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Inverkan av ingrupp och utgrupp på attityden till att vittna 

 
Marlene Gustafsson och Helena Hedman 

 

 

På samma sätt som saker och ting kategoriseras, grupperar sig människor till 

”vi” och ”dem”. Tidigare forskning har visat att både en gärningsman och 

ett vittnes etniska ursprung har avgörande betydelse för hur en gärningsman 

bedöms vid ett brott. Denna studie undersökte om deltagarnas och 

gärningsmannens etniska ursprung inverkade på attityden till att vittna vid 

ett brott. Studien var en kvasiexperimentell enkätundersökning där 

sammanlagt 166 skolelever i årskurs 9, varav 81 av utländskt ursprung fick 

besvara påståenden utifrån en fiktiv berättelse då gärningsmannens etnicitet 

manipulerades. Ingen skillnad kunde påvisas mellan de olika etniska 

gruppernas attityd till att vittna beroende på gärningsmannens etnicitet. 

Dock påvisades en skillnad mellan de olika etniska gruppernas attityd till att 

vittna oberoende gärningsmannens etnicitet. Således gav hypoteserna inget 

stöd. Resultatet kan bero på att skoleleverna i studien kom från heterogena 

skolor, och på så vis kunnat utveckla en social samhörighet med varandra. 

 

Keywords: witness, attitude, ingroup and outgroup bias, ethnicity  
 

 

Inledning 
 

I Sverige råder vittnesplikt. Det innebär att den som sett ett brott har skyldighet att berätta vad 

den sett. ”Var och en, som inte är part i målet, får höras som vittne” (Sveriges rikes lag). 

Vittnena har en viktig roll för domstolens beslut och ett vittnesmål kan ha stor betydelse för 

rättsprocessen. Personer som är kallade till att vittna kan bli skyldiga att betala vite eller 

riskera att hämtas av polisen om dem inte infinner sig vid rätten i utsatt tid (Sveriges 

domstol). Många ungdomar utsätts för brott och för att fler ska fällas i domstol behövs det 

vittnen som berättar för Polisen och domstolarna vad de har sett (Polismyndigheten, 2007).  

Ungdomar blir utsatta för grövre våld i större utsträckning än äldre. Det föreligger också 

dubbelt så stor risk för unga än äldre att bli utsatta för hot (Martens, 1998). Ungdomar är mer 

utsatta samtidigt som anmälningsbenägenheten är lägre jämfört med övrig befolkning (Daniel 

de Colli, polis, personlig kommunikation, 3 januari, 2011)
1
. Det har inom forskningen 

diskuterats om det finns skillnader i brottsutsatthet mellan ungdomar med svenskt och 

utländskt ursprung. Det finns en större risk för personer med utländskt ursprung att utsättas 

för brott, särskilt grövre våldsbrott än personer med svenskt ursprung (Brottsförebyggande 

rådet, 1998:2). Anmälningsstatistiken visar att personer med utländskt ursprung i större 

utsträckning utsätts för våldsbrott och personer med svenskt ursprung i större utsträckning 

utsätts för egendomsbrott (Nelander, 2009).  

I Kamalis utredning (2005) framkom det att ungdomar med utländskt ursprung upplever en 

misstro mot polisen och rättsväsendet i Sverige. De har en uppfattning om att personer med 

utländskt ursprung behandlas orättvist i vittnesmål, och att personer med utländskt ursprung är 

mindre trovärdiga i ett vittnesmål. Ungdomarna uttryckte också en känsla av att 

                                                           
1
 Författarna vill rikta ett tack till Polisen och Brottsofferjouren för ett gott samarbete, kontaktpersonerna samt 

eleverna på skolorna för visat intresse och slutligen till vår handledare för visat engagemang. 
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polisanmälningar från personer med utländskt ursprung nonchaleras i högre grad än 

anmälningar från personer med svenskt ursprung.  

 

 

Vad är attityder och vad behövs dem till? 
 

Attityd är en persons negativa eller positiva inställning gentemot en person, ett objekt eller en 

händelse (Katz, 1960). En attityd grundar sig i en persons åsikter, övertygelser eller känslor 

(Greenwald & Banaji, 1995). Inom den socialpsykologiska forskningen råder skilda meningar 

om attitydens definition, dock finns en återkommande kärna i definitionerna, att attityden 

innehåller utvärderingar. Utvärderingar definieras som den positiva eller negativa 

bedömningen i en reaktion på en person, ett objekt eller en händelse (Olson & Zanna, 1993). 

Rosenberg och Hovland (hämtat från Pratkanis, Breckler, & Greenwald, 1989) definierade 

attityd som ett sätt att reagera på ett visst stimuli, som ger en viss sorts respons och att 

responsen har en kognitiv, emotionell och en beteendemässig aspekt. Den kognitiva aspekten 

innebär hur en persons föreställningar, tankar och kunskaper inför en speciell situation, 

individ eller objekt ser ut. Den emotionella aspekten avser den känslomässiga reaktionen på 

situationen, individen eller objektet. Slutligen den beteendemässiga aspekten avser 

handlingsriktningen en person har i förhållande till situationen, individen eller objektet 

(Egidius, 2008). Ett exempel kan vara att en person tycker att en viss etnisk grupp är hotfull 

(kognitiv), som känner ogillande mot denna typ av människor (emotionell), och tenderar 

därför att agera diskriminerande mot den gruppen (beteende). I denna studie har vi valt att 

använda oss av Rosenberg och Hovlands definition, att attityden består av tre huvudaspekter: 

kognitiv, emotionell och beteende. 

Beträffande attitydernas funktion, menar Katz (1960) att det finns fyra huvudfunktioner 

med attityder. Den första (utilitarian function) innebär att individens attityder anpassas efter 

vad som kan ge individen maximal belöning för att undvika att bli bestraffad. Dessa attityder 

är känslomässiga och kopplade till tidigare erfarenheter. Individer har positiva attityder till 

objekt i världen som är associerade med belåtenhet och negativa attityder till objekt som är 

associerade med bestraffning. Dessa attityder kan hjälpa individer att nå eftertraktade mål och 

undvika mål som inte är eftertraktade. Människor styr mot det de har positiva attityder till och 

styr ifrån det som de har negativa attityder mot. Den andra funktionen (ego-defensive 

function) försvarar personens självkänsla genom att skydda personen mot dålig fakta och de 

hårda sanningar som finns om en själv. Dessa attityder skyddar oss mot en dålig självbild och 

är skapade av individens emotionella konflikter. Till exempel då individen har svårt att 

bekänna sina djupa känslor om mindervärdighet, känslorna kan då projiceras till en negativ 

attityd mot en annan lättillgänglig minoritetsgrupp. Individen upplever då att ”jag är mycket 

bättre än dig”, för att dölja känslorna om en själv. Den tredje funktionen (value-expressive 

function) hjälper människor ge uttryck för deras värderingar. Dessa attityder ger ett positivt 

uttryck för individens centrala värderingar och den typ av person individen vill vara. 

Individen känner tillfredställelse då hennes attityder reflekterar tilltron till något och hennes 

självbild. Dessa attityder ger en klarhet i vår självbild och den bild som andra får av oss. Det 

innebär att vi till exempel talar om för andra vem vi är, vad vi gillar och vad vi ogillar. Detta 

är viktigt för utvecklandet av en identitet, att veta vem man är och att man är den personen 

som man vill vara. Den fjärde funktionens syfte (knowledge function) är att ge kunskap och 

mening till det som annars är oorganiserat och kaotiskt i ens värld. Denna funktion kan till 

exempel hjälpa en person som befinner sig i en osäker situation. Attityderna förser personen 

med ramar och strukturer för att kunna tolka och förstå sin omvärld. Normer och kulturer är 

exempel på redan färdigställda attityder som hjälper människan att förstå sin omvärld.  
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Social identitetsteori: Kategorisering av människor till ”vi” och ”dem” 
 

Beteende mellan olika grupper har länge varit ett viktigt ämne inom socialpsykologi. Ett 

särskilt intressant område handlar om gruppmedlemskap och när individer betraktar sig själva 

som medlemmar i en viss grupp. Osämja mellan grupper leder till samhälleliga konsekvenser, 

till exempel social diskriminering, fördomar och fientlighet, och detta är speciellt aktuellt 

eftersom samhället i västvärlden blir mer och mer individualiserat. Det kan påstås att dessa 

problem är mer angelägna än någonsin eftersom vi idag lever i en värld med hög mobilitet 

och ekonomisk globalisering, vilket påverkar många olika kulturer och etniska grupper 

(Mummendey & Wenzel, 1999).  

Allport (1954) menade att vi kategoriserar objekt och människor i hela världen och att det 

är en normal process. Precis som människor kategoriserar möbler till stolar och bord, ställer 

maten på den ena och sitter på den andra, så kategoriserar vi även människor. Lindholm 

(1999) menar också att människor har en stark tendens att gruppera människor i olika 

kategorier. Gruppering av människor sker på grund av människors känsla av likheter och 

skillnader med andra människor (Lindholm & Christianson, 1998). När vi ser andra personer, 

ser vi de inte först som individuella människor. Vi ser dem som medlemmar av en social 

grupp, så som man/kvinna, gammal/ung, eller som tillhörande av en etnisk grupp. 

Kategorisering låter människor få reda på vilka de är och delar in oss människor i ”vi” och 

”dem”. Därför hjälper kategorisering människor att forma en identitet, närmare bestämt en 

grupp eller social identitet (Myers, Abell, Kolstad, & Sani, 2010). 

Enligt Tajfel och Turner (1986) innefattar en social identitet en individs självuppfattning 

som påverkas av medlemskapet i en social grupp, gruppens värde och emotionella betydelse. 

Gruppmedlemskap är inte tillräckligt för att ge en social identitet. För att social identitet ska 

uppstå behövs att individen identifierar sig med en kategori, att individen känner en 

samhörighet med den kategorin. Det resulterar i att individen engagerar sig emotionellt i 

medlemskapet och överväger om kategorin är viktig för sin egen självdefinition (Myers et al., 

2010).  

Människor identifierar sig med sin egen grupp, så kallad ingrupp (Lindholm, 1999). 

Ingrupp definieras som den grupp individen själv tillhör. Ingrupp refererar till ”vi” som delar 

något gemensamt tillsammans med en känsla av lika identitet. Som kontrast till ingrupp 

definieras begreppet utgrupp som den grupp som individen inte tillhör. Utgrupp refererar till 

”dem” som skiljer sig distinktivt från sin egen ingrupp (Lindholm & Christianson, 1998; 

Myers et al., 2010).  

Social identitetsteori innebär vidare att människor engageras i beteenden som är till fördel 

för deras egen grupp, men som skiljer sig från andra grupper (Lindholm, 1999). Av detta 

följer att människor oftare tillskriver positiva egenskaper till sin ingrupp, än till sin utgrupp. 

Likaså undanhåller människor belöningar från utgrupper och bestraffar eller förödmjukar 

gärna sin utgrupp (Brewer & Brown, 1998). de Dreu (2010) har visat att samarbetsvillighet 

inom en ingrupp resulterar i ett lojalt intryckssätt som stärker gruppen. Även att icke-

samarbetsvillighet till en utgrupp är ett indirekt sätt att vara samarbetsvillig med sin egen 

ingrupp (Mallet, Huntsinger, Sinclair, & Swim, 2008).  

 

 

Fördomar och social diskriminering som en produkt av ingrupp/utgrupp 

 

Fördomar är negativa förutfattade attityder om en grupp och dess medlemmar (Myers et al., 

2010). Dessa är oftast omedvetna attityder, som bottnar i individens personlighet eller 

erfarenhet. Fördomar kan också utvecklas utifrån individens omgivning som oftast har med 

konflikter mellan grupper att göra. Fördomar är en av huvudfaktorerna som leder till oro och 
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kontaktundvikande bland grupper (Finchilescu, 2010). Fördomar är en viktig faktor att ta i 

beaktande vid förklarande av kontaktundvikande och oro bland grupper (Allport 1954; 

Finchilescu, 2010). För att förhindra fördomar kan åtgärder som antidiskriminering, lika 

möjligheter och minskandet av positiv särbehandling tas i beaktande (Finchilescu, 2010). 

Fördomar skadar via social diskriminering. Social diskriminering innebär en favorisering 

av sin egen grupp i relation till en utgrupp (Mummendey & Wenzel, 1999). Även Brewer 

(1999) menar att social diskriminering handlar om favorisering av en ingrupp och avsaknaden 

av motsvarande favorisering av en utgrupp. Mallet et al. (2008) menar att individen bidrar till 

sin egen grupp, och att medlemmarna stödjer varandra i en stark ingrupp. Detta har också att 

göra med att människor söker sig till andra människor som mest liknar dem själva. De känner 

sig trygga med andra som uppfattas som medlemmar i sin egen ingrupp.  

 Social diskriminering är ett stort problem, främst mellan grupper med varierande etniskt 

ursprung (Akrami, Ekehammar, & Araya, 2000). Mummendey och Wenzel (1999) menar att 

social diskriminering är en ingrupps subjektiva och ofta ogynnsamma behandling av en 

utgrupp. När en ingrupp upplever hot eller provokation och värderas negativt från en utgrupp 

upplever ingruppen social diskriminering. Det finns en önskan hos medlemmarna i en ingrupp 

att skydda sin grupp mot möjliga aggressioner och fientligheter från en utgrupp. Människor 

samarbetar därför tillsammans i ingruppen för att skydda denna från utgruppens aggressioner.  

Brewer (1999) anser att personer i en grupp kan förvänta sig att bli behandlade bättre av 

sina medlemmar i sin ingrupp än av personer i en utgrupp. ”Vi” är mer fredliga, pålitliga, 

vänliga och ärliga än ”dem”. Det förstärks av en allmän förkärlek till det som är välbekant, 

mer än till det som är okänt. Allport (1954) menar att grupper med osämja måste samspela 

med varandra för att osämjan ska minskas. På så sätt kan det leda till att konflikter och 

fientlighet reduceras. 

 

 

Vem anses vara av utländskt ursprung i Sverige? 
 

Personer med utländskt ursprung refererar till en grupp som är heterogen i många aspekter. I 

denna undersökning definieras personer med utländskt ursprung som en person som föddes i 

Mellanöstern, Sydamerika, Asien eller Afrika och vars båda föräldrar är födda i någon av 

dessa regioner, eller en person som föddes i Sverige vars båda föräldrar är födda i någon av 

ovanstående regioner. Personer med svenskt ursprung definieras i denna undersökning som en 

person som föddes i Sverige och vars båda föräldrar är födda i Sverige eller Norden, eller en 

person som föddes utanför Sverige men vars båda föräldrar är födda i Sverige eller Norden. 

Dessa definitioner är snarlika de som användes i Lindholm och Christianson (1998). 

År 2010 bodde det i Sverige cirka 1,4 miljoner personer med utländskt ursprung från alla 

delar av världen. De vanligaste tidigare medborgarskapsländerna för nya invandrare år 2010 

var Irak och Somalia (Statistiska centralbyrån, 2011).  Relationen mellan personer med 

utländskt respektive svenskt ursprung är debatterat i Sverige, särskilt vad gäller i samband 

med brott. Många invandrande flyktingar har förvandlat Sverige från en relativt homogen 

etnisk nation till ett multikulturellt samhälle. Som en konsekvens av detta har individens 

etniska ursprung blivit en allt viktigare faktor för social kategorisering. I kombination med 

människors socioekonomiska förhållanden och sociokulturella skillnader som till exempel 

religion och social status har detta resulterat i negativa attityder, stereotypiseringar och ett 

åtskiljande mellan grupperna (Kamali, 2005; Lindholm, 1999). 
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Betydelsen av ingrupp och utgrupp för vittnesmål  
 

Människor är skickligare på att beskriva och identifiera en persons egenskaper som är av 

deras egna etniska grupp. Det är förmodligen en effekt av att människor har mer erfarenhet 

från sin egen etniska grupp, det vill säga ingrupp. Människor har helt enkelt mer erfarenhet av 

att titta på ansiktsdrag som är typiska för personer från en ingrupp än personer från en 

utgrupp. Människor är dessutom noggrannare att identifiera personer från en ingrupp än 

människor från en utgrupp (Lindholm & Christianson, 1998). 

Forskning som bedrivits på fenomenet ingrupp och utgrupp har visat att personers negativa 

bedömningar av en person i en utgrupp kan bero på dennes beteende istället för den sociala 

grupptillhörigheten. Det kan till exempel betyda att en person bedömer en gärningsman 

utifrån vilket brott han begått istället för gärningsmannens etnicitet.  Förklaringen till att 

personers bedömningar beror på faktorer som inte är rasistiska tillåter dem att bevara en 

självuppfattning där de ser sig själva som personer som eftersträvar jämlikhet (Harrison, 

Howerton, Secarea, & Nguyen, 2008). Detta skulle kunna betyda att i en situation där en 

person blivit vittne till ett brott kan attityder tänkas tillskrivas gärningsmannens beteende 

istället för till vilken social grupp gärningsmannen tillhör. Detta skulle också innebära att 

individerna kunde tänkas ha en mer negativ attityd till gärningsmannen i sin utgrupp än 

gärningsmannen i sin ingrupp. Av detta följer också att personer från en ingrupp skulle kunna 

tänkas ha en mer positiv attityd att vittna mot sin utgrupp, eftersom personer från en ingrupp 

känner en fientlighet till personer från en utgrupp.  

Harrison et al. (2008) anser dock att det är svårt för människor att attribuera deras negativa 

attityd till beteendet än till den etniska grupptillhörigheten. Lindholm och Christianson (1998) 

menar också att ett ögonvittnes bedömning av ett våldsamt brott blir systematiskt influerat av 

gärningsmannens grupptillhörighet. Forskarna i den studien har undersökt om ett vittne kan 

uppfatta och minnas ett våldsdåd på olika sätt beroende på gärningsmannens 

grupptillhörighet. Studien gick ut på att bland annat bedöma rånarens beteende, identifiera rätt 

gärningsman och hur våldsam gärningsmannen var. Undersökningsdeltagarna var vuxna 

studenter med svenskt och utländskt ursprung. I studien användes två versioner av ett 

videofilmat, ett simulerat rån i en mataffär där rånaren allvarligt skadar ett affärsbiträde. I den 

ena versionen hade gärningsmannen ett svenskt/skandinaviskt utseende med ljust hår och ljus 

hy. I den andre versionen med exakt samma händelseförlopp, spelades gärningsmannen av en 

sydländsk man med svart hår och mörk hy. Affärsbiträdet spelades i båda versionerna av en 

svensk man. Resultatet visade på att båda grupperna skattade gärningsmannen som skiljde sig 

etniskt från sitt eget ursprung som mer skyldig. Deltagare med utländskt ursprung bedömde 

brottet som grövre och mer allvarligt när det begicks av en man med svenskt ursprung. 

Deltagare med svenskt ursprung bedömde brottet som grövre och mer allvarligt när det 

begicks av en person med utländskt ursprung. Både rånarens och vittnets etniska ursprung 

hade med andra ord avgörande betydelse för hur rånaren och brottet bedömdes (Lindholm, 

2006; Lindholm & Christianson, 1998).  

Enligt författarnas kännedom finns det knapphändig forskning om attityden till att vittna. 

Eftersom invandrare är högt överrepresenterade i brottsstatistiken i Sverige (Lindholm & 

Christianson 1998; Lindholm, Christianson, & Karlsson, 1997) är det relevant att studera 

effekten av etnicitet och attityderna i en vittnessituation. Lindholm (1999) och Christiansons 

(1992) studier visade att det är vanligt att människor associerar en gärningsman till att tillhöra 

en viss social grupp vid vittnessituationer. Dock har inga studier genomförts om hur ingrupp 

och utgrupp inverkar på attityden till att vittna, som denna studie avser att undersöka. 
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Syfte och hypoteser 

 

Denna studie undersökte om ingrupp och utgrupp inverkar på unga män och unga kvinnors 

attityd att vittna mot en gärningsman som begår ett brott, och om attityden skiljer sig då 

gärningsmannen har svenskt eller utländskt ursprung. Utifrån litteraturen och studiens syfte 

formulerades två rivaliserande hypoteser:  

 

Eftersom personer från en ingrupp vill ”sätta dit” en person i en utgrupp genom bestraffning 

och känner fientlighet till personer från en utgrupp utformades hypotes:  

 

(1) Personer från ingrupp har en mer positiv attityd till att vittna mot sin utgrupp.  

 

Eftersom personer från en ingrupp känner större hot och mindre likhet till en utgrupp 

utformades hypotes:  

 

(2) Personer från ingrupp har en mer negativ attityd till att vittna mot sin utgrupp.  

 

 

Metod 

 

Deltagare 
 

Deltagarna värvades från 11 klasser i årskurs 9 på 3 högstadieskolor i Mellansverige. 

Sammanlagt 182 enkäter samlades in, varav 14 exkluderades på grund av att svarspersonen ej 

tillhörde någon av de etniska grupperna som ingick i författarnas definition av personer med 

svenskt respektive utländskt ursprung, eftersom svarspersonens ena föräldern var född i 

Sverige och den andra föräldern var född utomlands. Ytterligare två enkäter exkluderades på 

grund av att de inte var fullständigt ifyllda. I det slutliga materialet ingick sammanlagt 166 

deltagare, 70 unga män och 96 unga kvinnor. Av dessa saknade 18 av enkäterna svar på 

vardera en fråga. En bortfallsanalys antydde att detta bortfall var slumpmässig. Till dessa 18 

enkäter imputerades medelvärdet för de övriga svarspersonerna av samma etnicitet och 

version av enkät. Deltagarna var alla 15 år eller äldre, 143 (86%) var födda år 1995 och 23 

(14%) var födda år 1994. Av deltagarna var 85 av svenskt ursprung och 81 av utländskt 

ursprung. Av deltagarna hade 51%  svenskt ursprung, 39% ursprung i Mellanöstern, 6% 

ursprung i Afrika, 2% ursprung i Sydamerika och 2% ursprung i Asien.  Ingen kompensation 

för medverkan utdelades, dock erbjöds deltagarna att ta del av det färdigställda resultatet. 

 

 

Design 
 

Studien hade en kvasiexperimentell design där deltagarna delades in i grupper efter etnicitet, 

svenskt eller utländskt ursprung. Mellangruppsfaktorerna bestod av 2 (svenskt/utländskt 

ursprung) x 2 (svensk/utländsk gärningsman). 

 

 

Material 
 

Till studien konstruerades en enkät för att undersöka vilken attityd deltagarna hade till att 

vittna mot en gärningsman efter att de hade varit ögonvittne till misshandel och olaga hot. 
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Deltagarna fick ta ställning till hur de skulle tänka, känna och agera i en fiktiv situation. En 

positiv attityd motsvarade att respondenten skulle vara mer benägen att vittna mot 

gärningsmannen. En negativ attityd motsvarade att respondenten skulle vara mindre benägen 

att ställa upp som vittne mot gärningsmannen.  

Den fiktiva berättelsen beskrev hur respondenten blev ögonvittne till misshandel och olaga 

hot. Anledningen till varför misshandel och hot valdes var för att det är det vanligaste brottet 

bland ungdomar i staden där studien genomfördes (Daniel de Colli, polis, personlig 

kommunikation, 1 april 2011). I berättelsen framgick att polisen anlände till platsen och ville 

att vittnet skulle berätta om händelsen. Två versioner av den fiktiva berättelsen utformades för 

att kunna manipulera gärningsmannens etniska ursprung. I den första versionen hade 

gärningsmannen utländskt ursprung. Gärningsmannen beskrevs som mörkhyad med mörkt hår 

och talade i berättelsen ett utländskt språk. I den versionen hette gärningsmannen Mohamed 

vilket var det vanligaste utländska namnet i staden där studien genomfördes (Svenskanamn, 

2011). I den andra versionen hade gärningsmannen svenskt ursprung och beskrevs som 

ljushyad med blont hår och talade svenska. Gärningsmannen i berättelsen hette Erik vilket var 

det vanligaste svenska namnet i staden där studien genomfördes (Svenskanamn, 2011). 

Den fiktiva berättelsen följdes av 20 påståenden varav 16 avsåg mäta elevernas attityd till 

att vittna. Skalans påståenden delades in i tre delskalor utefter attitydbegreppets tre 

delkomponenter: Kognition, emotion och beteende. Påståenden besvarades på en femgradig 

skala från 1 (instämmer inte alls) till 5 (instämmer helt). En summa av delskalorna, kallad 

attityd till vittnesmål skapades också. Cronbach’s alpha för attityd till vittnesmål var .85.  Ett 

högt värde på delskalorna och attityd till vittnesmål innebar en positiv attityd till att vittna och 

ett lågt värde motsvarade en negativ attityd till att vittna. 

Den kognitiva delskalan mättes med fem påståenden varav två var omvända. Påståendena 

löd: ”Jag tycker det är viktigt att vittna mot Erik/Mohamed”, ”Jag tycker det är betydelselöst 

att vittna mot Erik/Mohamed”, ”Jag tycker det är viktigt att berätta för polisen vad jag har 

sett”, ”Jag tycker inte det är min ensak att vittna mot Erik/Mohamed” och ”Jag tycker det är 

mitt ansvar att vittna mot Erik/Mohamed”. Cronbach’s alpha för den kognitiva delskalan var 

.85.  

Den emotionella delskalan mättes med fem påståenden varav tre var omvända.  

Påståendena löd: ”Jag skulle känna mig trygg om jag vittnade mot Erik/Mohamed”, “Jag 

skulle känna obehag inför att vittna mot Erik/Mohamed”, ”Jag skulle känna mig hotad om jag 

vittnade mot Erik/Mohamed”, ”Jag skulle känna mig säker att vittna mot Erik/Mohamed” och 

”Jag skulle känna mig rädd om jag vittnade mot Erik/Mohamed”. Cronbach’s alpha för 

emotionella delskalan var .81.  

Den beteendemässiga delskalan mättes med sex påståenden varav tre var omvända. 

Påståendena löd: ”Jag skulle vittna mot Erik/Mohamed”, ”Jag skulle vägra vittna mot 

Erik/Mohamed”, ”Till polisen hade jag sagt att jag inte hade sett något”, ”Jag skulle vittna i 

en rättegång mot Erik/Mohamed”, ”Jag skulle berätta för polisen vad jag hade sett” och ”Jag 

skulle gå ifrån platsen innan polisen anländer utan att säga något”. Cronbach’s alpha för den 

beteendemässiga delskalan var .78.  

Vidare innehöll enkäten två påståendena som var direkt kopplade till tidigare forskning av 

Lindholm och Christianson (1998), där respondenterna fick skatta hur våldsam 

gärningsmannen uppfattades och hur allvarligt brottet var. Dessa påståenden löd: ”Jag anser 

att Erik/Mohamed begick ett allvarligt brott”. ”Jag upplevde Erik/Mohamed som våldsam”.  

Eleverna fick skatta om de kände samhörighet med gärningsmannens etniska bakgrund. 

Detta gjordes för att se om de personerna med svenskt ursprung skattade högre samhörighet 

med Erik än personer med utländskt ursprung och att personer med utländskt ursprung 

skattade högre samhörighet med Mohamed. Påståendet löd: ”Jag känner samhörighet med 
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Eriks/Mohameds etniska bakgrund”. Dock var bortfallet på påståendet stort och kan antas 

vara systematiskt, därför genomfördes inga analyser. 

Ytterligare ett påstående var ”Min benägenhet att vittna mot Mohamed/Erik skulle öka om 

jag vet att jag får råd och stöd inför uppgiften”. Påståendet efterfrågades specifikt av 

Brottsofferjouren, detta var dock inte relevant för denna studies syfte och redovisades därför 

enbart för Brottsofferjouren.  

Etniskt ursprung tillfrågades med tre öppna frågor: ”i vilket land är du född”, ”i vilket land 

är din mamma född” samt ”i vilket land är din pappa född”. Bakgrundsvariabler som kön och 

ålder efterfrågades. Språket i enkäten anpassades och var enkelt och lättförståligt med tanke 

på deltagarnas unga ålder och svenskakunskaper.  

 

 

Procedur 
 

Enkäten pilottestades på 10 personer för att se hur den uppfattades, efter det gjordes ett fåtal 

mindre korrigeringar. Vid valet av skolor beaktades att urvalet fordrade varierad etnisk 

mångfald. Skolorna valdes utefter att Polisen visste att den etniska mångfalden i skolorna var 

stor. Kontaktperson till skolorna förmedlades av Polisen, vilka kontaktades via telefon. 

Missivbrev skickades sedan till kontaktpersonerna via mail. Missivbrevet innehöll en 

beskrivning av studiens syfte och en förfrågan om att genomföra studien på skolorna. 

Skolornas kontaktpersoner förmedlade detta vidare till rektorn på respektive skola för ett 

godkännande. Datum för genomförandet av enkätundersökningen bestämdes gemensamt. Vid 

genomförandet fick eleverna information om det generella syftet med enkäten, hur attityden 

till rättsprocessen ser ut hos skolelever. Det specifika syftet avslöjades ej innan 

genomförandet, för att undanhålla det manipulativa momentet.  

Enligt Vetenskapliga Forskningsrådets etiska principer (2002) informerades deltagarna om 

att studien var frivillig, att de fick vara anonyma och att data endast skulle användas i 

forskningssyfte. Deltagarna tillfrågades även om samtliga var över 15 år, för att försäkras om 

att inga personer under 15 deltog. Eleverna uppmanades att besvara enkäten enskilt och under 

tystnad. På enkäten fanns instruktioner hur denna korrekt skulle fyllas i. Enkäterna delades ut 

varannan med olika versioner för att få en slumpmässig fördelning över betingelserna. 

Svarspersoner med utländskt ursprung som besvarade version Erik var 39. Svarspersoner med 

utländskt ursprung som besvarade version Mohamed var 42. Svarspersoner med svenskt 

ursprung som besvarade version Mohamed var 39. Svarspersoner med svenskt ursprung som 

besvarade version Erik var 46. Sammanlagt tog det 10 minuter att fylla i enkäten. Deltagarna 

erbjöds även att ta del av de sammanställda resultaten. Efter undersökningen avslöjades att det 

fanns två versioner av enkäten samt studiens specifika syfte. 

 

 

Resultat 
 

Analysmetoder som genomfördes var Pearson korrelation, deskriptiv statistik och 

variansanalyser. Attityden till att vittna bestod av tre delskalor: kognitiva delskalan, 

emotionella delskalan och beteendemässiga delskalan. Även en summaindex av samtliga 

delskalor undersöktes: attityden till vittnesmål.  

För att se hur sambanden mellan de olika variablerna förhöll sig (Tabell 1) beräknades 

Pearson korrelation mellan de olika delskalorna, attityd till vittnesmål och de två påståendena: 

hur allvarligt brottet skattades och hur våldsam gärningsmannen uppfattades, vilka var 

kopplade till tidigare forskning av Lindholm och Christianson (1998).  
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Tabell 1 

Pearson korrelationskoefficient mellan delskalorna, attityd till vittnesmål och de två 

påståendena som är kopplade till tidigare forskning (allvarligt brott och gärningsman 

våldsam) samt deskriptiv statistik 

        

Variabler  1 2 3 4 5 M SD 

        

        

1. Allvarligt brott  --     4.35 1.01 

2. Våldsam -.54** --    4.40 1.00 

3. Kognitiva -.43** -.57** --   4.25 0.76 

4. Emotionella -.09 -.17* .13 --  3.13 0.97 

5. Beteende -.30** -.43** .76** .33** -- 4.24 0.71 

6. Attityden till vittnesmål -.25** -.32** -- -- -- 3.90 0.62 

        
* p < .05 , ** p < .01  

 

Resultatet visade ett signifikant positivt samband mellan den kognitiva delskalan och den 

beteendemässiga delskalan. Detta indikerar att ju mer positiv kognitiv attityd respondenten 

hade till att vittna desto mer positiv beteendemässig attityd hade respondenten till att vittna. 

En signifikant negativ korrelation fanns mellan emotionella delskalan och variabeln 

gärningsmannens våldsamhet. Detta indikerar att ju våldsammare gärningsmannen skattades 

desto negativare emotionell attityd till att vittna hade respondenterna. Den svagaste 

korrelationen hittades mellan den emotionella delskalan och de övriga index och påståendena 

kopplade till tidigare forskning. Signifikant positiva korrelationer påträffades mellan 

återstående av indexen och de enstaka påståendena allvarligt brott och gärningsman våldsam.  

För att besvara studiens hypoteser 1). Personer från ingrupp har en mer positiv attityd till 

att vittna mot sin utgrupp och 2). Personer från ingrupp har en mer negativ attityd till att vittna 

mot sin utgrupp genomfördes variansanalyser med de tre delskalorna och attityden till 

vittnesmål som beroende variablerna. Svarspersonernas etnicitet och Gärningsmannens 

etnicitet var de oberoende variablerna. Ingen skillnad kunde påvisas mellan de olika etniska 

gruppernas attityder till att vittna beroende på gärningsmannens etnicitet. Inga signifikanta 

interaktionseffekter kunde utläsas, F(1,162) = 2.64, F(1,162) = .88, F(1,162) = .00, F(1,162) 

= 1.09, ns. Studiens hypoteser fick således inget stöd. 

 Huvudeffekten på den oberoende variabeln Gärningsmannens etnicitet var icke-

signifikant, ingen skillnad mellan de olika versionerna av enkäterna påvisades på någon av 

delskalorna. I Tabell 2 redovisas huvudeffekten för den oberoende variabeln Svarspersonernas 

etnicitet över de olika delskalorna.  

Kognitiva delskalan. En signifikant skillnad påvisades mellan personer med svenskt 

ursprung och personer med utländskt ursprung med avseende på den kognitiva attityden till att 

vittna. Personer med svenskt ursprung hade en mer positiv kognitiv attityd till att vittna än 

personer med utländskt ursprung hade, oberoende gärningsmannens etnicitet. Skillnaden i 

personernas ursprung förklarade 5% av variationen i den kognitiva aspekten av attityden (η² = 

.05).  

Emotionella delskalan. En signifikant skillnad påvisades mellan personer med svenskt 

ursprung och personer med utländskt ursprung med avseende på den emotionella attityden till 

att vittna. Personer med utländskt ursprung hade en mer positiv emotionell attityd till att vittna 

än personer med svenskt ursprung hade, oberoende gärningsmannens etnicitet. Skillnaden i 

personernas ursprung förklarade 4% av variationen i den emotionella aspekten av attityden (η² 

= .04). 
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Beteendemässiga delskalan. En signifikant skillnad påvisades mellan personer med svenskt 

ursprung och personer med utländskt ursprung med avseende på den beteendemässiga 

attityden till att vittna. Personer med svenskt ursprung hade en mer positiv beteendemässig 

attityd till att vittna än personer med utländskt ursprung oavsett gärningsmannens etnicitet. 

Skillnaden i personernas ursprung förklarade 9% av variationen i beteendemässiga aspekten 

av attityden (η² = .09). 

Attityd till vittnesmål. Resultatet visade ingen signifikant skillnad i helheten av attityden till 

att vittna mellan personer med svenskt ursprung och personer med utländskt ursprung. 

 

Tabell 2 

Totala medelvärden (och standardavvikelser) för personer med svenskt ursprung och 

personer med utländskt ursprung med avseende på attityder till att vittna på de olika 

delskalorna och attityd till vittnesmål, oberoende av gärningsmannens etnicitet 

 

Delskala 

Personer med svenskt 

ursprung n = 85 

Personer med utländskt 

ursprung n = 81 

  

 

 

 

 M      (SD) M      (SD) Fª p 

     

Kognitiva 4.42 (0.64) 4.08 (0.85) 9.14    .003 

     

Emotionella 2.93 (0.93) 3.33 (0.97) 7.36    .007 

     

Beteende 4.44 (0.49) 4.02 (0.84) 15.98 < .001 

     

Attityden till vittnesmål 3.96 (0.50) 3.82 (0.73) 2.15    .144 

     
Not. Skalans variationsvidd 1-5 

ª Tvåvägs variansanalys för oberoende mätningar 

 

En variansanalys gjordes även på de påståenden som var kopplade till Lindholm och 

Christiansons (1998) studie, huruvida svarspersonerna skattar att gärningsmannen begått ett 

allvarligt brott och hur våldsam gärningsmannen uppfattades. Huvudeffekten för den 

oberoende variabeln Gärningsmannens etnicitet var ej signifikant för påståendena. 

Huvudeffekten för variabeln Svarspersonernas etnicitet var signifikant för påståendet hur 

våldsam gärningsmannen uppfattades. En tendens till signifikans påträffades vid påståendet 

allvarligt brott (Tabell 3). 

 

Tabell 3  

Totala medelvärden (och standardavvikelser) för personer med svenskt ursprung och 

personer med utländskt ursprung med avseende på skattning av hur allvarligt brottet var och 

hur våldsam gärningsmannen uppfattades oavsett gärningsmannens etnicitet 

 

Variabel 

Personer med svenskt 

ursprung n = 85 

M      (SD) 

Personer med utländskt 

ursprung n = 81 

M      (SD) 

  

 

 Fª 

 

 

p 

     

Allvarligt brott 4.48 (0.91) 4.21 (1.10) 3.19 .076 

     

Gärningsman 

våldsam 

4.62 (0.65) 4.17 (1.03) 9.27 .003 

     
Not. Skalan variationsvidd 1-5 

ª Tvåvägs variansanalys för oberoende mätningar 
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Beträffade påståendet allvarligt brott, fanns det en tendens till signifikans F(1,162) = 3.19, p = 

.076, ns.  Med andra ord, personer med svenskt ursprung tenderade att skatta brottet som 

allvarligare än personer med utländskt ursprung gjorde, oavsett gärningsmannens etniska 

ursprung. En signifikant huvudeffekt av den oberoende variabeln Svarspersonernas etnicitet 

erhölls på beroende variabeln Våldsam gärningsman. F(1,162) = 9.27, p = .003, η² = .05. Med 

andra ord, personer med svenskt ursprung skattade gärningsmannen som våldsammare än 

personer med ett utländskt ursprung gjorde, oberoende av vilket ursprung gärningsmannen 

hade.  Skillnaden i personernas etnicitet kunde förklara 5% av variationen av skattningen av 

hur våldsam gärningsmannen var. 

Analys av ingruppens favorisering gjordes på de två beroendevariablerna Allvarligt brott 

och Våldsam gärningsman genom att se hur interaktionen mellan de oberoende variablerna 

Svarspersonernas etnicitet och Gärningsmannens etnicitet såg ut. Beträffande variabeln 

Allvarligt brott hittades ingen signifikant interaktion, däremot för variabeln Våldsam 

gärningsman, se Tabell 4.  

 

Tabell 4 

Medelvärden (och standardavvikelser) på skattningen av hur våldsam gärningsmannen 

uppfattades, för personer med svenskt ursprung och personer med utländskt ursprung 

beroende på gärningsmannens etnicitet 

 

Enkätversion 

 

 

n 

Personer med 

svenskt ursprung 

M      (SD) 

 

 

n   

Personer med 

utländskt ursprung 

M      (SD) 

 

 

Fª 

 

 

p 

       

Erik 46 4.46 (0.78) 39 4.33 (1.26)   

     4.97 .027 

Mohamed  39 4.82 (0.39) 42 4.02 (1.20)   

       
Not. Skalans variationsvidd 1-5 

ª Tvåvägs variansanalys för oberoende mätningar 

 

En signifikant interaktionseffekt mellan de oberoende variablerna hittades F(1,162) = 4.97, p 

= .027, η² = .03. Personer med utländskt ursprung skattade en gärningsman med svenskt 

ursprung (Erik) som våldsammare än en gärningsman med utländskt ursprung (Mohammed). 

Personer med svenskt ursprung skattade en gärningsman med utländskt ursprung 

(Mohammed) som våldsammare än en gärningsman med svenskt ursprung (Erik). 

Interaktionen förklarade 3% av variationen på skattningen hur våldsam gärningsmannen 

uppfattades.  

Standardavvikelsen för personer med utländskt ursprung på variabeln Gärningsman 

våldsam hade ett betydligt högre värde än för personer med svenskt ursprung. Detta indikerar 

att personer med utländskt ursprung hade en mer varierad skattning av gärningsmannens 

våldsamhet än personer med svenskt ursprung (Tabell 3 och Tabell 4). 

 

 

Diskussion 
 

Denna studie undersökte om ingrupp och utgrupp inverkade på ungdomars attityd att till 

vittna mot en gärningsman som begår ett brott. Vidare om attityden skiljer sig beroende på 

deltagarnas etniska ursprung och då gärningsmannen hade svenskt eller utländskt ursprung. 

Med attityd avses deltagarnas inställning till att vittna mot en gärningsman efter att de varit 



12 
 

ögonvittne till misshandel och olaga hot. Med andra ord, hur deltagarna skulle tänka, känna 

och agera i denna fiktiva situation. 

Ingen skillnad kunde påvisas mellan de olika etniska gruppernas attityder till att vittna 

beroende på gärningsmannens etnicitet. Det innebär att studiens hypoteser inte fick något stöd 

(personer från ingrupp har en mer positiv attityd till att vittna mot sin utgrupp och personer 

från ingrupp har en mer negativ attityd till att vittna mot sin utgrupp). Med andra ord, visade 

studien på att ingrupp och utgrupp ej hade någon inverkan på ungdomars attityder till att 

vittna. Det är möjligt att anledningen till varför interaktionseffekten i denna studie inte var 

signifikant beror på elevernas dagliga kontakt med personer med olika etniskt ursprung. 

Eleverna som deltog i studien kom nämligen från heterogena skolor, på så vis har de kunnat 

utveckla en social samhörighet med varandra. Blandas grupper med varandra leder det till att 

konflikter och fientlighet reduceras (Allport, 1954). Det är alltså möjligt att en sådan 

interaktionseffekt skulle visa sig bland elever som kommer från mer etiskt homogena skolor. 

Det kan också tänkas att effekten av ingrupp och utgrupp inte finns i samma utsträckning hos 

ungdomar som det finns hos vuxna. Urvalet av deltagare kan därför ha påverkat resultatet och 

förklara varför studien inte gav liknande resultat som Lindholm och Christiansons (1998) 

studie.   

Skillnaden som däremot påträffades i studien gällde svarspersonernas etnicitet: 

svarspersonernas ursprung påverkade vilken attityd de hade till att vittna, men ej beroende på 

gärningsmannens etnicitet. Attityden till att vittna varierade över de olika delskalorna i 

attityden och över svarspersonernas etniska ursprung.  

Med avseende på den kognitiva delskalan hade personer med svenskt ursprung en mer 

positiv kognitiv attityd till att vittna än personer med utländskt ursprung hade. Den kognitiva 

attityden innebär enligt studiens enkät föreställningar och tankar kring att vittna. Exempel kan 

vara om det är viktigt att ställa upp som vittne och berätta vad som hänt samt om det är sitt 

eget ansvar att ställa upp som vittne. Med avseende på den beteendemässiga delskalan hade 

personer med svenskt ursprung en mer positiv beteendemässig attityd till att vittna än 

personer med utländskt ursprung hade. Personer med svenskt ursprung hade en mer positiv 

attityd att berätta för polisen vad som hade hänt och ställa upp som vittne, utefter de 

påståenden som återfinns i enkäten. Dessa resultat kan tänkas reflektera den generella 

negativa attityden till polisen och rättsväsendet hos personer med utländskt ursprung. Till 

exempel har Kamali (2005) funnit att personer med utländskt ursprung har en mer generell 

negativ attityd till polisen och rättsväsendet än personer med svenskt ursprung. De har en 

uppfattning om att personer med utländskt ursprung behandlas mer orättvist än personer med 

svenskt ursprung i vittnesmål, och att personer med utländskt ursprung är mindre trovärdiga i 

ett vittnesmål. Katz (1960) menar att kulturer kan bidra till redan färdigställda attityder. Detta 

kan betyda att personer med utländskt ursprung i denna studie kan ha en negativ attityd till att 

vittna som redan är färdigställd från deras kultur och tidigare erfarenheter. Studien visade 

dock att personer med både svenskt och utländskt ursprung hade en övervägande positiv 

attityd till att vittna. 

Sambandet mellan kognitiva och beteendemässiga delskalorna visade att det fanns en stark 

relation, ena sidan mellan en persons föreställningar och tankar kring att vittna och andra 

sidan en persons tro hur hon skulle handla i en vittnessituation. Detta kan bero på att en 

person inte vill känna att det finns en skillnad mellan hur man tänker och handlar. Den 

kognitiva dissonansteorin innebär enligt Myers et al. (2010) att personer känner oenighet och 

obehag då ens beteende inte speglar den kognitiva inställningen till något. För att motverka att 

känna dissonans mellan beteende och kognition anpassar personer ofta sitt sätt att tänka.  

Med avseende på den emotionella delskalan hade personer med svenskt ursprung en mer 

negativ attityd till att vittna än vad personer med utländskt ursprung hade, oavsett 

gärningsmannens etnicitet. Utefter de påståenden som besvarades i enkäten innebär det att 
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personer med svenskt ursprung känner mer otrygghet, mer osäkerhet samt större hotfullhet 

och rädsla inför uppgiften att vittna jämfört med personer med utländskt ursprung. Generellt 

sett var värdet på den emotionella delskalan lägre än de övriga delskalorna för både personer 

med svenskt och utländskt ursprung. Det är möjligt att resultatet beror på att den större delen 

av påståendena i emotionella delskalan var omvända vilket gjorde att de negativa känslorna 

betonades mer än de positiva. Det kan också vara så att det bland ungdomar finns en 

emotionell negativ attityd till att vittna, att många kopplar negativa känslor till uppgiften att 

vittna.  

Personer med svenskt ursprung hade en tendens att skatta brottet som mer allvarligt än 

personer med utländskt ursprung gjorde, oavsett gärningsmannens etnicitet. Dock skattades 

brottet generellt som allvarligt av både personer med svenskt och utländskt ursprung. Det 

indikerar att misshandel uppfattas som ett grovt brott av ungdomar.  

Personer med svenskt ursprung skattade gärningsmannen som våldsammare än personer 

med utländskt ursprung, oberoende av gärningsmannens etnicitet. Samtidigt skattade personer 

med utländskt ursprung en gärningsman med svenskt ursprung (Erik) som våldsammare än en 

gärningsman med utländskt ursprung (Mohamed). Vidare att personer med svenskt ursprung 

skattade gärningsmannen med utländskt ursprung (Mohamed) som våldsammare än en 

gärningsman med svenskt ursprung (Erik). Med andra ord framkom det en 

ingruppsfavorisering då deltagarna bedömde våldsamheten hos en gärningsman. Det skulle 

kunna förklaras utifrån social identitetsteori och att personer oftare tillskriver positiva 

egenskaper till sin ingrupp, än till sin utgrupp (Brewer & Brown, 1998). Likaså att människor 

har en tendens till att favorisera sin egen ingrupp i relation till sin utgrupp (Brewer, 1999; 

Mummendey & Wenzel, 1999).  

 

 

Styrkor och svagheter med studien 
 

Enkäten bestod av omvända svarsalternativ, vilket är en styrka eftersom det stärker 

begreppsvaliditeten. Enkäten utformades så att frågorna kom i blandad ordning med avseende 

på vilken delskala frågan var anknuten till. På så sätt kunde inte deltagarna lista ut vilka 

delskalor författarna var ute efter.  

Vad gäller reliabilitet var den inre konsistensen för de olika egengjorda delskalorna god, 

vilket tyder på skalans användbarhet. Påståendena som mätte hur våldsam en gärningsman 

uppfattades och hur ett allvarligt brott uppfattades togs från en känd studie med bra inre 

konsistens vilket ger stöd och höjer denna studies validitet (Lindholm & Christianson, 1998). 

En svaghet i studien var gällande frågan ”Jag känner samhörighet med Erik/Mohameds 

etniska bakgrund”. Det framkom oklarheter och frågor om vad etnisk bakgrund innebar. Det 

tyder på att frågan var svårformulerad eftersom deltagarna inte förstod ordet etnisk. Detta kan 

ha lett till att deltagarna endast tänkte på gärningsmannens bakgrund och besvarar utefter det. 

Även ordet samhörighet kan ha varit otydligt och ha påverkat bortfallet på påståendet. Ett 

stort antal deltagare kom med frågor angående denna fråga under undersökningen. På grund 

av detta tillsammans med att ett stort bortfall med icke ifyllda enkäter valde forskarna att 

bortse från denna fråga då resultatet inte skulle kännas pålitligt. 

Det kan ifrågasättas ifall de utvalda delskalorna i enkäten verkligen mäter attityden till att 

vittna, vilket kan tänkas sänka studiens validitet. Studien har dock utgått från attitydens tre 

delkomponenter: kognition, emotion och beteende, vilket höjer begreppsvaliditeten. Enkäten 

utformades till just denna studies syfte vilket innebär att den är helt anpassad till ändamålet. 

Studien hade ett ringa internt bortfall, vilket tyder på att enkäten var övergripande förståelig 

och lättläst. Dock är enkäten inte särskilt beprövad i vetenskapliga forum vilket kan tänkas 

sänka studiens validitet något.  
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Det kan tänkas finnas en tendens till att deltagarna bedömde gärningsmannen utefter dennes 

agerande och den brottsliga handlingen i en vittnessituation och inte influeras av 

gärningsmannens etnicitet eller grupphörighet. Detta kan anses vara en svaghet eftersom 

studien avsåg att se till gärningsmannens etnicitet. Dock tyder tidigare forskning (Harrison et 

al., 2008; Lindholm, 1999) på att människors bedömning i en vittnessituation influeras av 

gärningsmannens grupptillhörighet.  

Det är också möjligt att social önskvärdhet påverkade deltagarnas sätt att besvara enkäten. 

Detta eftersom syftet med studien var att vittna som människor är skyldiga att göra enligt lag 

då ett brott observerats. Det kan möjligtvis ha påverkat studiens validitet negativt. Dock 

påtalade författarna inledningsvis innan enkäten delades ut att det inte finns några rätta och 

felaktiga svar. Även att deltagarna skulle besvara enkäten precis utifrån hur de själva skulle 

agera, tänka och känna i just den specifika vittnessituationen, vilket ökar validiteten och 

minskar den sociala önskvärdheten. Författarna var på plats i skolorna då 

enkätundersökningen genomfördes. På så sätt kunde författarna besvara uppkomna frågor 

under tiden deltagarna besvarade enkäten, och se till att enkäten besvarades enskilt och under 

tystnad.   

Undersökningens stickprov kan med aktsamhet generaliseras till övriga ungdomar i 

liknande skolor med likartad etisk mångfald, då författarna anser att skolornas miljö kan ha 

betydelse för utvecklingen av ingruppsfavorisering.  

En svaghet med studien kan vara att de olika grupperna för svarspersonernas etnicitet ej är 

lika homogena. Personer med svenskt ursprung kan anses vara en mer homogen grupp än 

personer med utländskt ursprung. Personerna med utländskt ursprung kommer från flera olika 

kontinenter och det kan därför tänkas att de inte känner samhörighet med andra personer från 

gruppen med utländskt ursprung. Detta kan beaktas som en stor svaghet med studien då 

känslan av ingrupp och utgrupp inte kan påvisas.  

Vid valet av namn på personerna till de fiktiva berättelserna beaktades endast vilket det 

vanligaste namnet var. Dock kan det vara av betydelse att författarna valde ett muslimskt 

namn. Personer kan ha attityder till muslimer i allmänhet och därför förknippa dessa med 

personen i berättelsen och på så vis ge ett missvisande resultat.  

Vid imputeringen av medelvärde vid bortfall finns en risk att man tar bort extrema värden 

och jämnar ut medelvärdet. I denna studie var andelen av imputerade medelvärden liten, 

vilket innebär en låg risk att detta skulle ha påverkat resultatet.  

 

 

För vidare forskning 
 

Polisen och brottsofferjouren märker tydligt från berörda myndigheter och 

frivilligorganisationer på nationell nivå som arbetar med frågor om ungdomars attityder till att 

vittna/rättsprocessen, att allt fler ungdomar upplever rädsla för brottsutsatthet. Det finns också 

en ovilja hos ungdomar till att vittna/medverka i utredningar (Daniel de Colli, polis, personlig 

kommunikation, 3 januari, 2011). Polisen och brottsofferjouren i staden där studien 

genomfördes efterfrågade därför denna typ av forskning eftersom benägenheten till att vittna 

är låg hos ungdomar. Vidare forskning kan ge förslag på insatser som kan öka unga män och 

unga kvinnors vilja att medverka i brottsutredningar. Polisen tillsammans med 

brottsofferjouren planerar att göra en informationskampanj runt om i skolor i denna stadsdel 

för att öka benägenheten hos unga män och unga kvinnor att vittna och anmäla brott. 

Eventuellt kan den nya kunskapen hjälpa polis och brottsofferjour att öka benägenheten hos 

personer med utländskt ursprung att vittna eftersom deras attityd till att vittna var lägre 

jämfört med personer med svenskt ursprung. 
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Framtida studier på området skulle exempelvis kunna använda sig av annan typ av material så 

som en film istället för en skriftlig berättelse. På så sätt skulle upplevelsen av att vara vittne 

möjligen bli mer verklig. Ytterligare vidareutveckling inom forskningen kan vara att 

manipulera offrets etnicitet vid ett brott och se hur det påverkar resultatet. Vidare att 

undersöka hur dessa resultat speglar sig vid olika typer av brott. Kvalitativa studier om 

attityder till att vittna skulle också kunna utgöra ett komplement till de större kvantitativa 

studierna. 

Sammanfattningsvis kan författarna utav denna studie dra slutsatsen att skillnader i 

attityden till att vittna finns mellan personer med olika etniskt ursprung. Dock hur dessa 

förhåller sig och vilka orsaker som finns är något som är av intresse att studera vidare.  
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