efterfrågades, innan nästa steg i rekryteringen påbörjades. 

Detta mail/inlägg innehöll återigen information om studien (Vetenskapsrådet, 2002). När alla 

steg i rekryteringsprocessen var genomförda utgick en sista påminnelse till samtliga, 

kontaktpersonerna för nämndemannaföreningarna, domstolarnas registratorer och 

juriststudenterna i Facebook-gruppen. I detta mail/inlägg tackades alla som hjälpt till med att 

skicka länken till webbenkäten vidare och de som redan deltagit i studien. Det stod även att 

datainsamlingen snart kommer att avslutas men att det fortfarande finns lite tid kvar att 

besvara enkäten. Några dagar efter detta avslutades datainsamlingen. 

Statistiska analyser 

Alla analyser genomfördes i statistikprogrammet SPSS (IBM Corp, 24.0, 2016). Av alla 

frågor i enkäten skapades en enskild variabel. En variabel för förövarens kön lades också till 

för att kunna urskilja vilka svar som relaterade till en manlig respektive en kvinnlig förövare. 

Normalfördelning på alla variabler till frågeställningarna undersöktes (Pallant, 2016). De två 

rättsliga faktorerna, allvarlighetsgraden av brottet och förövarens klandervärdhet var inte 

normalfördelade.  

För att besvara huvudfrågorna ett, två och tre genomfördes först en två-vägs ANOVA 

på hela urvalet med respondentens kön och förövarens kön som oberoende variabler, och 

straffrekommendation som beroende variabel. Levene´s test var signifikant och därmed 

höjdes konfidensintervallen till 99 % (Pallant, 2016) när resultaten tolkades. Efter analysen av 

hela urvalet genomfördes en till två-vägs ANOVA med samma variabler fast med en “split 

file” mellan professionerna, nämndemän, domare och juriststudenter. Detta för att besvara de 

tre huvudfrågornas underfrågor. I denna analys var Levene´s test inte signifikant och därmed 

genomfördes analysen med konfidensintervallen på 95 % (Pallant, 2016). Observera att 

resultatet av den första analysen först kommer presenteras för att besvara de tre första 

huvudfrågorna. Därefter kommer analysen med ”split file” mellan professionerna att 

presenteras för att besvara de tre huvudfrågornas underfrågor. För att veta i vilken grad 

variablerna är associerade räknades även effektstorlek ut med “Partial Eta squared” (Pallant, 

2016). Utifrån detta mått betraktas 0,01 som en liten effektstorlek, 0,06 som medelstor effekt 

och 0,14 som stor effekt (Cohen, 1988). 

För att undersöka i vilken utsträckning det fanns ett samband mellan kön på en förövare 

och värderingen av de rättsliga faktorerna genomfördes en tabellanalys med Chi2 test på alla 
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rättsliga faktorer och kön på förövaren. På grund av att alla rättsliga faktorer i flera celler hade 

mindre antal än fem (Pallant, 2016) dikotomiserades de. Allvarlighetsgraden av brottet och 

gärningspersonens klandervärdhet dikotomiserades på så vis att de gamla värdena ett till tre 

fick värde ett, vilket innebar “inte mycket allvarligt/klandervärd”, och värde fyra blev till 

värde två, vilket innebar “mycket allvarligt/klandervärd”. Denna uppdelning var den enda 

som genererade att alla celler fick högre antal än fem (Pallat, 2016). De andra två rättsliga 

faktorerna, tidigare och potentiell framtida kriminalitet, dikotomiserades på så vis att de 

gamla värdena ett och två blev värde ett vilket innebar “inte troligt”, och de gamla värdena tre 

och fyra fick värde två, vilket innebar “troligt”. Förövarens kön är kodat ett för man och två 

för kvinna och högre värde på de rättsliga faktorerna indikerar en högre värdering. 

Korrelationen redovisades med phi-koefficienten (Pallant, 2016) där effektstorleken 0,01 

betraktas som en liten effekt, 0,30 som en medelstor effekt och över 0,5 som en stor effekt 

(Cohen, 1988). 

Resultat 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka i vilken utsträckning det förekommer 

skillnader mellan mäns och kvinnors straffrekommendationer samt mellan de erhållna 

straffrekommendationerna för män och kvinnor i Sverige. Även om de eventuella skillnaderna 

återfinns inom de olika professionerna, domare, nämndemän och juriststudenter. Studien 

syftar vidare till att undersöka om det finns något samband mellan värderingen av olika 

rättsliga faktorer och den utomrättsliga faktorn kön på en förövare. Frågeställningarna 

besvaras mot bakgrunden att den person som begått ett brott är 34 år gammal, inte är gift, inte 

har några barn, har gått klart gymnasiet men har ingen högre utbildning, samt att förövaren 

inte har någon känd mental ohälsa. Samtliga respondenter (N = 220) anser att fängelsestraff är 

en lämplig straffpåföljd. 

Interaktion och skillnad mellan mäns och kvinnors utdelade och erhållna straff  

Resultatet av en två-vägs ANOVA för hela urvalet (konfidensintervall 99 %) visar att det inte 

finns några signifikanta interaktionseffekter mellan en förövares kön och respondenternas kön 

på straffrekommendation, F (1,216) = 0,03, p =0,86, (Partial Eta squared = 0,00), (Power = 

0,01). Resultatet är icke-signifikant men visar att manliga respondenter (n = 51) i genomsnitt 

rekommenderar (M = 48,59 månader, SD = 24,77) ungefär en månad längre fängelsestraff till 

manliga förövare, än vad kvinnliga respondenter (n = 60) i genomsnitt gör (M = 47,58 

månader, SD = 23,99). Manliga respondenter (n = 60) rekommenderar även längre 
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fängelsestraff (M = 30,93 månader, SD = 18,53) till kvinnliga förövare, än vad kvinnliga (n = 

50) respondenter gör (M = 28,90 månader, SD = 18,07). Detta innebär att det inte finns några 

interaktionseffekter mellan respondenternas kön och förövarens kön och besvarar därmed 

huvudfråga tre. 

Huvudeffekten av respondenternas kön på straffrekommendation är inte heller 

signifikant, F (1,216) = 0,27, p = 0,60, (Partial Eta squared = 0,00), (Power = 0,80). Det 

icke-signifikanta resultatet visar att män (n = 111) och kvinnor (n = 109) rekommenderar 

liknande straff. Manliga respondenter rekommenderar (M = 39,05 månader, SD = 23,27) 0,05 

månader längre fängelsestraff än kvinnliga respondenter (M = 39,00 månader, SD = 23,33). 

Detta innebär att det inte finns någon skillnad mellan de utdelade straffrekommendationerna 

från män och kvinnor och besvarar därmed huvudfråga två.  

Huvudeffekten av förövarens kön på straffrekommendation är däremot signifikant, F 

(216) = 38,82, p = 0,00, (Partial Eta squared = 0,15), (Power = 1,00). Resultatet visar att en 

kvinnlig förövare (n = 110) av misshandelsbrott erhåller en genomsnittlig 

straffrekommendation (M = 30,00 månader, SD = 18,27) som motsvarar två och ett halvt års 

fängelsestraff. Straffrekommendationen för en manlig förövare (n = 110) som begått samma 

brott är i genomsnitt cirka fyra års fängelsestraff (M = 48,05 månader, SD = 24,24). Detta 

innebär att det finns en skillnad (medelvärdesskillnad = 18,17 månader) som motsvarar ett 

och ett halvt års fängelsestraff mellan en manlig och en kvinnlig förövare som begått samma 

brott, varav denna skillnad också har en stor effektstorlek. Hypotesen var att män skulle 

erhålla en längre straffrekommendation än kvinnor, vilket kan bekräftas och besvarar därmed 

huvudfråga ett. 

Sammanfattningsvis finns det i analys av hela urvalet, inte några interaktionseffekter 

mellan respondenternas kön och förövarens kön i relation till rekommenderat straff. Det finns 

inte heller några skillnader mellan män och kvinnor i deras utdelade straffrekommendationer, 

men det finns en skillnad mellan den erhållna straffrekommendationen för en manlig och 

kvinnlig förövare, där den manliga förövaren erhåller ett längre fängelsestraff. En två-vägs 

ANOVA med ”split file” mellan professionerna, nämndemän, domare och juriststudenter 

(konfidensintervall 95 %) genomfördes vidare för att undersöka samma forskningsfrågor 

utifrån de olika professionerna. 

Resultatet visar att det inte heller inom professionerna finns några signifikanta 

interaktionseffekter mellan kön på respondenterna och kön på en förövare i relation till 

rekommenderat straff (se Tabell 1). Resultatet är icke-signifikant men visar att kvinnliga 

nämndemän och domare ger den kvinnliga förövaren en högre straffrekommendation, i 
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jämförelse med manliga nämndemän och domare. Manliga nämndemän och domare ger i sin 

tur en högre straffrekommendation till den manliga förövaren än vad de kvinnliga 

nämndemännen och domarna gör (”same-sex penalty effect”). Tvärtom är det gällande 

juriststudenterna, då manliga juriststudenter ger en högre straffrekommendation till den 

kvinnliga förövaren än vad de kvinnliga juriststudenterna gör. De kvinnliga juriststudenterna 

ger i sin tur en högre straffrekommendation till den manliga förövaren än vad de manliga 

juriststudenterna gör. Resultatet visar att någon interaktionseffekt inte kan statistiskt 

säkerställas och besvarar därmed underfrågan till huvudfråga tre. 

 

Tabell 1 

Medelvärden (standardavvikelser) för manliga och kvinnliga beslutsfattares 

straffrekommendationer inom olika professioner till manliga respektive kvinnliga förövare 

med två-vägs ANOVA och beräknad effektstorlek av interaktionen med Partial Eta squared 

(power). 

Not. n = Antal. Manlig F = Manlig förövare. Kvinnlig F = Kvinnlig förövare. Partial Eta 

squared = Effektstorlek. Power = statistisk styrka. Fg = Frihetsgrader. F = testvärde. 

Stjärnsystemet indikerar signifikanta resultat  

* p < ,05;  ** p < ,01;  *** p < ,001 

 

Huvudeffekterna av respondenternas kön är inte heller inom någon av professionerna 

(nämndemän, domare och juriststudenter) signifikant (se Tabell 2). Detta innebär att det, 

liksom för hela urvalet, inte finns några skillnader mellan mäns och kvinnors 

rekommenderade straff inom de olika professionerna och besvarar därmed underfrågan till 

huvudfråga två.  

   Manlig F  Kvinnlig F    

    n M (SD)   n M (SD) Partial Eta 

squared (power) 

Fg F 

Domare Man  17 41,65 (18,91)  16 22,69 (16,41)  

    0,03 (0,29) 

 

1,64 

 

2,01 Kvinna  17 33,76, (15,21)  18 26,22 (15, 67) 

Nämndemän  

 

Man   17 45,88 (27,00)  12 20,50 (9,03)  

    0,05 (0,42) 

 

1,57 

 

3,17 Kvinna  14 38, 00 (17,60)  18 31,83 (22,11) 

Juriststudenter  

 

Man  17 58,24 (26,03)  32 38,97 (18,73)  

    0,02 (0,26) 

 

1,87 

 

1,80 Kvinna  28 60,79 (24,50)  14 28,57 (15,78) 
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Tabell 2 

Medelvärden (standardavvikelser) för straffrekommendationer från manliga respektive 

kvinnliga respondenter inom olika professioner med två-vägs ANOVA och beräknad 

effektstorlek av interaktionen med Partial Eta squared (power). 

 Manlig R Kvinnlig R    

n        M (SD) n          M (SD) Partial Eta 

squared (power) 

Fg         F 

Domare 33 32,45  (19,94)    35 29,89  (15,70)   0,01 (0,08)   1,64   0,29 

Nämndemän 

 

 

29 35,38 (24,66)    32 34,50 (20,18)   0,00 (0,06) 

 

  1,57   0,10 

Juriststudenter 49 45,65  (23,20) 

 

  42 50,05  (26,65) 

 

  0,01 (0,13)   1,87 

 

  0,66 

Not. n = Antal. Manlig R= Manlig respondent. Kvinnlig R= Kvinnlig respondent. Partial Eta 

squared = Effektstorlek. Power = Statistisk styrka. Fg = Frihetsgrader. F = Testvärde. 

Stjärnsystemet indikerar signifikanta resultat. 

* p < ,05;  ** p < ,01;  *** p < ,001 

 

Huvudeffekten av förövarens kön är däremot signifikant även inom alla professioner. 

Liksom i analys av hela urvalet kvarstår förhållandet att män får längre fängelsestraff än 

kvinnor (se Tabell 3). Resultatet visar att straffrekommendationer för en manlig och en 

kvinnlig förövare skiljer sig åt i olika stor utsträckning när nämndemän, domare eller 

juriststudenter ger straffrekommendationer. När skillnaden i erhållen straffrekommendation 

undersöks utifrån professionen domare, är skillnaden mellan den manliga och kvinnliga 

förövaren i erhållen straffrekommendation 13,15 månader, effektstorleken är också stor. 

Gällande nämndemän är skillnaden mellan den manliga och kvinnliga förvaren i erhållen 

straffrekommendation 14,99 månader, och effektstorleken är medelstor. I relation till 

juriststudenterna är skillnaden mellan den manliga och kvinnliga förövaren i erhållen 

straffrekommendation 24,02 månader och effekten är också stor. Hypotesen som förelåg var 

att män skulle erhålla längre fängelsestraff än kvinnor för att begå samma typ av brott i 

Sverige även när frågan undersöktes utifrån de olika professionerna. Detta kan bekräftas och 

besvarar därmed underfrågan till huvudfråga ett.   
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Tabell 3 

Medelvärden (standardavvikelser) för straffrekommendationer till manliga respektive 

kvinnliga förövare inom olika professioner med två-vägs ANOVA och beräknad effektstorlek 

med Partial Eta squared (power) 

 Manlig F Kvinnlig F    

n            M (SD) n            M (SD) Partial Eta 

squared 

(power) 

Fg         F 

Domare 

 

 

34 37,71 (17,37)    34 24,56 (15,88) 0,15 (0,90)  1,64  10,81** 

Nämndemän 31 42,29 (23,17)    30 27,30 (18,69) 0,13 (0,82)  1,57  2,87** 

Juriststudenter 45 59,82 (24,82) 

 

  46 35,80 (18,36) 

 

0,25 (1,00)  1,87 

 

 5,26*** 

Not. n = Antal. Manlig F= Manlig förövare. Kvinnlig F= Kvinnlig förövare. Partial Eta 

squared = Effektstorlek. Power = statistisk styrka. Fg = Frihetsgrader. F = testvärde. 

Stjärnsystemet indikerar signifikanta resultat  

* p < ,05;  ** p < ,01;  *** p < ,001 

 

Samband mellan en förövares kön och de rättsliga faktorerna 

Resultatet av en tabellanalys visar att ett brott anses vara mycket allvarligt till 80,9 procent (n 

= 89) när en man begått det. När en kvinna begått brottet anses det vara mycket allvarligt till 

62,7 procent (n = 69). Ett Chi2-test för oberoende mätningar (med Yates`Continuity 

Correction) visar att det finns ett signifikant samband mellan en förövares kön och 

värderingen av hur allvarligt ett brott anses vara, X2 (1, n = 220) = 0,20, p = 0,00, phi = - 

0,20. Detta innebär att en kvinnlig förövare i fler fall genererar en lägre värdering på 

allvarligheten av ett brott, som också är statistiskt säkerställd. Könet på en förövare har dock 

en liten effekt på hur allvarligt brottet anses vara. 

En tabellanalys visar att den manliga förövaren anses vara mycket klandervärd till 78, 2 

procent (n = 86), och en kvinnlig förövare anses vara mycket klandervärd till 74,5 procent (n 

= 82). Ett Chi2-test för oberoende mätningar (med Yates´ Continuity Correction) visar att det 

inte finns något samband mellan en förövares kön och värderingen av hur klandervärd 

förövaren anses vara, X2 (1, n= 220) = 0,04, p = 0,63, phi = - 0,04. Detta innebär att 

förövarens kön inte är associerat med hur klandervärd förövaren anses vara, men detta är inte 

statistiskt säkerställt. 
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Vad gäller tidigare kriminalitet är det 74,5 % ( n = 82) som anser att det är troligt att en 

manlig förövare begått brott tidigare och 40,4 % (n = 44) som anser att det är troligt att en 

kvinnlig förövare begått brott tidigare. En tabellanalys med Chi2-test för oberoende mätningar 

(med Yates`Continuity Correction) visar att det finns ett signifikant samband mellan en 

förövares kön och värderingen av tidigare kriminalitet, X2 (1, n = 219) = 0,35, p = 0,00, phi = 

- 0,35. Detta innebär att kvinnliga förövare i större utsträckning än manliga förövare anses 

vara mindre troliga att ha begått brott tidigare. Styrkan i sambandet är också medelstort. 

Vidare visar resultatet att 80 % (n = 88) anser att den manliga förövaren är trolig att begå brott 

igen, medan motsvarande siffra för de som anser att den kvinnliga förövaren är trolig att begå 

brott igen är 42,2 % (n = 46) X2 (1, n = 219) = 0,39, p = 0,00, phi = - 0,39. Detta innebär att 

kvinnor i större utsträckning än män också värderas mindre troliga att begå brott igen, vilket 

också är statistiskt säkerställt och med en medelstor effekt. Hypotesen som förelåg var att 

kvinnor i större utsträckning skulle värderas lägre på de rättsliga faktorerna än män, även när 

andra utomrättsliga faktorer hålls konstanta. I alla rättsliga faktorer förutom förövarens 

klandervärdhet, kan hypotesen bekräftas och besvarar därmed forskningsfråga fyra. 

Diskussion 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka i vilken utsträckning det förekom skillnader 

mellan mäns och kvinnors straffrekommendationer samt mellan de erhållna 

straffrekommendationerna för män och kvinnor i Sverige. Resultatet visar att den manliga 

förövaren erhåller en signifikant längre straffrekommendation än den kvinnliga förövaren och 

att män och kvinnor inte skiljer sig i vad de ger för straffrekommendationer. Resultatet visar 

även att det finns tendenser till interaktionseffekter mellan kön på respondenten och kön på 

förövaren i relation till den straffrekommendation som ges, men dessa kan inte statistiskt 

säkerställas. Studien syftade vidare till att undersöka om det fanns något samband mellan 

värderingen av olika rättsliga faktorer och den utomrättsliga faktorn kön på en förövare, vilket 

resultatet visar att det finns. Den kvinnliga förövaren värderas lägre på de rättsliga faktorerna.  

 I relation till utomrättsliga faktorer som kan påverka en straffrekommendation visar 

tidigare forskning att kvinnor oftare anses vara psykiskt instabila (Grabe m.fl., 2006; Hassett-

Walker, m.fl.,, 2014; Whitley, m.fl., 2015) i jämförelse med män. Utifrån focal concerns 

theory ska hälsa vara en utomrättslig faktor som utgör ett hinder för att döma ut längre 

fängelsestraff. I och med detta kan en kvinnas hälsa, i jämförelse med en mans hälsa, löpa en 

större risk att komma att värderas i straffrättsliga beslut då de oftare anses vara en 
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problematisk aspekt. I föreliggande studie har det därför konstaterats att personen som begått 

ett brott inte har någon känd mental ohälsa. Vad gäller ålder och potentiell framtida 

kriminalitet har män och kvinnor den högsta risken för återfall i kriminalitet i olika åldrar 

(Brottsförebyggande rådet, 2012). Därmed har också föreliggande studie utgått från en ålder 

som inte ligger till fördel eller nackdel för något av könen, alltså varken män eller kvinnor 

uppges vara mest troliga att återfalla i brott vid 36 års ålder. Förövaren av brottet i 

föreliggande studie uppges inte heller ha några barn då det kan gynna en kvinnlig förövare 

(Doerner, 2012) i erhållen straffrekommendation. Även det teoretiska resonemanget som 

focal concerns theory utgår ifrån menar att barn även skulle kunna utgöra ett hinder för att 

döma ut långa fängelsestraff, och då framförallt till en kvinna. Även förövarens 

utbildningsnivå är en faktor som kan påverka de straffrättsliga beslutet och samtliga av dessa 

utomrättsliga faktorer har därmed hållits konstanta i föreliggande studie. 

 Trots att ingenting skiljer förövarna åt förutom deras kön visar resultatet av föreliggande 

studie ett mycket entydigt svar på att män och kvinnor faktiskt får olika 

straffrekommendation, både utifrån urvalet som helhet och inom alla professioner. Detta 

resultat når även statistisk signifikans och effektstorleken är också medelstor till stor, vilket 

tyder på att urvalet är stort nog för att besvara forskningsfrågan. Eftersom analysen för hela 

urvalet också utgår ifrån alfanivån på 0,01 har risken för typ-1 fel minskat, alltså att 

nollhypotesen förkastas trots att den är sann (Pallant, 2016). I detta fall finns dock inga tecken 

på att resultatet inte är gällande för den större populationen. Resultatet går också helt i linje 

med tidigare forskning (Bontrager, mfl., 2013; Cox & Kopkin, 2016; Doerner, 2012; Embry 

& Lyons, 2012; Herzog & Oreg, 2008), och slutsatsen är därmed att män och kvinnor som 

begår samma typ av brott i Sverige, rekommenderas olika straff med en skillnad på ungefär 

ett och ett halvt års fängelsestraff.   

 I jämförelse med en tidigare studie genomförd i USA (Cox & Kopkin, 2016), visar 

resultatet av föreliggande studie liknande medelvärdesskillnad mellan den manliga och 

kvinnliga förövaren. I Cox och Kopkins (2016) studie är medelvärdesskillnaden mellan en 

manlig och kvinnlig förövare 1,48 år och i föreliggande studie 1,55 års fängelsestraff. Det 

finns dock en väsentlig skillnad mellan studierna, i föreliggande studie är offret i den fiktiva 

fallbeskrivningen ”könlös” då enbart initialer och inga personliga pronomen används. Detta 

garanterar givetvis inte att respondenterna verkligen har betraktat offret som ”könlös” och 

neutral, utan kan mycket väl ha tänkt sig in i att offret är en man eller en kvinna, vilket kan ha 

påverkat resultatet. Detta skulle också gå i linje med den medelvärdesskillnad mellan 
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straffrekommendationen för en manlig och en kvinnlig förövare som Cox och Kopkin (2016) 

påvisar, då detta stått i relation till att offret haft motsatt kön från förövaren. 

En annan studie som genomförts i USA (Embry & Lyons, 2012) visar att gällande 

sexuellt avvikande beteende så finns en medelvärdesskillnad mellan mäns och kvinnors 

erhållna straff på ungefär två år. I föreliggande studie undersöktes bara skillnaden i 

misshandelsbrott men detta tyder på att skillnaden kan vara olika stor för olika typer av brott. 

Sexualbrott är också ett brott som betraktat ur de stereotypiska könsnormerna, är så långt ifrån 

stereotypiskt kvinnligt man kan komma. Detta tyder på att desto mer ett brott strider mot de 

stereotypa könsnormerna, desto större blir skillnaden mellan mäns och kvinnors erhållna 

straff. Resultatet går också i linje med resultatet av föreliggande studie. 

 Uppfattningar om stereotypiskt manligt och kvinnligt beteende verkar därmed också 

influera respondenterna i föreliggande studie. Detta då den kvinnliga förövaren konsekvent 

erhåller en kortare straffrekommendation än den manliga förövaren. Män och kvinnor som ger 

straffrekommendationer verkar vidare inte skilja sig åt i dessa stereotypiska uppfattningar, då 

resultatet också visar att män och kvinnor som rekommenderar straff inte skiljer sig i sina 

rekommendationer. Varken i resultatet för hela urvalet eller inom professionerna når resultatet 

statistisk signifikans. 

Oavsett om statistisk signifikans hade uppnåtts hade skillnaden mellan manliga och 

kvinnliga respondenters straffrekommendationer varit på 0,05 månader för urvalet som helhet. 

Inom professionerna syns endast marginella skillnader mellan mäns och kvinnors 

straffrekommendationer där män tenderar att ge lite högre straff än kvinnor. Powern vid 

analys av hela urvalet var också 0,80, vilket är en tillräcklig power (Pallant, 2016). Slutsatsen 

är därmed att det inte finns någon skillnad mellan mäns och kvinnors straffrekommendationer. 

Resultatet går dock inte i linje med tidigare forskning som visar att kvinnliga beslutsfattare 

tenderar att vara hårdare i sina straffrekommendationer än män (Goodman-Delahunty & 

Sporer, 2010; Herzog & Oreg, 2008; Steffensmeier & Herbert, 1999). I Sverige är dock inte 

skillnader i mäns och kvinnors straffrekommendationer något som undersökts i någon större 

utsträckning, vilket potentiellt innebär att den forskning som finns om att kvinnor 

rekommenderar längre straff än män, faktiskt inte är direkt överförbar till en svensk kontext. 

Män och kvinnor verkar utifrån resultaten av föreliggande studie vara relativt samspelta i sina 

rekommendationer om straff. 

I fråga om interaktionseffekter mellan en förövares kön och kön på den som ger en 

straffrekommendation visar resultatet inga signifikanta interaktionseffekter i analys av hela 

urvalet. Det finns dock potentiella problem med detta resultat. Eftersom alfanivån för 
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analysen av hela urvalet som nämnts höjts till 0,01 har risken för typ-2 fel också ökat, alltså 

att nollhypotesen felaktigt accepteras (Pallant, 2016). Den statistiska powern i denna analys är 

också mycket låg. Urvalet som helhet kan inte heller visa samma tendenser till ”same-sex 

penalty effect” som inom professionerna, och detta kan vara ett resultat av heterogeniteten i 

urvalet som helhet och faktumet att den motsatta relationen, att juriststudenterna är hårdare 

mot förövare av motsatt kön, också kan urskiljas. Detta påvisades också i en tidigare studie 

(Ahola, m.fl., 2010). På så vis kan detta ha motverkat en ”same-sex penalty effect” vid analys 

av hela urvalet och därmed finns det också tecken på att ett typ-2 fel faktiskt förekommer. 

Inom professionerna visar resultatet som nämnt tendenser till att interaktionseffekter 

finns, i och med den “same-sex penalty effect” som resultatet ändå indikerar. Resultatet når 

dock inte statistisk signifikans och är tvetydigt, därmed är det svårt att uttala sig om huruvida 

interaktionseffekter faktiskt finns eller inte. Det är möjligt att det förekommer ett typ-2 fel 

även inom professionerna. Dels eftersom det är utefter respondentens kön och förövares kön 

och därefter en uppdelning mellan professionerna som interaktionseffekter undersökts, vilket 

gör att urvalet blir mycket litet. Dels för att detta också lett till en väldigt låg statistisk power i 

mätningarna inom respektive profession. 

Tendenserna till en “same-sex penalty effect” inom professionerna domare och 

nämndemän som kan urskiljas, går i linje med tidigare forskning som genomförts i Sverige 

(Ahola, m.fl., 2010).  Betraktat ur de stereotypiska könsnormerna och således utifrån ett 

teoretiskt perspektiv, kan “same-sex penalty effect” förklaras med att män potentiellt är mer 

benägna att vilja skydda kvinnor från långa fängelsestraff. Detta då de inte anses klara av 

fängelsestraff lika väl som män (Glick, m.fl., 1996). Medan kvinnor potentiellt inte ser 

kvinnor som lika svaga och tenderar därför att rekommendera längre straff. 

Vad gäller sambandet mellan en förövares kön och de rättsliga faktorerna visar 

resultatet att det finns en signifikant association mellan att vara kvinna och värderas lägre på 

alla rättsliga faktorer, bortsett från hur klandervärd en person är till ett brott. Därmed kan 

slutsatsen dras att en förövares kön har betydelse för hur de rättsliga faktorerna värderas av 

personer i beslutsfattande position, där att vara kvinna genererar en lägre värdering. I den 

meta-analys (Bontrager, m.fl., 2013) som kontrollerat för tidigare kriminalitet, brottstyp och 

allvarlighetsgraden av brottet, visar resultatet att skillnader i straffrättsliga beslut för män och 

kvinnor ändå förekommer när dessa kontrolleras för. Problemet verkar därmed ligga i att om 

en man respektive kvinna exempelvis har begått två brott vardera tidigare, värderas inte det 

likadant för de två av personer i beslutsfattande position. Detta är också vad focal concerns 

theory menar påverkar beslutet om straff. 
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Det finns dock vissa aspekter av focal concerns theory som resultatet av föreliggande 

studie inte riktigt kan förklaras med. Föreliggande studie visar att kvinnor anses vara mindre 

troliga att ha begått brott tidigare, men detta verkar inte vara relaterat till hur klandervärd en 

förövare anses vara, som focal concerns theory hävdar. Detta då just klandervärdhet inte 

värderades signifikant olika för manliga och kvinnliga förövare. Det finns dock ett visst 

samband mellan en lägre värdering av allvarlighetsgraden av ett brott och att vara en kvinnlig 

förövare, men inte heller det verkar ha utgjort något underlag för att värdera kvinnor lägre 

(eller män högre) på den rättsliga faktorn förövarens klandervärdhet. Klandervärdhet av en 

förövare verkar därmed inte influeras av stereotypiskt tänkande hos personen som ger en 

straffrekommendation, och just detta resultat går därför inte i linje med focal concerns theory. 

Vad gäller samhällsskydd i focal concerns theory verkar resultatet av föreliggande 

studie dock följa samma trend. Huruvida den person som står åtalad för brott utgör en risk för 

samhället menar teorin ska påverkas av de utomrättsliga faktorerna (Steffensmeier, 1980), 

samt de stereotypiska uppfattningar som en beslutsfattare har om dessa faktorer. I och med att 

det i föreliggande studie bara varit den utomrättsliga faktorn kön på en förövare som varierat, 

och att de faktorer som hållits konstanta inte har varit till fördel för någon av förövarna, stärks 

slutsatsen om att den lägre värderingen av hur trolig framtida kriminalitet är hos en kvinnlig 

förövare, troligen beror på att förövaren är just kvinna. Ur ett teoretiskt perspektiv kan detta 

då förklara den kortare straffrekommendationen till en kvinnlig förövare, därmed verkar 

teorin till stor del också kunna förklara föreliggande studies resultat. 

Detta återspeglar därmed en rådande samhällssyn inom rättsväsendet (och samhället 

som stort) att män betraktas som mer farliga än kvinnor och är mer kapabla till rationella 

beslut, därmed erhåller de också en längre straffrekommendation.  Det faktiska 

konsekvenserna av denna skilda behandling för män och kvinnor i straffrättsliga beslut är att 

alla individer inte är lika inför lagen. Utifrån stereotypiska uppfattningar om vad som är 

manligt och kvinnligt sker därmed, en troligen helt omedveten könsdiskriminering när 

straffrekommendationer ges. Fortsättningsvis resulterar längre fängelsestraff utifrån tidigare 

forskning (Smith, m.fl., 2002), i större utsträckning i att individer återfaller i kriminalitet, i 

jämförelse med kortare fängelsestraff. Att kvinnor får kortare fängelsestraff än män för att 

begå exakt samma brott tyder också på att den straffrekommendation som kvinnor erhåller, är 

en acceptabel nivå av straff för det aktuella brottet. Att män erhåller längre fängelsestraff kan 

därför resultera i att samhället på det stora hela drabbas av en högre andel återfallsbrottslighet, 

som en konsekvens av de skillnader som finns i de straffrättsliga besluten för män och 

kvinnor. Det ska dock nämnas vilka osäkerheter som finns i föreliggande studies resultat.  
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En svaghet med föreliggande studie är att urvalet bestod av tre olika professioner, detta 

då den olikartade variansen i analysen av hela urvalet troligen orsakats av de 

medelvärdesskillnader som finns inom de olika professionerna på straffrekommendation. 

Gällande interaktionseffekter kan som sagt ett typ-2 fel förekomma. Detta är ett resultat av att 

respondenterna var alldeles för få till antal, vilket är en svaghet med studien. Därmed hade ett 

större urval också behövts för att på ett adekvat sätt kunna besvara huruvida kön på den som 

ger straffrekommendationer och kön på en förövare interagerar när en straffrekommendation 

ges. 

Vidare kan det betraktas som en svaghet att föreliggande studie endast använt ett fiktivt 

fall. Vilket innebär att generaliseringar utifrån studien egentligen bara kan göras till fall av 

(grov) misshandel, och potentiellt inte om hur manliga och kvinnliga förövare särbehandlas 

överlag. Därmed hade studien dragit nytta av att ha flera fallbeskrivningar av olika brott. 

Däremot är det en styrka att resultaten i föreliggande studie till större del går i linje med 

tidigare forskning och teori, då det stärker validiteten (Bryman, 2014). En annan styrka gäller 

respondenterna, att det dels var en väldigt jämn könsfördelning på hela urvalet och att det var 

relativt jämnt inom de olika professionerna. Det kan också anses vara en styrka att studien 

delvis utgår ifrån respondenter som i verkliga rättsprocesser är de som dömer (domare) och 

som är medbedömare (nämndemän). Detta ger studien en högre ekologisk validitet och ökar 

därmed generaliserbarheten av studiens resultat (Bryman, 2014), i jämförelse med om 

exempelvis bara studenter används. Trots att den ekologiska validiteten troligen ökat på detta 

vis kan det diskuteras huruvida de straffrekommendationer som getts är representativa för 

verkliga fall. I en riktig rättsprocess finns mycket mer underlag när straff beslutas om 

(Regeringen, 2017) än vad som återgetts i enkäten. Dels finns då underlag om tidigare 

kriminalitet som en person begått, och i vissa fall finns också uttalanden från frivården om 

individens benägenhet att återfalla i kriminalitet (Kriminalvården, u.å). Rätten tar alltså inte 

ställning till huruvida det är troligt att individen begått brott tidigare. Trots att 

straffrekommendationernas specifika värden potentiellt inte är de straff som skulle utdömas i 

verkliga situationer, kvarstår faktumet att män och kvinnor får olika straffrekommendationer 

utifrån exakt samma information. Den “kvinnliga straffrabatten” är därmed ett faktum, även i 

en svensk kontext. 

Föreliggande studie bidrar med kunskap om att just förövarens kön har stor effekt på det 

straff som delas ut och att mäns och kvinnors erhållna straff skiljer sig åt, även i en svensk 

kontext. Denna skilda behandling av manliga och kvinnliga förövare förekommer trots att 

andra utomrättsliga faktorer är identiska och förekommer också oavsett kön på personen i 
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beslutsfattande position. Genom att då medvetandegöra dessa skillnader i 

straffrekommendationer går det också att arbeta aktivt mot mer objektiva bedömningar inom 

rättssystemet. 

De praktiska implikationerna är därmed att det måste utvecklas strategier för att bemöta 

de problem som skapar denna skilda behandling i straffrättsliga beslut för män och kvinnor, 

vilket sannolikt har sin grund i stereotypiskt normativa uppfattningar om vad som är kvinnligt 

respektive manligt ur ett bredare samhällsperspektiv. Konkret hade det varit fördelaktigt att i 

olika juristutbildningar (som kommande yrkesverksamma inom ”lag och rätt”), lägga till en 

kurs som utgår ifrån hur stereotypa könsnormer kan påverka ett straffrättsligt beslut, och på så 

vis medvetandegöra dessa problem. Detta då forskning visar att den typen av utbildningar 

leder till minskat stereotypiskt tänkande (Jones & Jacklin, 1988; Malkin & Stake, 2004; Stake 

& Hoffmann, 2001; Stake, Sevelius & Hanly, 2008), vilket enligt föreliggande studie verkar 

vara det som främst ligger till grund för skillnaden i straffrekommendation. Därmed  kan 

utbildning om hur de stereotypiska könsnormerna påverkar straffrättsliga beslut leda till mer 

objektivitet i bedömningar. Vidare vore det även fördelaktigt att hålla seminarier om ämnet 

för de som redan befinner sig i beslutsfattande positioner, det vill säga, för domare och 

nämndemän. 

Utövar att omedvetet agera efter stereotypiskt tänkande, så menar viss forskning att 

beslutsfattare som dömer ut straff inte ofta tar hänsyn till de mest passande åtgärderna för att 

undvika framtida kriminalitet (Marcus, 2005). Att individer ska straffas för sina brott är enligt 

oss en självklarhet, men kan ett mer nyanserat tänkande appliceras när straffrättsliga beslut 

fattas kan samhället på det stora hela ha mycket att vinna. Vi vet som nämnt från tidigare 

forskning att längre fängelsestraff inte fungerar brottsförebyggande. Kan risken för återfall i 

kriminalitet då minimeras genom att inte utdöma längre fängelsestraff, än vad som kan anses 

vara en acceptabel nivå av straff till manliga förövare, så kan också rättssystemet spela en stor 

roll i att minska kriminaliteten i samhället på sikt. Detta då den största delen av kriminaliteten 

i samhället består av just återfallsbrottslighet (brottsförebyggande rådet, 2012). 

En parallell kan också dras till en studie (Jones & Weatherburn, 2011) som genomförts i 

Australien där man undersökte hur allmänheten förhåller sig till att betala mer skatt för att 

antingen rehabilitera förövare eller utdela längre fängelsestraff för att förebygga brott. 

Resultatet visar att allmänheten är lika villiga att betala för respektive alternativ. Jones och 

Weatherburn (2011) framförhåller därefter den kostnadseffektivitet som implementering av 

mer rehabiliterande åtgärder skulle ha, i jämförelse med längre fängelsestraff. Det finns också 

ytterligare studier som stödjer den ineffektivitet som fängelsestraff har på återfall i brott 
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(Stubbs, 2016). Detta talar för att de längre fängelsestraffen som döms ut till manliga förövare 

varken gynnar samhällets nivå av kriminalitet, eller samhällets kostnader för att ha förövare i 

fängelset under lång tid. 

Rättssystemet har inte främst som uppdrag att förebygga brott, men det 

återfallsförebyggande arbetet bör, enligt oss, inkludera de som tar beslut om straff mer. 

Utöver att då döma till acceptabla straff, bör tankegången ha sin grund i evidens om vad som 

fungerar återfallsförebyggande.  

Framtida forskning bör fokusera på att undersöka i vilken utsträckning skillnader i 

straffrättsliga beslut för män och kvinnor förekommer, i de faktiska rättssammanhangen och 

inte bara i straffrekommendationer utifrån fiktiva fall. De bör också undersökas huruvida 

“same-sex penalty effect” förekommer eller inte i det svenska rättssystemet, detta med ett 

mycket större urval än vad föreliggande studie haft. En “same-sex penalty effect” kan 

indikera att de stereotypiska uppfattningarna skiljer sig något för män och kvinnor som ger 

straffrekommendationer, därmed kan det också ha praktiska implikationer som att det 

potentiellt krävs olika strategier för att också förebygga den problematiken. Framtida studier 

bör också kontrollera för offrets kön för att helt säkerställa att framkomna skillnader inte 

främst beror på föreställningar om offrets kön, eller offrets faktiska kön. Studier har visat att 

offrets och förövarens kön kan komma att interagera med varandra i straffrekommendation 

(Rye, Greatrix & Enright, 2006). Därmed är det en viktig aspekt att tillägga i framtida studier. 

Vidare så bör framtida forskning, framförallt en svensk kontext, även undersöka ovan nämnda 

aspekter över flera olika brottstyper. Tidigare internationell forskning (Bontrager, m.fl., 2013; 

Cox & Kopkin, 2016; Embry & Lyons, 2012) har påvisat att män konsekvent får längre straff 

än kvinnor för att begå samma brott över många brottstyper, men utifrån föreliggande studie 

kan inte slutsatser dras över fler brottstyper än misshandel.  

Sammanfattningsvis framkom av föreliggande studies resultat, att det fanns en 

signifikant skillnad i erhållen straffrekommendation mellan en manlig och en kvinnlig 

förövare, där den manliga förövaren i genomsnitt erhöll en straffrekommendation på 1,5 års 

längre fängelsestraff än den kvinnliga förövaren. Vidare visade resultatet att kön på den i 

beslutsfattande position inte spelade någon roll för den straffrekommendation som gavs, och 

inga interaktionseffekter mellan kön på respondenterna och kön på förövaren kunde heller 

säkerställas. Slutligen så värderades den kvinnliga förövaren även lägre på de flesta rättsliga 

faktorer. Skillnaden i straffrekommendation verkade främst bero på ett omedvetet 

stereotypiskt tänkande, varpå praktiska implikationer av detta blev att mer utbildning om 

stereotypiska könsnormer och hur de influerar straffrättsliga beslut behövs för de olika 
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professionerna i urvalet. Vidare behövs mer forskning kring detta ämne i Sverige och över 

flera brottstyper. Resultaten från föreliggande studie verkar indikera att det även i Sverige 

återfinns ett fenomen med en ”kvinnlig straffrabatt”.  
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