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Högskolestudenters bedömningar av misshandlande gärningspersoner 
avseende etnicitet och psykiskt hälsotillstånd: En vinjettstudie 

 
Johan Jägstrand och Sofia Öhman 

 
 

Två utsatta grupper i dagens Sverige, som ideligen faller offer för 
nedlåtande fördomar, är invandrare och individer som lider av psykisk 
ohälsa. Syftet var att undersöka huruvida manipulation av en 
misshandlande gärningspersons etnicitet och psykiska hälsotillstånd 
kunde ge skilda resultat med avseende på bedömningen av brottets 
allvarlighetsgrad, straffvärde, medkänsla för gärningsmannen samt 
förståelse för den begångna handlingen. Deltagare var 151 studenter i 
åldrarna 20-64 år, varav 103 kvinnor, från en högskola i Sverige. Fyra 
olika vinjetter användes. För att undersöka eventuell samvariation 
korrelationstestades de beroende variablerna samt kontrollvariablerna. 
Olika 2 x 2 ANCOVA-analyser för oberoende mätningar gjordes. 
Resultatet motsade hypoteserna och visade inga signifikanta 
medelvärdesskillnader mellan vinjetterna, samt innebar inga mätbara 
fördomar; människors bedömning av gärningspersonen och 
handlingen tycks inte påverkas av dennes etnicitet och psykiska 
hälsotillstånd. Resultaten diskuterades och visade på en positiv trend, 
där människor med olika bakgrund värderas allt mer jämlikt i 
Sverige.    
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Inledning 
 
 

Fördomar gentemot invandrare 
 
Tiderna förändras. I dagens Sverige hör det inte till god ton att offentligt uttrycka sig 
nedlåtande om individer eller grupper av människor. Men innebär detta att forna tiders 
fördomar och nedlåtande attityder mot den som avviker från majoriteten är borta? En utsatt 
grupp i Sverige är invandrare eller icke-svenskar, då de sällan inräknas till den uppmålade 
bilden av en typisk ”normal svensk”. De faller ofta offer för diverse, vanligen nedlåtande, 
fördomar. Att förklara fördomar är sannerligen svårt, då fördomar ofta kan tolkas ur många 
olika synvinklar, såväl positivt som negativt. Allport (1979) definierade en fördom som en 
“feeling, favorable or unfavorable, toward a person or thing, prior to, or not based on, actual 
experience” (p. 6). Fördomar riktade mot folkgrupper är oftast, men inte uteslutande, av 
nedsättande art. En individ bedöms av den fördomsfulle helt utefter sin grupptillhörighet, då 
individuella egenskaper inte tas i beaktande eller ses som uttryck för grupptillhörigheten. 

Enligt Devine (1989) har negativa fördomar internaliserats snarare än försvunnit med 
tiden. Det kan finnas skäl att undersöka fördomar idag. Fördomar finns runt omkring i 
samhället, i många olika skeenden och uttrycker sig på många olika vis. Ett exempel på ett 
känt fördomsfullt uttryck, som uttalas i många samhällen, är “Women are not as intelligent as 
men” (Monteith, Blodorn, Carter, & Parker, 2015, p. 307), som ger en negativ bild av kvinnor 
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som om de vore mindre intelligenta än män. Fördomar kan även handla om olika folkgrupper 
och kan exempelvis innehålla negativa emotionella reaktioner mot ett mål (Allport, 1979). 
Målet som de negativa reaktionerna riktas mot skulle då kunna vara en individ av ett annat 
folkslag. 

Vanligt inom fördomsforskning är in- och ut-grupper. En in-grupp kan definieras som en 
identitetsmarkör, något de upplevda medlemmarna refererar till som ”vi” (Allport, 1979). 
Detta kan vara en familj eller ett kön, men även mer abstrakta sammanslutningar som 
idrottslag, kompisgäng eller nationellt ursprung. Ut-grupper blir därmed alla utanför den 
upplevda sammanslutningen. Denna uppdelning i ”vi och de” kan, men måste inte, vara en 
grogrund för fördomsfullhet och diskriminering, särskilt om grupperna upplevs konkurrera 
med varandra eller befinner sig i strikt hierarkiska miljöer. Favorisering av in-gruppen tjänar 
dock inte i första hand till att skapa diskriminering, utan anses främst vara till för att hålla in-
gruppen samman (Brewer, 1999). 

Fördomar om andra människor finns, det är något som är konstaterat (Allport, 1979; 
Boguslaw, 2014; Brewer, 1999; Devine, 1989; Monteith, Blodorn, Carter, & Parker, 2015). 
Man kan ställa sig frågan om det är en viss typ av människor som ger uttryck för dessa 
fördomsfulla attityder. Tidigare studier testade förutsägelsen att narcissism skulle vara 
kopplingen mellan fördomar mot invandrare och frustration. Resultaten visade att fördomar 
och frustration var starkare korrelerat för de individerna med en högre nivå av narcissism 
(Schnieders & Gore, 2011). Med utgångspunkt i dessa resonemang, kan man besvara frågan 
utifrån att personer som tycks ha en hög grad av narcissistiska och självgoda egenskaper, 
också tycks vara de som har mest emot invandrare eller människor av andra folkslag.   

Fördomar kan studeras ur såväl sociala som personliga vinklar. Angående den sociala 
kontexten hävdade Brewer (1999) att fördomar tjänar som ett sorts socialt klister, avsett att 
favorisera in-gruppen och stärka dess konkurrenskraft gentemot ut-grupper. Andra studier, 
med fokus på personlighet, har funnit positiva korrelationer mellan höga nivåer av 
fördomsfullhet och narcissism, machiavellism och psykopati (Hodson, Hogg, & MacInnis, 
2009) samt negativ korrelation mellan öppenhet (“openness”) och fördomsfullhet (Akrami, 
Ekehammar, & Bergh, 2011; Flynn, 2005; Hodson, Hogg, & MacInnis, 2009). Ytterligare 
studier har funnit en generell nivå av fördomsfullhet - den som bär på fördomar mot en grupp 
(kvinnor, invandrare, homosexuella och handikappade) visar oftare högre nivåer av 
fördomsfullhet gentemot de övriga nämnda grupperna (Akrami et al.). 

En möjlig förklaring till varför vissa svenskar har fördomar mot invandrare, skulle kunna 
vara välfärdsturismen, det vill säga, att infödda svenskar upplever att utrikesfödda kommer till 
Sverige enbart för att leva på bidrag och liknande. En annan orsak som skulle kunna ligga till 
grund för varför en motsättning ibland finns emellan infödda svenska och invandrare, är att de 
infödda svenskarna upplever orättvisa i form av att invandrarna tar jobben ifrån dem. 
Ytterligare något som kan väcka starka känslor, är den omdiskuterade samhällsfrågan om 
huruvida invandringen lett till ökad kriminalitet eller inte (Boguslaw, 2014). 

Devine (1989) skrev om huruvida man kan bli mindre fördomsfull. Hon menar att det är 
som att bryta en ovana, att man måste bestämma sig för att något är olämpligt och sedan 
arbeta aktivt för att förändra det. Social kontakt som initieras och bibehålls på frivillig basis 
har enligt en metastudie visat sig minska fördomar mot medlemmar i ut-grupper (Pettigrew, 
Tropp, Wagner, & Christ, 2011). Även positiv kontakt på indirekt nivå, exempelvis via 
massmedia, kan ha en dämpande effekt på fördomar (Pettigrew et al., 2011; Plant et al., 
2009). 

En annan aspekt i hur en negativt laddad fördom kan förklaras är utifrån höga och låga 
nivåer av fördomsfullhet. Skillnaden ligger i att vissa individer med höga nivåer av 
fördomsfullhet inte är så benägna att hämma sina opassande tankar, medan individer med en 
lägre nivå har en större benägenhet att omformulera det fördomsfulla innehållet i de 
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automatiska och opassande tankarna (Devine, 1989). Tidigare forskning har visat att såväl 
personer med höga som låga nivåer av fördomsfullhet känner till de stereotyper som existerar 
om olika grupper i samhället (Devine). Om denna medvetenhet i sig kan påverka en individs 
beteende kan metoder för spridning av toleranta och fredliga sociala normer utvecklas. Stöd 
för detta finns i ett fältexperiment där deltagarnas benägenhet till fredlig konfliktlösning och 
tillit ökade efter exponering för radioprogram som uppmuntrade till minskad fördomsfullhet, 
trots att deras personliga uppfattningar inte förändrades (Paluck, 2009). 
 
 
Tolerans gentemot invandrare 
 
Tolerans gentemot invandrare är komplext och av stor vikt inom samhällsforskingen. 
Begreppet tolerans definierades enligt Van Zalk, Kerr, Van Zalk och Stattin (2012) som 
positiva känslor och en accepterande attityd gentemot invandrare, men även att man hade en 
jämlik uppfattning mellan invandrare och infödda. Côté och Erickson (2009) skrev att: 
 

[...] components of tolerance include cognitive elements, such as recognition of 
the real problems of discrimination; evaluative elements, such as feeling that 
minorities fit into the host society and make positive contributions to it; and 
political elements, such as willingness to welcome more immigrants or to support 
minorities (p. 1664-1665). 

 
För att förklara tolerans har Côté och Erickson (2009) också berört ämnena individuella 

attribut och sociala nätverk. De menade att en individ kan vara mer eller mindre tolerant med 
grund i vissa attribut eller egenskaper, beroende på huruvida dessa attribut är kopplade till 
exempelvis olika sociala nätverk. De förutspådde även att varierade och breda nätverk kan 
öka toleransen mot till exempel invandrare. De menade vidare, att en förklaring till en ökad 
tolerans kan vara om man lär sig mer om minoriteter och problematiken kring generell 
tolerans. 

Olika faktorer kan påverka toleransen gentemot invandrare. Bland annat har en 
longitudinell studie på ungdomar i Sverige visat att socialt umgänge spelar en stor roll: 
vänners nivåer av tolerans kunde påverka och öka den egna toleransen samt moderera styrkan 
i främlingsfientliga attityder hos individer. Vännernas främlingsfientlighet kunde även 
underblåsa egna främlingsfientliga attityder, men påverkade inte den egna toleransen. Detta 
gällde såväl svenska som invandrade ungdomar (Van Zalk et al., 2012). 
 
 
Attityder gentemot invandrare 
 
Attityder är ett mångfacetterat begrepp, men kärnan i begreppet brukar ofta handla om 
bedömningar eller värderingar. Denna studie utgick från Greenwald et al. (2002), som 
definierade attityder som “the association of a social object or social group concept with a 
valence attribute concept” (p. 5). För att bredda definitionen menade Petty, Wegener och 
Fabrigar (1997) att en attityd kan anses vara en sammanfattande värdering eller bedömning av 
ett objekt. Det kan exempelvis handla om vissa frågor, sig själv eller andra människor. Detta 
sker antingen i en positiv eller negativ anda gentemot ett attitydobjekt. En attityd kan således 
sammanfattas som något vilket är ett uttryck för gillande eller ogillande av ett attitydobjekt, 
som dessutom är stabilt över tid. 

Hjerm (2009) har undersökt attityder till invandrare i Sverige och funnit en ekonomisk 
kontext. I sin studie fann han att höga nivåer av arbetslöshet (9% eller mer) och ett högt antal 
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invandrare bosatta i kommunen ökade de svenska invånarnas negativa attityder till 
invandrare. Detta förklarades med att invandrarna blev konkurrenter om kommunens knappa 
resurser samt beskylldes vara orsaken till den dåliga ekonomin (Hjerm, 2009). Teorin att 
negativa attityder hör samman med konkurrens får stöd även av Côté och Erickson (2009). 

Fördomar och attityder, som är två vitala delar i denna studie, går hand i hand med tolerans 
och främlingsfientlighet. Det är lätt att se tolerans och främlingsfientlighet som två 
ändpunkter i samma skala, men detta kan vara felaktigt. Tolerans och främlingsfientlighet kan 
istället betraktas som två distinkta men relaterade dimensioner som utövar ömsesidig 
påverkan på varandra genom umgängeskretsens attityder (Van Zalk, et al., 2012). I denna 
studie kommer tolerans tillsammans med fördomar och attityder gentemot invandrare att 
fokuseras kring, medan främlingsfientlighet ej kommer att mätas. 
 
 
Attityder kring psykisk hälsa 
 
En annan utsatt grupp i samhället, förutom invandrare, som sällan ingår i den uppmålade 
bilden av en genomsnittlig ”normal svensk” är de individer som lider av psykisk ohälsa, som 
också ofta faller offer för fördomsfulla attityder. Psykisk hälsa är ett komplext begrepp, och 
flertalet definitioner existerar. Vanligt är att generell god psykisk hälsa definieras som 
frånvaron av psykisk sjukdom. Detta är dock ifrågasatt. Enligt Keyes (2005) är psykisk hälsa 
(“mental health”) ett tillstånd som uppnås vid närvaro av positiva faktorer som leder till hög 
funktionalitet och välbefinnande i en individs liv. En individ som upplever avsaknad av dessa 
faktorer kan uppleva ett försämrat psykiskt hälsotillstånd, något som vi i denna studie väljer 
att kalla psykisk ohälsa. Ett bra allmänt psykiskt hälsotillstånd kan innebära ökad 
motståndskraft mot negativ påverkan från faktorer som stress och nedstämdhet, och hjälpa till 
att styra en individ mot ett mer prosocialt beteende, något som försvåras vid ett försämrat 
psykiskt hälsotillstånd.  Frustration, brist på social närhet och känslor av meningslöshet och 
kontrollbrist kan påverka individer i riktning mot ett försämrat allmänt psykiskt hälsotillstånd 
(Ryff & Singer, 1998). 

Svenskars generella attityder till psykisk ohälsa har inte förändrats mycket sedan 1970-
talet. De förändringar som skett visar dock på en möjlig positiv trend: unga har en mer 
accepterande attityd gentemot psykisk ohälsa än äldre (Mirnezami, Jacobsson, & Edin-
Liljegren, 2016). Någon utbredd rädsla för personer som lider av psykisk ohälsa verkar inte 
existera, då en stor andel svenskar skulle kunna tänka sig att bo och arbeta nära personer som 
lider av psykisk ohälsa (Högberg, Magnusson, Lützén, & Ewalds-Kvist, 2012). 

Psykisk hälsa är ett viktigt ämne även internationellt, till exempel visade en tvärnationell 
studie (genomförd i USA, Brasilien, Ghana, Nigeria och Kina) att lokala kulturella 
värderingar kan påverka attityder till och yttrande kring individer som lider av psykisk ohälsa, 
även hos medicinskt utbildade och yrkesverksamma (Stefanovics et al., 2015). En annan 
undersökning (Sathyanath, Mendonsa, Thattil, Chandran, & Karkal, 2016), som gjordes i 
Indien, kom fram till slutsatsen att det är vanligare med socialt restriktiva attityder till 
personer som lider av psykisk ohälsa bland vårdpersonal i låginkomstländer. Den enda faktorn 
som verkade minska den restriktiva och negativa inställningen tycktes vara personlig 
bekantskap med de individerna som var psykiskt sjuka. Studier utförda i Tyskland visar på två 
trender inom attityder till psykisk ohälsa, där psykiskt sjukas rättigheter å ena sidan 
uppmärksammas mer, å andra sidan ökar positiva attityder till frihetsberövande av psykiskt 
sjuka (Angermeyer, Matschinger, & Schomerus, 2014). Dessa resultat har dock inte testats i 
en svensk kontext. 

Enligt Barczyk (2015) är fördomar om psykisk ohälsa kopplade till låg tilltro till de 
drabbades förmåga till återhämtning. Dessa fördomar kan leda till stigmatisering i form av 
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social distansering från den som drabbas av psykisk ohälsa och inte anses förmögen till 
återhämtning och återgång till ett “normalt” liv. Män är enligt Barczyk (2015) mer benägna än 
kvinnor till social distansering av individer som lider av psykisk ohälsa. Link och Phelan 
(2014) har studerat stigmatisering av personer som lider av psykisk ohälsa och funnit att 
denna stigmatisering ofta sker implicit. Negativa attityder mot personer som lider av psykisk 
ohälsa uttrycks för det mesta indirekt och omedvetet genom kommentarer om avvikande 
beteende eller utfrysning av personer med psykisk ohälsa. Individer som lider av psykisk 
ohälsa är ofta medvetna om kulturella uppfattningar om deras tillstånd, vilket påverkar dem 
negativt och leder till undanhållande för att undvika avvisande. Detta resulterar i att de 
implicita attityderna hos de som vill hålla personer som lider av psykisk ohälsa på avstånd 
uppfylls. 
 
 
Förståelse och medlidande 
 
Som en motpol mot negativa fördomar och låg tolerans kan känslor av förståelse och 
medlidande hysas för ut-gruppsmedlemmar. Förståelse är ett vitt begrepp som kan inbegripa 
bland annat hur ett barn, genom social interaktion, kan skaffa sig insikt i hur världen, en sak 
eller ett objekt fungerar. Det kan också handla om att förstå en tro, ett mål eller en intention 
(Gampe, Prinz, & Daum, 2016). Begreppet förståelse definierades i denna studie utifrån att 
man kan se en handling som acceptabel. Detta behöver dock inte betyda att man håller med 
om hur exempelvis en gärningsman handlar är riktigt, utan kan endast innefatta att man 
upplever insikt eller kunskap om motiven bakom en handling och varför den utförs. I sina 
försök att förstå orsakssammanhang applicerar människor kausala förklaringsmodeller, alltså 
idéer om orsak och verkan, även då händelserna ligger i det förflutna (Wells & Gavanski, 
1989). Förståelse för en handling kan påverkas av de valmöjligheter som uppfattas finnas för 
utövaren. Anses en gärningsperson ha få eller inga möjligheter att agera annorlunda än vad 
som gjorts, bedöms dennes handlingar mildare och ges ökad förståelse (Macrae, Milne, & 
Griffiths, 1993). 

Medlidande (“compassion”) däremot, definierades som “concern for the wellbeing of 
others” (Cosley, McCoy, & Saslow, 2010, p. 816). Medlidande beskrevs i denna studie, som 
upplevd positiv affekt riktad mot en annan människa. Att man exempelvis skulle kunna se en 
gärningsperson som godhjärtad trots att denne begått en kriminell handling. Eller att man kan 
tycka synd om gärningspersonen och känna med denne. 

I Ledoux (2015) forskning framkom det att medlidande är en respons på svaghet då det 
informerar och ger skäl för våra skyldigheter gentemot andra människor, som då leder till en 
önskan att agera på uppdrag åt andra. Däremot ansåg Goetz, Keltner och Simon-Thomas 
(2010) att medlidande är en distinkt emotion med egenskaper utvecklade för att stärka sociala 
band och skydda gruppens svaga medlemmar. De menade att medlidande är en önskvärd 
egenskap och att den är kopplad till moraliska uppfattningar och moraliskt beteende. Det kan 
därur antas att den som begår icke önskvärda handlingar ses som en fara för gruppen och 
därför drar på sig ogillande från andra människor. 

Van der Cingel (2009) hävdade att då personlig information utbyts mellan individer, blir 
medlidande en viktig komponent i insikten om andra människors behov. Medlidande kan 
därmed förbättra kvaliteten i relationer till och möten med andra människor. Vidare, är 
medlidande en viktig process som kan motivera en individ till att uppnå ett mål. Det kan även 
leda till samarbete mellan olika individer (van der Cingel, 2009). 
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Misshandel, straffvärde och allvarlighetsgrad 
 
Ett ämne som kan väcka fördomar som, förutom invandring och psykisk ohälsa, också har 
antydningar till ett onormalt beteende är misshandel. En frågeställning genomgående i denna 
studie var om det spelade någon roll om en gärningsperson, som begick en misshandel, var 
icke-svensk eller infödd svensk. Det vill säga, om deltagarna bedömde samma misshandel 
olika på grund av förövarens etnicitet.  Våldsbrott av typen misshandel är viktigt att 
uppmärksamma på grund av att med dessa följer ett stort mörkertal (Brottsförebyggande 
rådet, 2008). Misshandel definieras enligt femte paragrafen i Brottsbalk (1962:700) som: 
 

Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller 
försätter honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för 
misshandel till fängelse i högst två år eller, om brottet är ringa, till böter eller 
fängelse i högst sex månader. Lag (1998:393). 

 
Misshandel är ett omdiskuterat ämne i kriminologiska sammanhang, bland annat med 

grund i att diskussioner kring exempelvis anmälningsbenägenhet ofta rör just våldsbrott. En 
fråga att ställa sig är varför man väljer att inte anmäla misshandel, som ofta orsakar mycket 
skada och långtgående men hos offret. Gällande misshandel är den dolda brottsligheten stor, 
då misshandelsfall inte alltid lyfts fram (Brottsförebyggande rådet, 2008). Därför anser vi 
författare att misshandel är ett viktigt och allvarligt ämne som bör belysas i forskning. 

Varför ska man straffas av staten om man begått ett brott? Det finns många olika skäl till 
detta. En viktig anledning till att straff finns är att avskräcka allmänheten från att begå 
kriminella handlingar, det vill säga, att straff är något som är behövligt. Utan straff finns 
heller inget som påminner en gärningsperson om att det personen gjort är orätt och olagligt. 
Straff behövs alltså för att påminna allmänheten om vad som är ett oacceptabelt beteende i 
samhället. Straff kan även fungera i avskräckande syfte genom att få allmänheten att förstå att 
om man bryter mot lagen så kommer negativa konsekvenser, något som inte är belönande och 
som man helst vill slippa undan. Straff kan också fungera som något som finns för att skipa 
rättvisa i samhället, för att på så vis nå en sorts balans. Ur brottsoffrets synvinkel kan det 
kännas som att man får upprättelse, om gärningspersonen grips av polisen och sedan straffas. 
Medan straff, ur gärningspersonens perspektiv, kan vara ett sätt att bli uppmärksammad, för 
att så vis kunna få exempelvis hjälp och behandling om så behövs (Jerre & Tham, 2010). 

Något som är kopplat till brott och straff är var allmänheten anser att straffnivån ska ligga. 
I en rapport av Jerre och Tham (2010) framgick att 66% tycker att straffen i Sverige är för 
milda överlag, medan endast 1% tycker att straffen är för stränga. Man kan tydligt utläsa att 
om allmänheten fick bestämma skulle straffnivån höjas. Vidare, framkommer det i rapporten 
att människor överlag främst anser att våldsbrott, som misshandel, bör ha strängare straff än 
idag. I deras mätning om huruvida våldsbrott bör straffas strängare än de gör idag uppgav hela 
77% att de instämmer helt eller delvis, medan endast 12% sa att de instämmer inte alls eller i 
huvudsak inte. Dock bör man ha i åtanke att allmänheten generellt inte är kvalificerade att 
bedöma rättsfall. 

En aspekt avseende bedömning och utvärdering av straff är information från eller om 
brottsoffret. Gromet, Okimoto, Wenzel och Darley (2012) beskrev fingerade brottsfall i olika 
allvarlighetsgrad för att studera försökspersoners nöjdhet med straff. De fann att då 
brottsoffren uttryckte nöjdhet med det straff som tilldelades gärningspersonen var också 
deltagarna som mest nöjda. De förklarar detta med att då offren upplever en avslutning 
(”closure”) kan alla parter gå vidare och rättvisa anses ha skipats. Utan information om offrets 
nöjdhet yrkade deltagarna på hårdare straff för att denna upplevelse skulle nås. 
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Studien, syftet och hypoteserna 
 
I denna studie var misshandel en stor och vital del, då undersökningen byggde på fyra olika 
vinjetter av ett verklighetsbaserat misshandelsfall, vilket deltagarna sedan fick läsa och ta 
ställning kring. Misshandel är en stor del av all den brottslighet som sker och ett bra underlag 
för analys (Brottsförebyggande rådet, 2008). Det vi som författare var ute efter att undersöka 
gällande misshandelsaspekten, var att nå vilka specifika faktorer som påverkar hur man som 
utomstående bedömer ett verklighetstroget misshandelsfall. 

Studien berörde även fördomar och tolerans gentemot invandrare, vilket är två aktuella 
ämnen som “ligger i tiden” i dagens Sverige, vilket således gav studien ett viktigt motiv till att 
genomföras. Fördomar och tolerans mot invandrare har exempelvis berörts i flyktingpolitiken 
som är ett stort och hett debattämne i världen just nu. Fördomar gentemot invandrare 
studerades i denna studie, i den bemärkelsen att gärningspersonens namn manipulerades till 
att i vissa fall vara ett typiskt svenskt namn och i andra fall vara ett sådant namn som i mångas 
ögon anses vara utländskt. I studien användes fördomar för att försöka ge en möjlig förklaring 
till hur människor kan göra olika bedömningar om andra utifrån skilda förutsättningar. Samt, 
hur fördomar mot invandrare kan styra ur en psykologisk aspekt. 

Vilka attityder fallet som deltagarna läste kom att leda till, var också av vikt. Slutligen, 
undersöktes även den implicerade psykiska hälsans roll. Det vill säga, om det spelar någon 
roll om gärningsmannen som målas upp har psykiska problem vid den begångna misshandeln 
eller inte. Psykisk hälsa är aktuellt inom många hälsofrämjande institut och psykiskt sjuka ges 
mer och mer plats och uppmärksamhet i allmänhet (Angermeyer et al., 2014). Kombinationen 
mellan attityder gentemot psykisk hälsa och fördomar mot invandrare är ännu inte så 
utforskat, vilket gav studien ytterligare berättigande att utföras. 

Våldsbrott är viktigt att uppmärksamma och något som många verkar reagera starkt kring, 
därmed var det ett viktigt underlag i studien och utgjorde på så vis en grund för valet av 
kriminell handling till rättsfallet som vinjetterna kom att bygga på.  En del av studien 
handlade om hur allvarligt straff, enligt respondenten, den beskrivna gärningsmannen borde 
få. Samt, om deltagarna exempelvis ansåg att gärningspersonen med utländsk härkomst har 
begått ett allvarligare brott och därmed borde straffas i högre grad än gärningspersonen med 
ett typiskt svenskt namn. Brottets allvarlighetsgrad och straffnivån mättes i det avseendet om 
man anser att gärningspersonen har begått ett grövre brott och således borde få ett strängare 
alternativt mildare straff om denne har psykiska problem, jämfört med om dessa problem inte 
är framträdande. 

Syftet med denna studie var att undersöka om attityder till och bedömning av misshandel 
och gärningspersoner skiljer sig åt, beroende på gärningspersonens etnicitet och psykiska 
hälsotillstånd. Ur detta kan ett antal hypoteser ställas upp. Våra hypoteser var följande: 
 

Hypotes 1: Våldsbrott begångna av ut-gruppsmedlemmar anses ha ett högre 
straffvärde än våldsbrott begångna av in-gruppsmedlemmar. 
Hypotes 2: Våldsbrott begångna av ut-gruppsmedlemmar bedöms som mer 
allvarliga än våldsbrott begångna av in-gruppsmedlemmar.  
Hypotes 3: Man känner mer medlidande för en gärningsperson med oförändrat 
psykiskt hälsotillstånd än för en gärningsperson med förbättrat psykiskt 
hälsotillstånd. 
Hypotes 4: Man har mer förståelse för att misshandeln begicks om gärningspersonen 
är en ut-gruppsmedlem än om gärningspersonen är en in-gruppsmedlem. 
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Metod 
 
 
Deltagare 
 
Deltagarna i studien var studenter på en högskola i två mellanstora städer i Sverige. Ett 
tillgänglighetsurval tillämpades. Urvalet bestod ursprungligen av 153 respondenter. Två 
ofullständigt ifyllda enkäter räknades bort från databearbetningen, och orsakade därmed ett 
internt bortfall. Detta gav ett stickprov på totalt 151 respondenter, av vilka 103 var kvinnor. 
En respondent ville ej uppge könstillhörighet. I studien medverkade 103 deltagare med båda 
föräldrarna födda i Sverige, 13 deltagare med en förälder utomlands samt 35 deltagare med 
båda föräldrarna födda utomlands. Ett internt bortfall förekom vid 12 items, då svaren hade 
utelämnats. Inget externt bortfall förekom. Åldrarna varierade mellan 20-64 år (M = 27.84, 
SD = 7.54). Ingen ersättning för medverkan i studien utgick.  
 
 
Material 
 
Studien var en vinjettstudie där deltagarna indelats över en 2 (etnicitet: svensk/icke-svensk) x 
2 (psykiskt hälsotillstånd: förbättrat/oförändrat) faktoriell mellangruppsdesign. Oberoende 
bakgrundsvariabler var: ålder på deltagarna, deltagarnas etnicitet och kön. Fyra index 
fungerade som beroende variabler: (1) Straffvärde, (2) Allvarlighetsgrad, (3) Medlidande och 
(4) Förståelse. En kontrollvariabel, som var en toleransskala, användes även.  

Till vinjettstudien användes en egenkonstruerad enkät med fyra olika vinjetter, som alla 
byggde på ett verklighetsbaserat misshandelsfall. Misshandelsfallet skrevs om till fyra olika 
versioner, där två oberoende variabler manipulerades. Den ena oberoende variabeln var 
Etnicitet, som i hälften av fallen var Anders (svensk) och i hälften av fallen var Ahmed (icke-
svensk).  Den andra oberoende variabeln var Psykiskt hälsotillstånd, som i hälften av fallen 
var förbättrat efter samtal med försvarshälsans psykolog och som i hälften av fallen var 
oförändrat efter samtal med försvarshälsans psykolog. 

Fallet handlade i korthet om en svensk yrkesofficer, som i Arbetsdomstolen fälldes för 
ofredande och misshandel mot vart och ett av sina två barn. Barnen, en dotter och en son, var 
vid tillfällena två år respektive ett halvår gamla. Ett exempel på en av de fyra vinjetterna 
(svensk gärningsman med förbättrat hälsotillstånd), där de manipulerade variablerna är satta 
inom klammer, följer nedan:  
 

Anders [Ahmed] är en svensk yrkesofficer med tjänstegraden löjtnant, som har arbetat inom 
Försvarsmakten i 13 år. Anders [Ahmed] har deltagit i ett flertal nationella och internationella 
övningar. Hans agerande och beteende vid dessa övningar har aldrig ifrågasatts. Under hösten 
2011 mådde Anders [Ahmed] inte bra. Han hade svårt att hantera sin familjesituation.  Anders 
[Ahmed] kom då att ha regelbunden kontakt med psykolog från Försvarshälsan från och med mars 
2012. När kontakten avslutades konstaterades att Anders [Ahmed] hade [inte hade] förbättrade 
förmågor och han hade inga [ordet ”inga” togs bort i de fall då Anders/Ahmed mådde dåligt] 
problem med att återgå till ett normalt fungerande vardagsliv. Anders [Ahmed] dömdes den 29 
november 2012 för misshandel och ofredande mot vart och ett av sina barn, en då drygt tvåårig 
dotter och en drygt halvårsgammal son. Han dömdes till villkorlig dom med 100 timmar 
samhällstjänst. Anders [Ahmed] har förnekat att han gjort sig skyldig till de två fallen av 
misshandel som han dömts för. Misshandeln av dottern gick till så att Anders [Ahmed] slog ut 
med handen mot dotterns mage som en reaktion på att hon hade knuffat sin lillebror. I 
polisförhöret som finns refererat i domen uppgav Anders [Ahmed] att han "inte hann tänka sig för 
utan klappade till dottern med öppen hand över magen/sidan". Dottern började gråta och fick ett 
rött märke av misshandeln. Misshandeln av sonen innefattade att Anders [Ahmed] bet honom i 
magen så kraftigt att sonen hade märken efter bettet en vecka efter händelsen. Orsaken till bettet 
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var enligt Anders [Ahmed] att han ville busa med sonen för att få gensvar och knyta an till honom 
eftersom han upplevde att de hade en dålig kontakt. I polisförhör som är refererat i domen uppgav 
Anders [Ahmed] att han "bara blev less på sonen". Den 20 februari 2013 blev Anders [Ahmed] 
uppsagd från sin anställning hos Försvarsmakten. Tvist har uppkommit angående frågan om det 
fanns saklig grund för uppsägningen. 
 

Efter fallet, som deltagaren ombads att läsa för att sedan ta ställning kring, följde totalt 25 
påståenden. Av dessa handlade 18 items om fallet med avseende på allvarlighetsgrad gällande 
brott och straff kopplat till misshandeln, medlidande om gärningsmannen samt förståelse för 
handlingen. De första 18 påståendena besvarades i enkäten med en Likertskala, där skalan 
gick från (1) motsvarade instämmer inte till (5) motsvarade instämmer helt.  

Enkätfrågorna delades sedan in i fyra index, som var och ett fungerade som beroende 
variabler. Det första indexet var (1) Straffvärde, som avsåg mäta hur allvarligt straff 
deltagaren ansåg att gärningspersonen borde få för den begångna misshandeln. Indexet 
innehöll totalt fem påståenden: ”Det var rätt att säga upp Anders [Ahmed] från sin tjänst i 
Försvarsmakten.”, ”Anders [Ahmed] borde ha fått ett hårdare straff än villkorlig dom med 
100 timmar samhällstjänst.”, ”Det är viktigt att detta misshandelsfall uppmärksammas så att 
Anders [Ahmed] kan straffas.”, ”Anders [Ahmed] borde ha frikänts för misshandelsbrottet. 
(skalvänd).” samt ”Anders [Ahmed] borde fråntas omvårdnaden om sina barn.”. För detta 
index var Cronbachs alfa .73. 

Nästa index var (2) Allvarlighetsgrad, som mätte hur allvarligt deltagaren skattade den 
begångna misshandeln, vilket mättes med fem påståenden: ”Misshandeln Anders [Ahmed] 
begick var ett allvarligt brott.”, ”Det var acceptabelt (’okej’) att Anders [Ahmed] bröt mot 
lagen. (skalvänd)”, ”Anders [Ahmed] gjorde rätt som tillrättavisade sina barn med våld. 
(skalvänd)”, ”Anders [Ahmed] har begått en förfärlig handling.” och ”Anders [Ahmed] 
agerande kan ge barnen men för livet.”. Här var Cronbachs alfa .76. 

Därefter följde indexet (3) Medlidande, som innebar deltagarens upplevda medlidande för 
gärningspersonen. Indexet innehöll fyra påståenden: ”Anders [Ahmed] är en osympatisk 
person. (skalvänd).”, ”Det går att känna empati för Anders [Ahmed].”, ”Det är synd om 
Anders [Ahmed].” samt ”Anders [Ahmed] är innerst inne en bra person.”. Värdet på 
Cronbachs alfa i detta index var .70. 

Sist, var indexet (4) Förståelse, vilken handlade om deltagarens acceptans för motiven 
bakom misshandeln. Indexet innehöll fyra påståenden: ”Misshandeln kan förklaras av Anders 
[Ahmed] yrkesroll.”, ”Anders [Ahmed] ’gjorde bara sin plikt’ som förälder.”, ”Att Anders 
[Ahmed] misshandlade sina barn är omöjligt att begripa. (skalvänd).” och ”Anders [Ahmed] 
tog till våld för att han befann sig i en pressad situation.”. Indexet hade ett Cronbachs’ alfa på 
.33. Detta index hade för låg reliabilitet för denna studie och exkluderades sedermera från 
vidare databearbetning. 

Fyra påståenden i enkäten bestod av en toleransskala (Van Zalk et al., 2012), vilken avsåg 
mäta tolerans mot invandrare. Toleransskalan fungerade i enkäten som en kontrollvariabel, 
samt som en hypotetisk förklaring till fördomar mot invandrare gällande eventuella effekter 
av de oberoende variablerna. Gällande toleransskalan, var svarsalternativen en 4-gradig skala, 
där (1) motsvarade instämmer inte alls, (2) motsvarade instämmer inte särskilt mycket, (3) 
instämmer till stor del och slutligen (4) instämmer helt. Toleransskalan innehöll fyra 
påståenden, bland annat: Den svenska kulturen blir berikad av invandrare som kommer till 
Sverige. Skalan hade ett Cronbachs alfa på .81. 

Sist i enkäten fanns tre påståenden av demografisk art: Födelseår, Kön och Föräldrarnas 
ursprung. 
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Procedur 
 
Enkäterna sorterades så att varje version av vinjetterna förekom var fjärde gång. Detta skedde 
innan utdelningen av enkäterna påbörjades. Datainsamlingen genomfördes genom att 
gruppenkäterna delades ut till studenter på högskolan, i klassrum och på allmänna områden. 
Under presentationen av studien informerades studenterna muntligt om undersökningens 
syfte, vilket var att undersöka attityder till och bedömning av misshandel och 
gärningspersoner. Ett extra förtydligande gjordes kring frivilligheten att delta. Sedan 
redogjordes det kortfattat om Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 
2011).  

I missivbrevet framkom syftet, som var att undersöka om attityder till och bedömning av 
misshandel och gärningspersoner. Vidare, framkom att enkäten följde Vetenskapsrådets fyra 
forskningsprinciper, vilka är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
samt nyttjandekravet. Information och tydliga instruktioner om hur deltagarna skulle fylla i 
formuläret stod i enkäten. I missivbrevet framkom slutligen kontaktuppgifter till författarna. 
Enkäten tog ca 10 minuter att fylla i. Efter att enkäterna var ifyllda och hade samlats in, 
redogjordes att enkätundersökingen egentligen var en vinjettstudie och att deltagarna hade 
fyllt i fyra olika versioner istället för en och samma. Information om var det autentiska 
rättsfallet kunde inhämtas, samt kontaktuppgifter till författarna och handledaren om frågor 
skulle uppstå, stod på små lappar som delades ut efter att enkäterna samlats in. Studenterna 
tackades slutligen muntligt för sin medverkan.  
 

 
Resultat 

 
 
För att undersöka eventuell samvariation korrelationstestades de beroende variablerna 
Straffvärde, Allvarlighetsgrad och Medlidande, samt kontrollvariablerna Tolerans, Ålder, Kön 
och Deltagarnas etnicitet, i en Pearson korrelationstabell. Resultatet sammanfattas i Tabell 1. 
 
Tabell 1 
Pearsonkorrelationer mellan indexerade beroende variabler och deskriptiv statistik 
Index 1 2 3 4 5 6 M SD 
1. Köna -      - - 
2. Deltagarnas etnicitetb -.07 -     - - 
3. Ålder -.03 .03 -    27.84 7.54 
4. Straffvärde   .12 -.19*  -.18* -   3.53 0.84 
5. Allvarlighetsgrad   .13 -.18*  -.24**  .65**   4.01 0.73 
6. Medlidande -.10 .07    .09 -.61** -.37** - 2.86 0.78 
7. Tolerans -.08 .11   -.08 -.10   .07 .21* 3.30 0.58 
Not. Variationsvidden för enkäternas testpoäng är 1-5 för de beroende variablerna och 1-4 för toleransskalan.  
a man = 1, kvinna = 2. b svenskar = 1, invandrare = 2. * p < .05, ** p < .01. 
 

Därefter togs deskriptiv statistik fram för varje index och varje enskild vinjett. Detta 
redovisas i Tabell 2. 
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Tabell 2 
Medelvärden och (standardavvikelser) för varje index och varje vinjett 
             Förbättrat psykiskt hälsotillstånd      Oförändrat psykiskt hälsotillstånd 
Index Svensk 

gärningsperson 
Icke-svensk 

gärningsperson 
Svensk 

gärningsperson 
Icke-svensk 

gärningsperson 
Straffvärde 3.64 (0.86) 3.45 (0.86) 3.55 (0.73) 3.48 (0.92) 
Allvarlighetsgrad 4.05 (0.85) 3.99 (0.71) 4.29 (0.61) 3.98 (0.71) 
Medlidande 2.83 (0.86) 2.78 (0.75) 3.00 (0.71) 2.82 (0.86) 
Tolerans 3.37 (0.60) 3.22 (0.53) 3.34 (0.49) 3.25 (0.70) 
Not. Variationsvidden för enkäternas testpoäng är 1-5 för de beroende variablerna och 1-4 för toleransskalan. 
 

Då vissa kontrollvariabler uppvisade signifikant korrelation med beroendevariablerna fick 
dessa, för att eliminera eventuell samvariation, läggas in som kovariat i de kommande 
analyserna. För att möjliggöra detta kodades variabeln Ålder in i grupperna yngre och äldre, 
med ungefär 50% respondenter i varje grupp, där Yngre innefattade de deltagare som var 20-
25 år (n = 79) och Äldre innefattade de som var 25.5-64 år (n = 72). Även variabeln 
Deltagarnas etnicitet kodades om utefter huruvida de var svenskar eller invandrare, vilket 
mättes utifrån hur respondenterna angav föräldrarnas ursprung. De som angav ”båda 
föräldrarna födda i Sverige” kodades till kategorin Svensk (n = 103), medan de som angav 
”endast en förälder född utomlands” och ”båda föräldrarna födda utomlands” kodades att 
tillhöra kategorin Invandrare (n = 48). Eftersom Ahmed kan anses vara ut-gruppsmedlem för 
svenska respondenter likväl som Anders kan anses tillhöra ut-gruppen för invandrade 
respondenter, analyserades grupperna Svensk och Invandrare separat vid test av Hypotes 1 
och Hypotes 2.  

För att testa Hypotes 1: ”Våldsbrott begångna av ut-gruppsmedlemmar anses ha ett högre 
straffvärde än våldsbrott begångna av in-gruppsmedlemmar”, gjordes en 2 (Etnicitet: 
svensk/utländsk) x 2 (Psykiskt hälsotillstånd: oförändrat/förbättrat) ANCOVA för oberoende 
mätningar med Straffvärde som beroendevariabel. För att eliminera eventuella effekter av 
deltagarnas ålder användes variabeln Ålder som kovariat. Analysen för gruppen Svensk gav 
följande resultat: ingen signifikant (Svensk gärningsperson, M = 3.66, SD = 0.11; Icke-svensk 
gärningsperson, M = 3.62, SD = 0.12) huvudeffekt av Etnicitet, F(1, 97) = 0.05, p = .824, 
ingen signifikant (Förbättrat psykiskt hälsotillstånd, M = 3.64, SD = 0.12; Oförändrat psykiskt 
hälsotillstånd, M = 3.64, SD = 0.12) huvudeffekt av Psykiskt hälsotillstånd, F(1, 97) = 0.00, p 
= .969 och ingen signifikant interaktionseffekt, F(1, 97) = 1.00, p = .321. För gruppen 
Invandrare gav resultatet ingen signifikant (Svensk gärningsperson, M = 3.44, SD = 0.18; 
Icke-svensk gärningsperson, M = 3.18, SD = 0.16) huvudeffekt av Etnicitet, F(1, 42) = 1.23, p 
= .274, ingen signifikant (Förbättrat psykiskt hälsotillstånd, M = 3.38, SD = 0.16; Oförändrat 
psykiskt hälsotillstånd, M = 3.24, SD = 0.17) huvudeffekt av Psykiskt hälsotillstånd, F(1, 42) 
= 0.32, p = .573 och ingen signifikant interaktionseffekt, F(1, 42) = 0.08, p = .781. Resultatet 
visade att Hypotes 1 inte fick stöd i analysen. 

Därefter testades Hypotes 2: ”Våldsbrott begångna av ut-gruppsmedlemmar bedöms som 
mer allvarliga än våldsbrott begångna av in-gruppsmedlemmar”, med en 2 (Etnicitet: 
svensk/utländsk) x 2 (Psykiskt hälsotillstånd: oförändrat/förbättrat) ANCOVA för oberoende 
mätningar med Allvarlighetsgrad som beroendevariabel och återigen med Ålder som kovariat.  
För gruppen Svensk visades ingen signifikant (Svensk gärningsperson, M = 4.22, SD = 0.09; 
Icke-svensk gärningsperson, M = 4.10, SD = 0.10) huvudeffekt av Etnicitet, F(1, 98) = 0.89, p 
= .348, ingen signifikant (Förbättrat psykiskt hälsotillstånd, M = 4.11, SD = 0.10; Oförändrat 
psykiskt hälsotillstånd, M = 4.20, SD = 0.10) huvudeffekt av Psykiskt hälsotillstånd, F(1, 98) 
= 0.45, p = .502) och ingen signifikant interaktionseffekt, F(1, 98) = 0.34, p = .560. För 
gruppen Invandrare visades ingen signifikant (Svensk gärningsperson, M = 4.01, SD = 0.17; 
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Icke-svensk gärningsperson, M = 3.80, SD = 0.15) huvudeffekt av Etnicitet, F(1, 42) = 0.86, p 
= .359, ingen signifikant (Förbättrat psykiskt hälsotillstånd, M = 3.83, SD = 0.16; Oförändrat 
psykiskt hälsotillstånd, M = 3.99, SD = 0.17) huvudeffekt av Psykiskt hälsotillstånd, F(1, 42) 
= 0.45, p = .507 och ingen signifikant interaktionseffekt, F(1, 42) = 0.61, p = .439. Analysen 
fann alltså inget stöd för Hypotes 2. 
Hypotes 3: ”Man känner mer medlidande för en gärningsperson med oförändrat psykiskt 
hälsotillstånd än för en gärningsperson med förbättrat psykiskt hälsotillstånd”, testades i en 2 
(Etnicitet: svensk/utländsk) x 2 (Psykiskt hälsotillstånd: oförändrat/förbättrat) ANCOVA för 
oberoende mätningar och Tolerans som kovariat. Grupperna Svensk och Invandrare 
analyserades här tillsammans. Resultatet var följande: ingen signifikant (Svensk 
gärningsperson, M = 2.90, SD = 0.09; Icke-svensk gärningsperson, M = 2.84, SD = 0.10) 
huvudeffekt av Etnicitet, F(1, 140) = 0.21, p = .650, ingen signifikant (Förbättrat psykiskt 
hälsotillstånd, M = 2.82, SD = 0.09; Oförändrat psykiskt hälsotillstånd, M = 2.91, SD = 0.10) 
huvudeffekt av Psykiskt hälsotillstånd, F(1, 140) = 0.50, p = .482 och ingen signifikant 
interaktionseffekt, F(1, 140) = 0.35, p = .555. Analysen gav alltså inget stöd åt Hypotes 3. 

 
 

Diskussion 
 
 
Det övergripande syftet för denna studie var att undersöka huruvida manipulation av en 
misshandlande gärningspersons etnicitet och psykiska hälsotillstånd kunde ge skilda resultat 
med avseende på brottets allvarlighetsgrad, straffvärde, medkänsla för gärningsmannen samt 
förståelse för den begångna handlingen. Fyra hypoteser formulerades för att sedan testas 
statistiskt. Den första hypotesen löd att våldsbrott begångna av ut-gruppsmedlemmar bedöms 
som mer allvarliga än våldsbrott begångna av in-gruppsmedlemmar. Enligt den andra 
hypotesen ansågs det att våldsbrott begångna av ut-gruppsmedlemmar bör straffas hårdare än 
våldsbrott begångna av in-gruppsmedlemmar. Hypotes nummer tre uttryckte att man känner 
mer medkänsla för en gärningsperson med ett oförändrat psykiskt hälsotillstånd än för en 
gärningsperson med förbättrat psykiskt hälsotillstånd. Den fjärde hypotesen, som på grund av 
låg reliabilitet uteslöts från databearbetning, predicerade mer förståelse för misshandeln om 
gärningspersonen är en ut-gruppsmedlem än om gärningspersonen tillhör in-gruppen. Ingen 
av hypoteserna fick stöd i denna undersökning. Med stöd av dessa resultat kan slutsatsen dras 
att såväl svenskars som invandrares nivåer av fördomsfullhet tycks vara för låga för att 
påverka deras attityder till en misshandlande gärningsperson, med avseende på dennes 
etnicitet och psykiska hälsotillstånd.  

Utöver dessa resultat kunde signifikant negativ korrelation uppmätas gällande 
respondenternas ålder och straffvärdet. Respondenter i den äldre åldersklassen yrkade på lägre 
straffvärde än respondenter i den yngre åldersklassen. Korrelationen var svag, men kan 
kanske förklaras av att äldre, som oftare hunnit interagera mer med egna eller andras barn, 
sätter mindre snäva gränser för hur allvarligt fysisk bestraffning bör uppmärksammas och 
bestraffas. Yngre anser tvärtemot att uppmärksamhet av felaktiga handlingar och bestraffning 
av dessa behövs i högre grad, möjligen för att tidigt kunna sätta in de rätta åtgärderna mot en 
gärningsperson. Resultaten funna av Angermeyer et al. (2014), som visar på en möjlig trend 
där en benägenhet att önska frihetsberöva de som lider av psykisk ohälsa, kanske kan 
generaliseras till högre allmän straffbenägenhet bland yngre. Detta behöver dock testas i 
framtida studier.  
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Signifikant negativ korrelation hittades även mellan respondenternas ålder och brottets 
allvarlighetsgrad. Här ansåg de äldre respondenterna att brottet var mindre allvarligt än de 
yngre respondenterna. Kanhända beror detta på att äldre respondenter vuxit upp i en annan 
kulturell miljö, synen på barnaga har ju med tiden förändrats i Sverige. Något som talar emot 
denna förklaring är dock den låga totala medelåldern hos respondenterna. Även i den äldre 
åldersgruppen är de flesta för unga för att ha kunnat uppleva den tid då barnaga ansågs 
acceptabelt i Sverige. Att uppfostra barn kan dock, nu som förr, vara stressande och krävande, 
och att i varje given situation agera korrekt i förhållande till vad som är rätt och fel i 
uppfostran är nog svårt. Eftersom gärningspersonen i samtliga vinjetter upplevt svårigheter 
med att hantera sin familjesituation kanske de äldre respondenterna i högre grad än de yngre 
kunde känna igen sig i gärningspersonens upplevelse och koppla detta till den allmänna 
stressen som att vara förälder kan innebära. Huruvida dessa erfarenheter gäller såväl föräldrar 
som äldre barnlösa behöver dock utforskas i framtida studier. Kanske anser yngre människor i 
högre grad än äldre att fysisk bestraffning är misshandel och att misshandel aldrig kan godtas 
som metod för tillrättavisning eller uppfostran. 

Resultaten visade även på en signifikant svag negativ korrelation mellan deltagarnas 
etnicitet och straffvärdet. Invandrade deltagare ansåg att misshandeln skulle straffas lindrigare 
än svenska deltagare och en svensk gärningsperson genererade hos samma grupp 
respondenter ett högre straffvärde än en icke-svensk gärningsperson. Att invandrade deltagare 
ansåg att misshandeln skulle straffas lindrigare än svenska deltagare kan bero på det faktum 
att misshandelsfallet, som deltagarna fick läsa om, handlade om en misshandel av förövarens 
två egna barn. I Sverige, liksom i ett växande antal andra länder, är alla former av barnaga 
förbjuden (Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children, n.d.). Såväl 
definitioner av, legal status hos, och attityder till barnaga varierar mellan individer och 
kulturer världen över (duRivage et al., 2015; Lansford & Dodge, 2008; Oveisi et al., 2010; 
Smith & Mosby, 2003). Därmed kan förklaringen till denna effekt vara att vissa individer med 
icke-svensk bakgrund härstammar från kulturer där barnaga anses acceptabelt. Ett bredare 
perspektiv hos vissa invandrade deltagare på vilken sorts tillrättavisningar av barn som kan 
tillåtas inom familjen kan här tjäna som förklaring. Människor med rötter utanför Sverige har 
ofta mer kontakt med andra kulturer och traditioner, och vad som är rätt och fel skiljer sig åt 
mellan kulturer på ett brokigt och komplext vis (Forsyth, O’Boyle, & McDaniel, 2008). Det är 
möjligt att kontakt med “främmande” kulturella värderingar korrelerar med öppenhet 
gentemot skilda värderingar och relativism, något som finner stöd i en studie av Sarkissian, 
Park, Tien, Wright och Knobe (2011). Denna tvärkulturella medvetenhet skulle kunna ge 
upphov till kulturrelativistiska uppfattningar om rätt och fel, där förklaringar av typen ”det 
som är okej där behöver inte vara det här” kan ingå. Detta kan även förklara det högre 
straffvärdet hos den svenska jämfört med den icke-svenska gärningspersonen hos de 
invandrade respondenterna. Skillnaderna var dock i samtliga fall små och effekten bör i 
framtida studier testas mellan urvalsgrupper av jämnare storlek, gärna med större möjlighet att 
kontrollera för geografiskt eller etniskt ursprung. 

Vidare, gällande barnmisshandel, visades svag positiv korrelation mellan kön och 
straffvärde, vilket betyder att kvinnor yrkade på högre straffvärde än män för 
gärningsmannen. Skillnaden var inte signifikant, och ingen skillnad mellan könen avseende 
straffvärde bör antas, men den är ändå intressant att nämna. En potentiell förklaring, enligt 
författarna, är att vinjetterna berörde misshandel av barn. Studier på det kroppsegna hormonet 
oxytocin har visat på en effekt hos kvinnor att vilja beskydda sina barn (Mah, Bakermans-
Kranenburg, Van IJzendoorn, & Smith, 2015) och vårda sociala band till närstående, något 
som ej återfanns hos de manliga deltagarna (Scheele, et al., 2014).  

Föga förvånande korrelerade medlidande positivt med tolerans. Denna korrelation var 
signifikant. Respondenter som kände mer medlidande för gärningspersonen uppvisade alltså 
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högre nivåer av tolerans. Enligt Côté och Erickson (2009) innehåller tolerans bland annat 
insikt i minoriteters situation och en jämlik värdering av infödda och minoriteter, något som 
kan skydda mot fördomsfulla uppfattningar och diskriminering. Därför kanske en mer 
individinriktad värdering av gärningspersoner sker hos den tolerante, där etnicitet inte ges 
något förklaringsvärde för en persons handlingar. Med denna jämlikhet ges också plats för ett 
mer individ- eller situationsbaserat medlidande. 

Signifikant medelstark negativ korrelation uppmättes även mellan medlidande och 
straffvärde. Den som känner medlidande för en gärningsperson vill alltså sällan straffa denne 
hårt. Den som ses som godhjärtad av en individ faller troligtvis sällan offer för någon vilja att 
bestraffas hårt, något som får antas gälla även i denna studie. Signifikant svag negativ 
korrelation stod även att finna mellan medlidande och allvarlighetsgrad. En gärningsperson 
som anses välvillig anses inte handla lika illa som den som blir föremål för mindre 
medlidande. Eftersom även allvarlighetsgrad och straffvärde korrelerade positivt, kan detta 
tolkas som att den som upplever en positiv affektiv koppling till gärningspersonen ogärna 
straffar denne hårt och upplever större tillit till densammes omdöme och handlingar. 
Människor dömer inte gärna dem de tycker om. Eftersom medlidande inte korrelerade 
signifikant med några andra variabler kan inga övriga slutsatser dras om vem som upplever 
mer respektive mindre medlidande med en gärningsperson, annat än de som ser mindre 
allvarligt på brottet och yrkar på lägre straff. Kanske fanns bland dessa respondenter fler som 
anser barnaga vara en acceptabel uppfostringsmetod. 

Resultaten funna i denna studie skulle kunna visa på en positiv trend avseende fördomar: 
människor med olika etnisk härkomst ses idag i större utsträckning än tidigare som in-
gruppsmedlemmar. Avsaknaden av signifikanta resultatskillnader mellan vinjetterna gällande 
gärningspersonens etnicitet visar i sådant fall att ursprung blivit en mindre viktig markör för 
grupptillhörighet. Samtliga medmänniskor inom gruppen förväntas leva upp till samma krav 
gällande uppfostran och våldsutövande, oavsett etnicitet. Avsaknaden av signifikanta 
skillnader mellan vinjetterna gällande psykiskt hälsotillstånd kan förklaras med god insyn i 
vad det innebär att lida av psykisk ohälsa, där rädsla och förutfattade meningar om psykisk 
ohälsa inte styr förväntningarna på en gärningsmans handlande. Även här kan en positiv trend 
sägas existera, där individer drabbade av psykisk ohälsa i dagens Sverige ses som mer 
kompetenta och i högre grad än tidigare anses kunna verka och handla öppet i samhället, 
något som finner stöd i tidigare studier (Högberg, et al., 2012; Mirnezami et al., 2016). Denna 
positiva attitydförändring kan förhoppningsvis även på sikt leda till en minskning av den 
stigmatisering och diskriminering som fördomar genererar mot den som drabbas av psykisk 
ohälsa. 

Studiens vinjettdesign är bara en av flera möjliga metoder för att mäta fördomar, och 
resultaten kan begränsas eller snedvridas av detta. Flera andra metoder, som Implicit 
Association Test (Greenwald, McGhee, & Schwartz, 1998), som kan testa implicita fördomar 
via associationer mellan värdeladdade stimuli och respons på dessa samt The Bogus Pipeline 
(Jones & Sigall, 1971), där respondenterna luras att tro att de övervakas av en lögndetektor, 
kan användas för att komma åt fördomar. Designfrågan diskuterats än idag inom psykologin 
(se bla Kawakami & Dovidio, 2001; Oswald, Mitchell, Blanton, Jaccard, & Tetlock, 2015; 
Plant, Devine, & Brazy, 2003), och riktigheten i valet av studiens design kan ifrågasättas. 
Åtkomsten av de subtila, internaliserade fördomar som nämns i vissa tidigare undersökningar 
(bla Devine, 1989; Greenwald & Banaji, 1995; Pettigrew & Meertens, 1995) kan därför ha 
missats i denna studie. Metodfrågan är dock inte avgjord, och fler studier på metanivå behövs 
för att utvärdera de olika tillvägagångssätten. 

Resultaten, som bland annat visar på att man i Sverige inte bedömer gärningspersoner olika 
med avseende på deras etnicitet, går emot viss tidigare forskning som visat att 
främlingsfientlighet och låga nivåer av tolerans mot invandrare på vissa håll fortfarande 
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existerar i en svensk kontext (Hjerm, 2009; Van Zalk et al., 2012). Resultaten går även emot 
våra hypoteser, vilket vi i detta fall finner glädjande. Det visar på en positiv trend, där 
människor med olika bakgrund värderas allt mer jämlikt i dagens Sverige.    

Studenter på svenska högskolor uppvisar som grupp varierande inrikes geografisk och 
ekonomisk bakgrund och borde därför innehålla god inomgruppslig variation med avseende 
på dessa variabler. Då ingen kontroll av inrikes geografisk och ekonomisk bakgrund gjordes i 
denna studie, kan inga slutsatser dras med avseende på geografiska och ekonomiska skillnader 
som möjliga faktorer. Enligt Hjerm (2009) upplever boende i ekonomiskt ansträngda 
kommuner med ett större antal invandrare relaterat till infödda svenskar starkare negativa 
attityder till invandrare. Den externa validiteten i denna studie kan därför behöva testas i mer 
varierade urvalsgrupper, kanske genom att enkäterna delas ut på flera orter varpå dessas 
resultat jämförs med varandra. 

Studien är gjord på studenter och om resultatet endast används för att förklara något utifrån 
en students perspektiv är den externa validiteten god. Att urvalet är just studenter, vilka är en 
stor och heterogen urvalsgrupp, kan öka generaliserbarheten då man kan generalisera till ett 
stort omfång av olika typer av individer. Det kan dock också innebära problem då studenter är 
olika varandra som individer. Det kan således vara svårt att påstå att en viss människotyp eller 
grupp av människor har vissa attityder. Reliabiliteten kan alltså ifrågasättas med avseende på 
den allmänna och slumpvisa utdelningen av enkäter till studenter på skolan, jämfört med om 
vissa studentgrupper testats mot varandra. En eventuell samvarierande variabel värd att ta upp 
i sammanhanget, är den sociala önskvärdheten. Är svaren som deltagarna uppgett verkligen 
trovärdiga och sanningsenliga? Eller, har de möjligen svarat utifrån hur de borde svara för att 
exempelvis inte sticka ut bland andra studenter? Det kan alltså vara en fråga om huruvida det 
sociala sammanhanget och miljön kan påverka respondenternas svar. En individs svar i en 
enkät, behöver nödvändigtvis inte överensstämma med hur denne beter sig en verklig 
situation. För åtkomst till skillnader mellan enkätsvar och eventuellt diskriminerande beteende 
behövs kompletteringar i form av observationsstudier eller experiment inriktade på reaktioner 
eller beteende. Stor variation kan även finnas i människors erfarenheter av misshandel och 
kontakt med ut-gruppsmedlemmar, varför kvalitativa undersökningar av förförståelsen för 
dessa begrepp kan komplettera och kanske ytterligare förklara denna studies resultat. 

En fördel med denna studie är att den, ur en praktisk mening, skulle kunna ligga till grund 
för till exempel poliser i deras arbete, då ökad medvetenhet om fördomar och hur de kan 
påverka bedömningar, kan förbättra verksamheten. Om allmänheten skiljer sig åt inbördes i 
exempelvis upplevd sympati och medkänsla för en gärningsperson som är psykiskt stabil eller 
psykiskt instabil, kanske även poliser, som också är människor, gör det. Emellertid, visade 
denna undersökning på en positiv trend där fördomar inte verkade finnas hos deltagarna 
gällande attityder kring och bedömning av gärningspersoner, ett resultat värt att betona. Trots 
att resultatet är positivt, kan studien ändå ge en bild av vilka faktorer som kan styra olika 
bedömningar av individer. Möjligen kan denna studie även vara värdefull att replikera inom 
yrkesgrupper som ofta kommer i kontakt med människor ur någon av ut-grupperna.  

Studien har genomförts i Sverige, vilket därmed ger en bild av hur misshandelsfall och 
attityder samt bedömningar kring det kan fungera i en svensk kontext. Detta kan påverka 
generaliserbarheten negativt, då attityderna som framkommer i undersökningen kan vara 
väldigt lokalt eller kulturellt förankrade. Studiens resultat kan bli svåra att generalisera till 
andra länder med andra normer och värderingar. Möjligen kan resultaten generaliseras till ett 
land som liknar Sverige, exempelvis annat nordiskt land. Gällande generaliserbarheten, måste 
även deltagarna tas hänsyn till, då urvalet var studenter. Resultaten kan gå att generalisera till 
andra studenter i Sverige, men inget kan sägas om generaliserbarheten till individer utanför 
skolans värld. För att öka generaliserbarheten för denna studie, skulle den kunna replikeras i 
en annan kontext eller i ett annat land. 
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En annan nackdel med denna studie är att det ursprungliga indexet Förståelse fick tas bort. 
Anledningen till detta var ett alldeles för lågt Cronbachs’ alfa för denna undersökning. 
Påståendena som ingick i detta index bör ses över vid en framtida replikation. 

Försiktighet bör iakttas i tolkningen av deltagarnas etnicitet kopplat till skillnader i 
straffvärdet mellan den svenska och den icke-svenska gärningspersonen. Då inga exakta 
kontroller av de invandrade respondenternas ursprung, som ju kan röra sig om allt ifrån 
finländare till sydafrikaner, förekom, kan inga slutsatser dras om till vilka etniska grupper 
resultaten kan generaliseras. Valet av ett namn vanligt i Mellanöstern, “Ahmed”, som icke-
svensk gärningsman ger inte heller nödvändigtvis samma resultat som om denne döpts till 
något vanligare i asiatiska länder, som “Chin” eller i sydamerikanska länder, som “Diego”. 
Noteras bör även att gärningspersonen i samtliga vinjetter beskrevs som en “svensk 
yrkesofficer”, något som kan ha påverkat attityderna till denne. Anledningen till att just 
“svensk” fick kvarstå, var att deltagarna skulle förstå att vinjetten utspelade sig i en svensk 
kontext. 

Sammanfattningsvis, beskrev denna studie bedömningar av och attityder kring 
misshandlande gärningspersoners etnicitet och psykiska hälsotillstånd. Inga signifikanta 
medelvärdesskillnader mellan vinjetterna innebar inga mätbara fördomar; människors 
bedömning av gärningspersonen och handlingen påverkas alltså inte av dennes etnicitet och 
psykiska hälsotillstånd. Studien och resultatet kan användas för att förstå hur attityder på olika 
sätt, både positivt och negativt, kan påverka dels hur man ser på och bedömer andra individer 
utifrån en främlingsfientlig aspekt. Men även hur man ser på och bedömer andra individer 
utifrån gärningspersonens psykiska hälsotillstånd, det vill säga, hur det påverkar om 
gärningsmannen har ett förbättrat alternativt oförändrat hälsotillstånd. Inga mätbara fördomar 
kunde hittas, och det får därmed – tills vidare – antas att de subtila, internaliserade fördomar 
Devine (1989) nämner, inte står att finna hos studenter på svenska högskolor idag.  
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