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Attityder till bestraffning bland studenter i kriminologi, juridik och socialt arbete 

 

Sammanfattning 

  

Syftet med denna studie var att undersöka skillnader i svenska 

studenters attityd till bestraffning utifrån faktorer såsom 

utbildningsområde, rädsla för brott, könsskillnader samt 

attributionsstil. Dessutom undersöktes den potentiella interaktionen 

mellan kön och rädsla för brott. En tvärsnittsundersökning 

genomfördes och besvarades av 280 deltagare, varav 79 män och 201 

kvinnor. Utav dessa var 79 kriminologistudenter, 133 juridikstudenter 

och 96 studenter i socialt arbete. Resultaten visade en skillnad mellan 

dessa tre grupper, där kriminologistudenter hade en mildare attityd till 

bestraffning än studenter i juridik- och socialt arbete. Vidare visade 

resultaten på att kvinnor och individer som hade en hög rädsla för 

brott även har en mer positiv attityd till bestraffning. Däremot fann 

studien ingen interaktion mellan kön och rädsla för brott. Vidare var 

endast kausalitetslokus relaterad till attityd till bestraffning. 

Sammanfattningsvis visar detta på att individers perception av brott 

och brottslingar kan ha signifikant effekt på deras attityder till hur 

bestraffning ska användas i relation till brottslighet. Slutligen 

rekommenderas vidare forskning inom ämnet för att få mer kunskap 

om hur attityder till bestraffning formas.     

  

Nyckelord: attityder till bestraffning, rädsla för brott, könsskillnader, 

attributionsteori. 

  



 
   
 

 

 

 

 

 

Attitudes toward punishment among students in criminology, law and 

social work 

  

Abstract 

  

The aim of this study was to examine difference in attitudes towards 

punishment among Swedish students on factors such as, field of study, 

fear of crime, gender and attributional style. The potential interaction 

between gender and fear of crime was also explored. A cross sectional 

survey was answered by 280 participants, consisting of 79 men and 

201 women. The sample consisted of 79 criminology students, 133 

law students, and 96 social work students. The results showed a 

difference between the three groups of students, with criminology 

students being slightly less punitive compared to law- and social work 

students. Results further showed that women and individuals with a 

higher degree fear of crime tend to have more positive attitudes 

towards punishment. However, no interaction was found between 

gender and fear of crime. Lastly, only locus of causality was related to 

more punitive attitudes. In conclusion, individuals’ perception of 

crime and criminals can have a significant effect on their attitudes on 

how punishment should be used in response to crime. Future research 

is needed to further deepen our knowledge of how punitive attitudes 

are formed. 

  

Keywords: attitudes toward punishment, fear of crime, gender 

differences, attribution theory. 
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Attityder till bestraffning bland studenter i kriminologi, juridik och socialt arbete 

Brott och kriminalitet är ett problem som länder runt om i världen har olika synpunkter på hur 

de ska hanteras och bestraffas (Pasupuleti, Lambert, Shanhe, Bhimarasetty & Jaishankar, 

2009). I västvärlden har det överlag skett en ökning av missnöje med brottspåföljder och 

ökad begäran för strängare straff (Demker, Towns, Duus-Otterström & Sebring, 2008). 

Sveriges befolkning har däremot tenderat att stödja preventiva program och påföljder med 

rehabiliteringssyfte över fängelsestraff i större utsträckning än andra europeiska länder. 

Utifrån detta finns det en möjlig grund att påstå att Sverige har en skild syn på bestraffning 

och brottspåföljder jämfört med andra västerländska länder. Trots detta har det skett en 

stigning av missnöje med det svenska rättssystemet och framförallt påföljderna för brott. 

Denna tendens av ökande stöd för strängare påföljder har stigit i hela västvärlden de senaste 

årtionden och inte heller Sverige har undvikit denna utveckling (Demker m.fl., 2018). 

Därmed är det övergripande syftet i denna studie att undersöka universitetsstudenters 

attityder till bestraffning av kriminella.  

Brott, straff och politik 

Attityder till bestraffning har konceptuellt varit något otydligt, dock finns det vissa försök i 

att definiera och förtydliga det, vilket har skett genom begreppet punitivity. Detta är ett 

kriminologiskt begrepp som delas upp i tre olika nivåer, (1) makronivå berör hur bestraffning 

hanteras i samhällets politiska diskurser om brott och straff, (2) mesonivå utgör hur det 

hanteras praktiskt i samhällets rättssystem och (3) mikronivån utgör det allmänna samhällets 

attityder till bestraffning (Kury, Kania & Obergfell-Fuchs, 2004; referat i Adriaenssen & 

Aertsen, 2015). I denna studie kommer fokuset ligga på mikronivån, som specifikt berör 

individers attityder till bestraffning. Detta handlar om enskilda individers uppfattningar, 

känslor och värderingar runt brott och straff. En positiv attityd till bestraffning uttrycks 

genom individens behov eller stödjande av hårdare straff för kriminalitet än de påföljder som, 

enligt individens uppfattning, nuvarande existerar (Jerre & Tham, 2010). Det är utifrån denna 

definition som attityder till bestraffning undersöks i föreliggande studie. 

Befolkningen i olika kulturer har visats ha skilda attityder till bestraffning (Jiang, 

Lambert, Wang, Saito & Pilot, 2010; Pasupuleti m.fl., 2009) Huruvida dessa attityder till 

brott och straff har inverkan på lagstiftning och kriminalpolitik har diskuterats (Zimring & 

Johnson, 2006).  I Sverige berör denna diskussion något som kallas det allmänna 

rättsmedvetandet (Jerre & Tham, 2010). Detta är ett begrepp som hänvisar till civil 
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populationens generella attityd till rättsliga frågor, ofta specifikt till påföljder för brott. 

Begreppet hänvisas till allt mer i rättsliga situationer och ny lagstiftning tenderar att grundas 

på befolkningens syn. Detta lägger grunden till den svenska kriminalpolitiken som måste 

balanseras mellan vetenskapliga anvisningar, politiska agendor samt det allmänna 

rättsmedvetandet. Dock har vetenskapen under senare år stötts ut från den politiska och 

allmänna diskursen inom kriminalpolitiken (Andersson & Nilsson, 2017). Där allmänhetens 

rättsmedvetande bygger i störst del på samhällspolitiska diskurser där politikerna framhåller 

att fler poliser och hårdare straff är de nödvändiga lösningarna för brottsligheten. Utifrån 

denna bild av Sveriges kriminalpolitik är befolkningens åsikter och attityder till brott och 

straff högst relevanta att undersöka i dagens samhälle.  

Attityder till bestraffning hos yrkesverksamma inom rättsväsendet och sociala arbeten 

Forskning som har fokuserat på professionella inom rättsväsendet och sociala arbeten, och 

deras attityder till bestraffning, har undersökt ett antal olika yrkesgrupper eller studenter för 

dessa. Ortet-Fabregat & Perez (1992) undersöker i sin studie fyra olika professionella grupper 

inom rehabilitering, kriminalvården, domstolen och polisen. Resultaten visar på att 

kriminalvårdare och poliser tenderar att ha mer positiva attityder till bestraffning och därmed 

strängare åsikter om hur brottslighet borde hanteras jämfört med utövare inom domstol och 

rehabilitation. Annan forskning visar att studenter inom straffrättsliga ämnen har skilda 

attityder till bestraffning utifrån deras föredragna framtida yrken, där studenter som föredrar 

polisiära yrken över yrken inom fängelse har mer positiva attityder till bestraffning 

(Courtright & Mackey, 2004). Detta indikerar på att skillnader inte enbart uppstår mellan 

professionella grupper utan finns redan under studietiden.  

Flertalet studier har även undersökt någon av dessa grupper enskilt. De visar på att 

kriminologi- och straffrättsstudenter i högre grad ger stöd till hårdare bestraffning av 

kriminella än andra studenter (Mackey & Courtright, 2000; Shelley m.fl., 2011). Däremot 

visar en annan studie på att kriminologistudenter har en mildare attityd till bestraffning än 

andra studenter och att hur länge de har studerat påverkar deras attityd till bestraffning (Falco 

& Martin, 2012). Där de som har studerat utbildningen en längre tid är mildare i sin attityd 

till bestraffning än de som har studerat utbildningen en kortare tid (Falco & Martin, 2012; 

Mackey & Courtright, 2000). En studie visar på att studenter i socialt arbete tenderar att ha 

lägre stöd för dödsstraff än vad den generella populationen gör (Kennedy & Tripodi, 2015). 

Stöd för dödsstraff används vanligen som indikator för positiva attityder till bestraffning, 
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dock är det endast en del av det som utgör en individs attityd till bestraffning (Armborst, 

2017; Hartnagel & Templeton, 2012; Shelley m.fl., 2011). En annan studie jämför 

yrkesverksamma inom rätten och socialarbetare, i deras attityd till bestraffning och då 

specifikt relaterat till ungdomsbrottslighet (Moak & Wallace, 2000). Studien visar att det 

finns skillnader mellan grupperna, dock är dessa bättre förklarade av andra demografiska 

faktorer än yrkeskategori.  

I undersökningen kring kriminologer, jurister eller arbetare är majoriteten av studierna 

funna i denna litteraturgenomgång från USA (Courtright & Mackey, 2004; Falco & Martin, 

2012; Kennedy & Tripodi, 2015; Mackey & Courtright, 2000; Moak & Wallace, 2000; 

Shelley m.fl., 2011) och en av dem är från Spanien (Ortet-Fabregat & Perez, 1992). Endast 

ett fåtal studier har undersökt attityder till bestraffning bland yrkesgrupper inom rättsväsendet 

och ingen har gjorts i svensk kontext. Då dessa länder är kulturellt skilda från Sverige är det 

värt att undersöka detta i svensk kontext. Dessa grupper är relevanta att undersöka då de 

arbetar inom eller i närheten av rättsväsendet, där dessa attityder till bestraffning har större 

chans att ha påverkan på hur kriminalitet hanteras i samhället. 

Rädsla för brott och attityder till bestraffning 

Tidigare forskning som undersökt relationen mellan rädsla för brott och attityder till 

bestraffning är något tvetydig. Rädsla för brott berör rädsla eller oro för att personligen 

utsättas för brott under sitt vardagliga liv (Lagrange & Ferraro, 1987). Rent praktiskt 

involverar det rädsla och oroskänslor för att bli utsatt för olika typer av brott, otrygghet i eller 

utanför sitt hem samt ett undvikande av aktiviteter eller förändrade beteendemönster på grund 

av upplevd brist på trygghet. Flertalet studier visar på en positiv relation där individer som 

upplever lägre grad trygghet i samhället även tenderar att stödja hårdare bestraffning av 

kriminella (Armborst, 2017; Costelloe, Chiricos, Buriánek, Gertz & Maier-Katkin, 2002; 

Costelloe, Chiricos & Gertz, 2009; Intravia, 2018; Johnson, 2007; Johnson, 2009; Klama & 

Egan, 2011; Shelley, Waid & Dobbs, 2011). Trots detta har ett antal studier inte hittat ett 

sådant samband (Chiricos, Welch & Gertz, 2004; Kleck & Jackson, 2017; Ouimet & Coyle, 

1991) eller givit tvetydiga resultat (Brookman & Wiener, 2017; Hartnagel & Templeton, 

2012). Sistnämnda studier pekar mot att effekten från rädsla för brott istället förklaras genom 

andra aspekter som ilska mot brottslingar, oro runt brottsligheten i samhället (Hartnagel & 

Templeton, 2012), politisk tillhörighet (Kleck & Jackson, 2017) eller negativa uppfattningar 

om kulturella minoritetsgrupper (Brookman & Wiener, 2017). På grund av detta finns det 
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fortfarande viss otydligt om hur relevant rädsla för brott är vid formandet av attityder till 

bestraffning.  

Forskning som funnit ett samband mellan rädsla för brott och attityd till bestraffning 

har gjort ett antal olika upptäckter. En studie (Shelley m.fl., 2011) visar att rädsla för olika 

typer av brott har varierande effekt på attityder till bestraffning inom olika grupper. De menar 

att endast rädsla för egendomsbrott predicerar mer positiva attityder till bestraffning bland 

kriminologi- och straffrättsstudenter, medan rädsla för våldsbrott predicerar mer positiva 

attityder hos studenter inom andra områden. En annan studie (Armborst, 2017) visar att 

rädsla för brott skiljer sig i sin vikt i prediktion av positiva attityder till bestraffning beroende 

på demografiska faktorer som kön, ålder och utbildning. Detta indikerar på att rädsla för brott 

interagerar med andra faktorer i sin relation till attityder till bestraffning. 

Majoriteten av studierna i denna litteraturgenomgång är gjorda i Nordamerika, varav 

åtta av studierna (Chiricos m.fl., 2004; Costelloe m.fl., 2002; Costelloe m.fl., 2009; Intravia, 

2018; Johnson, 2007; Johnson, 2009; Kleck & Jackson, 2017; Shelley m.fl., 2011) var 

utförda i USA och två i Kanada (Hartnagel & Templeton, 2012; Ouimet & Coyle, 1991). 

Medan endast ett fåtal har utförts i andra länder; Tyskland, Australien, Tjeckien och 

Storbritannien (Armborst, 2017; Brookman & Wiener, 2017; Costelloe m.fl., 2002; Klama & 

Egan, 2011). Trots att det finns tecken på att rädsla för brott är en faktor för formandet av mer 

positiva attityder till bestraffning så har det ännu inte undersökts i svensk kontext.  

Kön och attityder till bestraffning 

Skillnader mellan män och kvinnors attityder till bestraffning har undersökts i ett flertal olika 

studier och det finns antydan att dessa skillnader kan ha effekt på rättssystemen runt om i 

världen (Kutateladze & Crossman, 2009). Forskningen kring skillnader mellan män och 

kvinnor inom attityder till bestraffning har motstridiga resultat. Studier visar på att kvinnor 

har mer positiva attityder till bestraffning än män (Hartnagel & Templeton, 2012; Payne, 

Gainey, Triplett & Danner, 2004). På andra sidan visar en studie, som undersöker både 

skillnader inom och mellan USA och Georgien, på att män och kvinnor är lika i sina attityder 

till bestraffning, dock har amerikanerna mer positiva attityder till bestraffning än georgierna 

(Kutateladze & Crossman, 2009). Forskning som undersökt skillnader mellan män och 

kvinnor inom polisen visar att polismän har mer positiva attityder till bestraffning jämfört 

med poliskvinnor (Chen & Einat, 2015). Dock finns inte denna skillnad bland studenter 

(Chen & Einat, 2017). En annan studie, som jämförde USA och Japan inom attityder till 
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bestraffning, visar på att kvinnorna i Japan har mer positiva attityder till bestraffning än 

männen, medan männen i USA har mer positiva attityder än kvinnorna (Lambert m.fl., 2016). 

Forskarna i den studien fokuserar på dödsstraff och resultaten indikerar på att kulturella 

skillnader har viss inverkan på sambandet mellan kön och attityder till bestraffning. 

Majoriteten av studierna om skillnader mellan män och kvinnor inom attityder till 

bestraffning har gjorts i USA, där skillnader också har undersökts mellan USA och olika 

länder såsom Japan och Georgien (Hartnagel & Templeton, 2012; Kutateladze & Crossman, 

2009; Lambert m.fl., 2016; Payne m.fl., 2004). Två av studierna undersökte könsskillnader i 

Israel med fokus på poliser och studenter (Chen & Einat, 2015; Chen & Einat, 2017). Trots 

att flertalet studier har undersökt skillnader mellan män och kvinnor inom olika folkgrupper 

så ger detta inte en enhetlig bild av dess effekt på attityder till bestraffning. Baserat på detta 

bör relationen mellan kön och attityd till bestraffning undersökas i svensk kontext.  

Teoretisk utgångspunkt 

I den föreliggande studien används två teoretiska modeller för att förklara individers attityder 

till bestraffning, som är attributionsteori samt Focal Concerns Theory. I följande text kommer 

teorierna att definieras samt en förklaring till hur den kommer tillämpas. Attributionsteori är 

en samling förklaringsmodeller som berör människors sätt att tolka orsaker bakom sina egna 

samt andras handlingar, deras så kallade attributionsstil (Heider, 1958; Kelley & Michela, 

1980; Weiner, 1985). Hur de uppfattar de bakomliggande orsakerna till andras handlingar 

lägger sedan grund för hur de känslomässigt kommer reagera vilket sedan motiverar deras 

egen reaktion. Föreliggande studie utgår ifrån Weiners attributionsmodell (Weiner, 1985). I 

denna består individers attributionsstil huvudsakligen av tre dimensioner: (1) 

kausalitetslokus, (2) stabilitet och (3) kontrollerbarhet. Kausalitetslokus delas upp i 

dikotomin: intern och extern (Heider, 1958; Weiner, 1985). Internt lokus innebär att orsaken 

bakom handling tillskrivs via inre egenskaper, vilket antyder på personligt ansvar, motsatt 

mot externt lokus, där orsaken tillskrivs via situationella omständigheter. Omständigheterna 

runt den kriminella, brottsoffer och brottets karaktär övervägs vid bedömningen av 

kausalitetslokus, vilket sedan lägger en känslomässigt driven grund för hur skyldig någon 

upplevs vara samt graden av bestraffning som är berättigat. Stabilitet behandlar varaktigheten 

av de orsakande faktorerna, med andra ord dess stabilitet över tid (Weiner, 1985, Weiner 

2006). Stabila orsaker anses mycket betydande då det tenderar att vara indikerande för 

framtida agerande (Weiner, 2006). Ett brott tolkas därav som mer problematiskt och mer 
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straffbart om vår orsaksförklaring uppfattas som stabil över tid. Den sista dimensionen, 

kontrollerbarhet, berör huruvida de orsakande faktorerna anses vara kontrollerbar eller inte, 

det vill säga om individen har möjligheten att förändra sitt handlande efter egen vilja 

(Weiner, 1985, Weiner, 2006). Andra uppfattar ofta att straffet var förtjänat vid upplevd 

kontrollerbarhet av brottet medan något som uppfattas som orsakat av något okontrollerbart 

istället kan frambringa medlidande. Denna modell används som en alternativ förklaring till 

varför individer har mer eller mindre positiva attityder till bestraffning.  

Tidigare forskning om attributionsstilar visar på dess vikt i formandet av attityder 

kring straff och brott. Både yrkesverksamma och studenter ansåg att antaganden om 

kausalitetslokus och stabilitet spelar en viktig roll vid bedömandet av lämpligt straff och 

återfallsrisk (Carrol, 1978; Carrol & Payne, 1977). Andra studier undersöker endast 

kausalitetslokus, där dessa pekar enhetligt mot att människor som har en intern förklaring för 

brottslighetens orsaker tenderar att ha mer positiva attityder till bestraffning (Hartnagel & 

Templeton, 2012; Johnson, 2007; Johnson, 2009). Sammanfattningsvis visar detta att 

människors tolkning av orsaker bakom brottsligt beteende är relaterad till deras 

ställningstagande till hur detta ska hanteras i samhället och deras attityder till bestraffning. 

Den andra teorin som används i denna studie är Focal Concerns Theory. Teorin är 

avsedd att hjälpa med att förstå kopplingen till individers attityder till bestraffning av 

kriminella (Steffensmeier, 1980). Teorin utgår ifrån tre huvudkategorier som är: (1) 

klandervärdhet, (2) samhällsskydd samt (3) praktiska begränsningar och konsekvenser 

(Steffensmeier, Ulmer & Kramer, 1998). Den första kategorin, klandervärdhet, handlar om 

hur den kriminellas skuld för brottet och orsakad skada från brottet influerar bedömningen av 

lämplig bestraffningen av brottet. Faktorer som övervägs i klandervärdhet av en individ är 

bland annat vikten av brottet samt individens brottsregister.  Den andra kategorin, 

samhällsskydd, handlar om att skydda samhället från den kriminella genom bestraffning i 

form av fängelse eller liknande. Den kriminellas framtida beteende och potentiella 

återfallsrisk påverkar hur länge individen kommer vara inlåst. Den tredje kategorin, praktiska 

begränsningar och konsekvenser, handlar om hur den kriminella eller brottet har haft för 

påverkan på familjen och samhället generellt samt eventuella kostnader som kan förekomma 

genom rättsväsendets system (Steffensmeier, Ulmer & Kramer, 1998). Teorin används även i 

andra kontexter som bland annat för att försöka förstå polisens attityder till att stoppa vissa 

individer i trafiken samt varför man i vissa situationer inte har lämnat in rättsliga bevis 
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(Campbell & Fehler-Cabral, 2018; Higgins, Vito, Grossi & Novak, 2012). Därmed kan Focal 

Concerns Theory, utifrån dess tre kategorier, användas för att förstå hur studenter formar sina 

attityder till bestraffning av kriminella.  

Kunskapsluckor i tidigare forskning 

Utifrån denna genomgång av litteraturen har ett antal kunskapsluckor identifierats. För det 

första är den överväldigande majoriteten av studier utförda i USA, och ett antal studier har 

antytt på att skilda kulturer även har stora skillnader i attityder till bestraffning (Demker m.fl., 

2008; Lambert m.fl., 2016; Zimring & Johnson, 2006). Det kan argumenteras för att brott och 

straff har en skild kulturell betydelse i USA och därmed är kontexten runt brott och straff 

väldigt olik jämfört med den i Sverige (Zimring & Johnson, 2006). Dock argumenteras det 

för att allmänhetens attityder till bestraffning har påverkan på lagstiftningen i Sverige (Jerre 

& Tham, 2010). Därmed är ytterligare en kunskapslucka att få studier har undersökt detta i 

Sverige.  

Endast en studie (Ortet-Fabregat & Perez, 1992) undersöker skillnader mellan 

yrkesgrupper inom rättsväsendet, dock brister forskningen om detta finns under studietiden. 

Dessa grupper är relevanta att undersöka då deras attityder är mer sannolika att påverka 

samhällets kriminalpolitik, då de kommer befinna sig runt rättsväsendet på ett eller annat sätt, 

jämfört med andra yrkesgrupper (Falco & Martin, 2012).  

Tidigare forskning pekar mot att rädsla för brott har koppling till attityder till 

bestraffning och detta har undersökts i olika kontexter (Armborst, 2017; Shelley m.fl., 2011), 

men få studier undersöker rädsla för brott och attityder till bestraffning med studenter i 

kriminologi, juridik och socialt arbete tillsammans. Litteraturen visar antydan mot att kön har 

betydelse för attityder till bestraffning, dock är riktningen oklar samt att forskning har 

identifierat skillnader mellan olika länder (Kutateladze & Crossman, 2009; Lambert m.fl., 

2016). Detta pekar mot att resultat angående könsskillnader inte kan generaliseras till andra 

grupper och kulturella kontexter och behöver därför undersökas i olika miljöer. Utöver att 

undersöka rädsla för brott eller kön separat finns även grund för att undersöka potentiella 

interaktioner mellan dessa. Under litteraturgenomgången fann vi ingen studie som undersöker 

någon möjlig interaktionen mellan rädsla för brott och kön på attityd till bestraffning. Baserad 

på forskningen som undersöker rädsla för brott eller kön, visar att det finns viss osäkerhet i 

hur dessa relaterar till attityd till bestraffning. Specifikt ger den tvetydiga forskningen inom 

könsskillnader antydan på att andra faktorer interagerar med kön i hur attityd till bestraffning 
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formas (Chen & Einat, 2015; Chen & Einat, 2017; Hartnagel & Templeton, 2012; 

Kutateladze & Crossman, 2009; Lambert m.fl., 2016; Payne m.fl., 2004). På grund av detta är 

det relevant att utforska om rädsla för brott är en av dessa potentiella interagerande faktorer.   

Ytterligare finns det en brist på studier som undersöker attributionsstilar relaterat till 

attityder till bestraffning. Huvudsakligen används endast kausalitetslokus i dessa 

undersökningar och därav tillför denna studie ny kunskap om större attributionsmodellers 

tillämpbarhet. Slutligen är ingen av dessa studier utförd utanför USA och på grund av de 

kulturella omständigheterna runt brott och straff som existerar där är det relevant att även 

undersöka dessa i en annan kultur. 

Därmed är syftet med denna studie att utifrån Focal Concerns Theory undersöka 

studenters attityder till bestraffning av kriminella i relation till universitetsstudenters 

ämnesområden, rädsla för brott, kön samt attributionsstil. Utifrån detta ställs följande 

forskningsfrågor och hypoteser: 

1. Hur ser skillnaden ut mellan studenter i kriminologi, juridik- och socialt arbete i deras 

attityder till bestraffning? 

2. Hur ser skillnaden ut mellan grupper med hög och låg grad av rädsla för brott i deras 

attityder till bestraffning? 

Utifrån tidigare forskning där flertalet studier (Armborst, 2017; Costelloe m.fl., 2002; 

Costelloe m.fl., 2009; Intravia, 2018; Johnson, 2007; Johnson, 2009; Klama & Egan, 2011; 

Shelley m.fl., 2011) funnit stöd för att rädsla för brott i varierande utsträckning har positiv 

relation med attityder till bestraffning har följande hypotes för frågeställning 2 ställts upp. 

Individer med högre rädsla för brott kommer inneha mer positiva attityder till bestraffning av 

kriminella.   

3. Hur ser skillnaden ut mellan män och kvinnor i deras attityder till bestraffning? 

4. Finns det en interaktion mellan kön och oro för brott på attityder till bestraffning? 

5. Hur ser sambandet ut mellan attributionsstil [utifrån (1) attributionslokus, (2) stabilitet 

och (3) kontrollerbarhet] och attityder till bestraffning? 

Grundat på forskning som visat att intern attribution är starkt relaterat till stödjandet 

av hårdare bestraffning för kriminella i USA (Carrol, 1978; Carrol & Payne, 1977; Johnson, 

2007; Johnson, 2009) hypotiserar vi för frågeställning 5 att individer som i högre grad 

attribuerar brottslighet med internt kausalitetslokus, stabilitet och kontrollerbarhet även 

kommer tendera att ha mer positiva attityder till bestraffning även i Sverige. 



 
ATTITYDER TILL BESTRAFFNING BLAND STUDENTER  9 
 

 

 

 

 

 

Metod 

I denna studie användes en kvantitativ ansats utifrån det som kallas för tvärsnittsdesign, vilket 

innebar att mätningen skedde vid ett tillfälle (Borg och Westerlund, 2012). Mätningen skedde 

genom pappersenkäter och efter insamlingen undersöktes data med statistiska analyser. 

Enkäten innehöll frågor och påståenden avsedda att mäta deltagarnas attityder till 

bestraffning av kriminella, grad av rädsla för brott, samt attributionsstil mot kriminella. 

Utöver detta samlades även information om demografiska variabler, såsom kön, ålder och 

utbildningsområde. 

Deltagare 

Urvalet bestod av 280 universitetsstudenter inom tre olika ämnesområden: kriminologi, 

juridik & rättsvetenskap, samt socialt arbete. Deltagarna utgjordes av studenter som läste 

kriminologigrundkurs, kriminologifortsättnings, termin 1 (T1) i juristprogrammet, T1 i 

rättsvetenskapliga programmet och T1 i socionomprogrammet. Efter insamlingen slogs 

juridik och rättsvetenskap till en grupp eftersom de var första terminsstudenter och hade 

studerat tillsammans hela terminen och ansågs därför vara likvärdiga. Även deltagarna i 

kriminologigrundkurs och fortsättningskurs slogs ihop. Deltagarna i denna studie var mellan 

åldrarna 18 - 48 (M = 22,2, SD = 4, 2) och könsfördelningen för hela urvalet var 79 (28,2 %) 

män och 201 (71,8 %) kvinnor. Kriminologistudenterna bestod av 79 deltagare, varav 26 

(32,9 %) var män och 53 (67,1 %) var kvinnor, mellan 18 - 48 år (M = 21,9, SD = 3,9). Jurist- 

och rättsvetenskapsstudenterna utgjordes av 133 personer, varav 37 (27,8 %) var män och 96 

(72,2 %) kvinnor, i åldrarna 18-38 (M = 22, SD = 3,9). Slutligen bestod  studenterna i socialt 

arbete av 68 personer, varav 16 (23,5 %) var män och 52 (76,5 %) kvinnor, mellan 18 - 44 år 

(M = 23, SD = 5,1). Alla deltagarna i studien var studenter vid ett medelstort universitet i 

Sverige. Män var något underrepresenterade i detta urval då könsfördelningen i högre 

utbildning inom Sverige ligger runt 40 % män och 60 % kvinnor 

(Universitetskanslersämbetet, 2017). Skillnaden mellan grupperna var dock relativt likt det 

förväntade med kriminologi och juridik som mer jämnt fördelade, medan utbildning i socialt 

arbete vanligen har väldigt sned könsfördelning (Universitetskanslersämbetet, 2016). Ett 

bekvämlighetsurval användes i denna studie på grund av tids- och resursmässiga 

begränsningar (Bryman, 2012). Dock är problematiken med detta urval att den inte är 

slumpmässig och blir därmed svårare att generalisera till en större population. 
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Pappersenkäter har svagheten att det inte går att säkerställa att deltagarna svarar på 

samtliga frågor och därmed riskerar att få stort internt bortfall. Fem deltagare exkluderades på 

grund av att de ej angivit kön. Utöver detta exkluderades ytterligare 12 deltagare då de hade 

två eller fler obesvarade frågor i någon av skalorna. Totalt var det 17 deltagare som besvarade 

enkäten som i slutändan inte inkluderades i studien. Av de 280 deltagarna som inkluderades i 

det slutgiltiga urvalet hade 85 % besvarat enkäten fullständigt, medan resterande 15 % svarat 

på alla förutom en fråga.  

Material 

En enkät utformades i Word och inleddes med bakgrundsfrågor såsom kön, ålder och vilket 

huvudämne de studerar inom. Genom en tidigare studie (Armborst, 2017) skapades frågorna 

kring attityder till bestraffning. Frågorna om rädsla för brott formades utifrån frågorna i 

Brottsförebyggande rådets Nationella trygghetsundersökning (Söderström, Ahlin, Westerberg 

& Irlander-Strid, 2018). Attributions måttet baserades på frågor från två tidigare studier 

(Forsyth & McMillan, 1981; Templeton & Hartnagel, 2012). 

 Attityd till bestraffning. För att mäta individers attityd till bestraffning användes en 

skala utformad av Armborst (2017) som bestod av elva påståenden som berör olika 

kriminalpolitiska områden. Deltagarna tog ställning till påståendena utifrån en femgradig 

likertskala för tre av frågorna och en fyrgradig likertskala för de resterande åtta. Påståenden 

och svarsskalorna översattes till svenska för denna studie (se tabell 1). Fråga åtta var omvänd 

i enkäten och kodades därför om innan analysfasen. Samtliga frågor i skalan standardiserades 

och kombinerades därefter till ett index där högre poäng representerar en mer positiv attityd 

till bestraffning. Skalan hade ett Cronbachs alfavärde på α = ,76. 

Rädsla för brott. Rädsla för brott mättes med 14 frågor som används i 

Brottsförebyggande rådets Nationella trygghetsundersökning (Söderström m.fl., 2018). 

Svarsalternativen på frågorna utgjordes av skalorna 1 till 4 och 1 till 5, där tre av frågorna 

besvarades utifrån en fyrstegsskala och resterande elva frågor besvarades utifrån fem 

alternativ. Frågorna som ställdes var formulerade på följande sätt: “om du går ut ensam sent 

en kväll i området där du bor, hur trygg eller otrygg känner du dig då?”, “har det hänt under 

det senaste året att du oroat dig för att du ska drabbas av inbrott i din bostad?”, “Har det hänt 

under det senaste året att du oroat dig för att du ska bli misshandlad?” och “har det hänt under 

det senaste året att du valt att ta en annan väg eller ett annat färdsätt på grund av oro för att 

utsättas för brott?”. Två frågor var omvänd och kodades därför om innan analyser utfördes. 
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Svaren standardiserades och sammanfördes sedan till ett index där högre poäng indikerar 

högre nivå av rädsla för brott. Vid skapandet av två grupper delades deltagarna med 

indexpoäng under medianen in i gruppen för låg nivå av rädsla för brott, medan deltagarna 

med indexpoäng över medianen utgjorde gruppen hög nivå av rädsla för brott. Cronbachs alfa 

för skalan var α = ,84. 

Attribution. Attribution mättes med fem frågor baserade på två olika studier (Forsyth 

& McMillan, 1981; Templeton & Hartnagel, 2012). Tre av frågorna var relaterade till 

kausalitetslokus och en fråga för stabilitet och en fråga för kontrollerbarhet. Frågorna 

besvaras på en skala mellan 1 (instämmer inte alls/ingen alls) till 5 (instämmer helt/stor 

utsträckning). Samtliga frågor översattes till svenska och de två frågorna relaterade till 

stabilitet och kontrollerbarhet ändrades för att relateras till kriminella (se tabell 2). De tre 

frågorna relaterade till kausalitetslokus sammanfördes i ett index där högre svarspoäng 

indikerar på en mer intern attributionsstil mot brottslighet. Skalan hade ett Cronbachs 

alfavärde på α = ,59. På grund av det låga antalet frågor i skalan så inkluderas interna 

korrelationerna samt medelvärdet för dessa (Pallant, 2013). De interna korrelationerna var; r 

(fråga 1 och 2) = ,21, r (fråga 1 och 3) = ,48, r (fråga 2 och 3) = ,25, medelvärdet på 

korrelationerna var, r = ,32.  
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Tabell 1 
Översättning från engelska till svenska av skalan för attityd till bestraffning 

”Brottslingar har det för bra i svenska 
fängelser.” 

1 = Instämmer inte alls 4 = Instämmer helt 

”Vid allvarliga brott, som sexuellt 
övergrepp av barn, kan dödsstraff vara 
lämpligt.” 

1 = Instämmer inte alls 4 = Instämmer helt 

”Namn, foto och adress för släppta 
sexualförbrytare borde göras allmänna, så 
att alla kan skydda sig.” 

1 = Instämmer inte alls 4 = Instämmer helt 

”Invandrare som blir kriminella borde 
utvisas, även om de har bott i Sverige i tio 
år och har ett svenskt pass.” 

1 = Instämmer inte alls 4 = Instämmer helt 

”Om polisen kunde bli tuffare mot brott 
skulle brottsligheten minska.” 

1 = Instämmer inte alls 4 = Instämmer helt 

”De som begår samma brott tre gånger 
borde få livstid som standard.” 

1 = Instämmer inte alls 4 = Instämmer helt 

”Den lägsta åldern för straffbarhet borde 
vara lägre än den nuvarande på 15 år.” 

1 = Instämmer inte alls 4 = Instämmer helt 

”Även sexualförbrytare har rätt till att 
släppas efter att de avtjänat sitt straff, så 
länge risken för återfall inte är hög.” 

1 = Instämmer inte alls 4 = Instämmer helt 

”Generellt sett är den straffskalan vi har för 
brott …” 

1 = alldeles för höga 5 = alldeles för låga 

”Generellt sett är utdömda straff för unga 
förbrytare ...” 

1 = alldeles för höga 5 = alldeles för låga 

”Generellt sett är utdömda straff för 
sexualförbrytare …” 

1 = alldeles för höga 5 = alldeles för låga 
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Tabell 2 
Översättning från engelska till svenska av frågor/påståenden för attributionsstil 

 
“De flesta brottslingarna begår 
brott för att de vet att de kan 
komma undan med det” 

1 = Instämmer inte alls 

4 = Instämmer helt 

Kausalitetslokus 
”De flesta brottslingarna vet 
mycket väl vad de gör när de 
bryter mot lagen” 

1 = Instämmer inte alls 

4 = Instämmer helt 

 ”De flesta som bryter mot 
lagen gör så för att de vet att 
brott lönar sig nuförtiden” 

1 = Instämmer inte alls 

4 = Instämmer helt 

Stabilitet 
 ”I vilken utsträckning anser 
du att kriminellt beteende är 
stabilt över tid?” 

1 = Inte alls  

4 = I stor utsträckning 

Kontrollerbarhet 
“I vilken utsträckning anser du 
att brottslingar har kontroll 
över sina handlingar?” 

1 = Inte alls 

4 = I stor utsträckning 

 

 

Procedur 

Först översattes skalorna om attityd till bestraffning och attribution från engelska till svenska. 

Därefter utfördes en pilotstudie av pappersenkäten på ett fåtal personer i syfte att se om den 

var förståelig och bra nog för att kunna användas (Bryman, 2012). Sedan kontaktades 

programansvariga för varje utbildningsområde som var kriminologi, juridik och socialt 

arbete. Efter det fick forskarna till denna studie information från de programansvariga om 

lektorer som föreläste för studenter i varje utbildningsområde. Vidare kontaktades de lektorer 

inom varje utbildningsområde om forskarna kunde besöka en av deras föreläsningar för att 

kunna hitta deltagare och dela ut enkäten som konstruerades för uppsatsen. Forskarna till 

studien och lektorerna kom överens om tid och datum som passade och majoriteten av de 

besökta föreläsningar var under förmiddagen varav ett fåtal skedde sent på eftermiddagen. 

Vid utdelningen av enkäterna informerades deltagarna om vilka forskarna var, vad de 

studerar för något, vad uppsatsens syfte var, samt att deltagande var frivilligt. På enkäten 

fanns information om de etiska regler som forskarna tog hänsyn till samt hur lång tid enkäten 

ungefärligt skulle ta. Efter att deltagarna hade fyllt i och enkäterna hade blivit insamlade 
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tackade forskarna för deras deltagande i uppsatsen. Vidare delade forskarna med sig av sina 

kontaktuppgifter till deltagarna om de skulle vilja få reda på resultaten eller hade frågor om 

uppsatsen. Eftersom några av frågorna var av känslig karaktär informerades deltagarna om 

universitetets studenthälsovård och deras kontaktuppgifter om deltagarna skulle känna 

obehag eller oro efter att ha fyllt i enkäten. Själva enkäten tog mellan 5–10 minuter att fylla i 

och insamlingen tog cirka 20 minuter per föreläsning. Deltagarna i studien fick ingen 

kompensation förutom äran att få delta.  

Etik 

Vid forskning behövs fyra etiska huvudprinciper tas i åtanke och det är följande: 

samtyckeskravet, informationskravet, nyttjandekravet samt konfidentialitetskravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). I denna studie bemöttes dessa krav genom ett informationsblad som 

inkluderades med enkäten där deltagarna kunde ta del av relevant information berörande 

studien. Informationsbladet innehöll bland annat information om studiens syfte, ungefärlig tid 

enkäten skulle ta att besvaras, att deltagande var frivilligt, anonymt och att resultat endast 

presenteras på gruppnivå. Det informerade även att insamlad information endast kommer 

användas för denna studies syfte, att dessa skulle förvaras utom räckhåll för obehöriga samt 

att det i efterhand kommer raderas. För att försäkra sig om detta kodades enkäterna in i SPSS 

och kördes sedan i en dokumentförstörare. Vidare förvarades alla datafiler på 

lösenordskyddade datorer. Deltagarna fick slutligen information att de gav samtycke när de 

lämnade in enkäten och ombads därför besluta sig innan dess, då det inte var möjligt att i 

efterhand identifiera en specifik individs enkät. Deltagarna fick även information om 

kontaktuppgifterna till forskarna av studien utifall de hade frågor eller ville ta del av de 

slutgiltiga resultaten.  

Frågor relaterade till rädsla för brott kan påminna individer om obehagliga minnen 

eller skapa ökad medvetenhet om risken för brott och därmed påverka individers vardagliga 

liv negativt. På grund av detta informerades deltagarna om den lokala studenthälsovården, 

som arbetar med att hjälpa studenter med olika hälsoproblem under deras studietid, i fall att 

de i efterhand upplever obehag. I samband med information gavs även kontaktinformationen 

till universitetets studenthälsovård ut i form av telefonnummer samt mailadress. 

Statistiska analyser 

Statistiska analyser utfördes i statistikprogrammet SPSS (IBM Corporation, 2017). För att 

besvara frågeställning 1, att undersöka skillnader mellan studenter i kriminologi-, juridik- och 
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socialt arbete i variabeln attityder till bestraffning, användes en envägs variansanalys 

(ANOVA). ANOVA anses vara robust nog för att användas vid relativt stor avvikelse från 

normalfördelning, under antagandet att urvalet är stort nog (Borg & Westerlund, 2012; 

Carifio & Perla, 2008). Frågeställning 2, 3 och 4, vilka var att undersöka effekten av rädsla 

för brott, kön samt potentiella interaktionseffekter mellan rädsla för brott och kön på attityder 

till bestraffning, besvarades med en tvåvägs ANOVA. För den sista frågeställningen, att 

undersöka sambandet mellan attributionsstilar och attityder till bestraffning, användes 

Spearmans rangkorrelation. Denna analys användes då data inte kan räknas på 

intervallskalenivå, specifikt för att mätningarna av attributionsstilar inte innehåller tillräckligt 

många items för att användas vid parametriska tester (Carifio & Perla, 2008). I dessa fall bör 

man förhålla sig till analysens antaganden för att minska risken för missvisande resultat 

(Pallant, 2013). Spearmans rangkorrelation är även mer tålig för data som bryter mot 

normalfördelning och är mindre känsligt för extremvärden (Borg & Westerlund, 2012). 

Två av skalorna (attityd till bestraffning och rädsla för brott) som användes i denna 

studie hade olika stora svarsskalor för olika frågor/påståenden. Detta skapar en situation då 

frågor/påståenden med större svarsskala väger tyngre än de andra när dessa sammanförs i 

index. För att åtgärda detta standardiserades svaren för samtliga frågor/påståenden med z-

score innan dessa sammanfördes i index. 

Resultat 

Studiens syfte var att undersöka skillnader mellan studenter i kriminologi, juridik och socialt 

arbete och deras attityder till bestraffning. Utöver det undersöktes skillnader i låg och hög 

grad rädsla för brott i relation till attityd till bestraffning, skillnader i män och kvinnors attityd 

till bestraffning, samt den potentiella interaktionen mellan rädsla för brott och kön på attityd 

till bestraffning. Slutligen ämnade studien även att undersöka sambandet mellan 

attributionsstil, utifrån (1) kausalitetslokus, (2) stabilitet och (3) kontrollerbarhet, och attityd 

till bestraffning. Deskriptiv information för variablerna redovisas i tabell 3. 
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Tabell 3 
Medelvärde, standardavvikelse, minimum- och maximumvärde för variablerna; attityd till 

bestraffning, rädsla för brott, kausalitetslokus, stabilitet och kontrollerbarhet. 

Variabel M SD Min Max 

Attityd till 
Bestraffningz 

-0,0005 0,54 -1,23 1,65 

Rädsla för brottz 0,0005 0,56 -1,24 1,66 

Kausalitetslokus 2,62 0,60 1 4 

Stabilitet 2,04 0,91 1 4 

Kontrollerbarhet 2,86 0,75 1 4 

Not. M = medelvärde, SD = standardavvikelse, z = standardiserat värde 

 

För att undersöka skillnader mellan studenter i kriminologi, juridik och socialt arbete i 

deras attityd till bestraffning utfördes en envägs ANOVA (frågeställning 1), se tabell 4. 

Resultaten visade en signifikant skillnad i attityd till bestraffning mellan de olika grupperna, 

F (2, 277) = 3,52, p = ,031. Dock var effektstorleken liten, eta squared = 0,025. Tukeys HSD 

post hoc-tester visade dock ingen signifikant skillnad mellan grupperna, p = ,054. Dock fanns 

indikation på att studenter i socialt arbete (M = 0,07, SD = 0,56) och juridik (M = 0,04, SD = 

0,52) hade mer positiv attityd till bestraffning jämfört med studenter i kriminologi (M = -

0,14, SD = 0,55). 
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Tabell 4 
Medelvärden (standardavvikelser) av attityd till bestraffning hos studenter i kriminologi, 

juridik och socialt arbete, med test för skillnader mellan dessa grupper med ANOVA och post 

hoc-tester. 

 Kriminologi 
 
a 

(n = 79) 

Juridik 
 
b 

(n = 133) 

Socialt 
arbete 

c 
(n = 68) 

 
 

fg 

 
 

F 

 
 

Eta 
squared 

 
Attityd till bestraffning 

 
-,14bc 
(,55) 

 
,04a 
(,52) 

 
,07a 
(,56) 

 
2, 277 

 
3,52* 

 
,025 

Not. Tabellen visar z-transformerade värden. Upphöjda bokstäver indikerar signifikanta 

gruppskillnader, p < ,054, påvisade genom Tukeys post hoc-test. 

* p < ,05 

 

En tvåvägs ANOVA utfördes för att undersöka skillnader mellan hög och låg rädsla 

för brott i attityd till bestraffning (frågeställning 2). Ytterligare var målet att undersöka 

skillnader mellan män och kvinnors attityd till bestraffning (Frågeställning 3), samt att 

utforska om det finns någon interaktion mellan dessa i relation till attityd till bestraffning 

(frågeställning 4). Deltagarna delades upp i två grupper utifrån deras rapporterade rädsla för 

brott (grupp 1: under medianen, Md = -0,057; grupp 2: över medianen). Resultaten visade 

signifikant huvudeffekt av rädsla för brott på attityd till bestraffning, F (1, 272) = 8,19, p 

= ,005, se tabell 5. Effektstorleken för rädsla för brott var liten, partial eta squared = ,029. 

Gruppen med hög grad rädsla för brott (M = 0,16, SD = 0,51) tenderade att ha mer positiv 

attityd till bestraffning jämfört med gruppen med låg grad rädsla för brott (M = -0,17, SD = 

0,51). Detta stödjer hypotesen om att individer med högre rädsla för brott kommer inneha 

mer positiva attityder till bestraffning av kriminella. Det fanns även en signifikant 

huvudeffekt för kön på attityd till bestraffning, F (1, 272) = 4,83, p = ,029, se tabell 5. 

Effektstorleken för kön var liten, partial eta squared = ,017. Män tenderade att rapportera 

mildare attityd till bestraffning (M = -0,22, SD = 0,50) jämfört med kvinnor (M = 0,08, SD = 

0,52). Dock var effektstorleken för kön liten. Slutligen visade resultaten att det inte fanns 

någon signifikant interaktionseffekt mellan rädsla för brott och kön på attityd till bestraffning, 

F (1, 272) = 0,10, p = ,749, se figur 1.  
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Tabell 5 
Tvåvägs ANOVA med rädsla för brott och köns effekt på attityd till bestraffning med 

medelvärden (standardavvikelser). 

 Låg rädsla 
för brott 
(n = 138) 

Hög rädsla 
för brott 
(n = 138) 

 
fg 

 
F 

 
Partial 
Eta 
squared 

 
Attityd till 
bestraffning 

 
-,17  
(,51) 

 
,16  
(,51) 

 
1, 276 

 
8,19** 

 
,029 

 Kvinnor 
(n = 198) 

Män 
(n = 78) 

 
fg 

 
F 

 
Partial 
Eta 
squared 

 
Attityd till 
bestraffning 

 
,08  
(,52) 

 
-,22  
(,50) 

 
1, 276 

 
4,83* 

 
,017 

Not. Tabellen visar z-transformerade värden. n = antal deltagare, fg = frihetsgrader. 

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

 

Figur 1 

Interaktion mellan rädsla för brott och kön på attityder till bestraffning. 
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Sambandet mellan attributionsstil, utifrån kausalitetslokus, stabilitet och 

kontrollerbarhet, och attityd till bestraffning undersöktes med Spearmans rangkorrelation 

(frågeställning 5). Resultaten visade en måttlig, positiv korrelation mellan internt 

kausalitetslokus och attityd till bestraffning, r (280) = ,35, p = ,001, där högre grad av internt 

attribuerat kausalitetslokus är associerat med positiv attityd till bestraffning, se tabell 6. 

Vidare fanns inget signifikant samband mellan stabilitet och attityd till bestraffning, r (269) 

= ,04, p = ,348, eller kontrollerbarhet och attityd till bestraffning, r (273) = ,09, p = 0,149. 

Resultaten stärktes till viss del hypotesen där individer som i högre grad attribuerar 

brottslighet med internt kausalitetslokus. Däremot stärktes inte resten i hypotesen om 

stabilitet och kontrollerbarhet. 

 

Tabell 6 

Spearmankorrelationer mellan attityd till bestraffning, kausalitetslokus, stabilitet och 

kontrollerbarhet. 

  Attityd till 

bestraffning 

Kausalitetslokus Stabilitet Kontrollerbarhet 

Attityd till 

bestraffning 

---       

Kausalitetslokus 0,35*** (280) ---     

Stabilitet 0,04 (269) 0,06 (269) ---   

Kontrollerbarhet  0,09 (273) 0,16** (273) 0,13* (266) --- 

Not. Värden inom parentes representerar antal personer inkluderade i respektive korrelation. 

*** p < 0,001; ** p < 0,01; * p < 0,05 

Diskussion 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka studenters attityder till bestraffning av 

kriminella i relation till de tre ämnesområdena: kriminologi, juridik och socialt arbete. Vidare 

var syftet att undersöka skillnader i attityder till bestraffning utifrån grad av rädsla för brott, 
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skillnader mellan män och kvinnors attityd till bestraffning, samt att undersöka interaktionen 

mellan rädsla för brott och kön. Sist avsåg studien att undersöka sambandet mellan 

attributionsstil (kausalitetslokus, stabilitet och kontrollerbarhet) och attityd till bestraffning.  

Resultaten visar på en skillnad mellan studenter i kriminologi, juridik och social 

arbete med en tendens på att studenter i socialt arbete - och juridik har en mer positiv attityd 

till bestraffning än kriminologistudenter. Vidare visar studiens resultat på att rädsla för brott 

har en koppling till attityd till bestraffning, där personer som är mer rädda för brott har en 

mer positiv attityd till bestraffning, vilket även stödjer vår uppställda hypotes om att individer 

med högre rädsla för brott kommer inneha mer positiva attityder till bestraffning av 

kriminella. Därtill visar resultaten på en skillnad i attityd till bestraffning mellan män och 

kvinnor, där kvinnor tenderar att ha något mer positiva attityder till bestraffning än män. 

Dock finns ingen interaktion mellan individens rädsla för brott och kön på deras attityder till 

bestraffning. Slutligen visar resultaten att individer som attribuerar kriminella handlingar med 

internt kausalitetslokus även tenderar att ha något mer positiva attityder till bestraffning. 

Däremot spelar stabiliteten och kontrollerbarheten av kriminalitet, ingen roll i formandet av 

attityder till bestraffning. Här hypotiserade vi att individer som i högre grad attribuerar 

brottslighet med internt kausalitetslokus, stabilitet och kontrollerbarhet tenderar att ha mer 

positiva attityder till bestraffning. Denna hypotes stöds delvis, där individer som av högre 

grad attribuerade kriminalitet som internt kausalitetslokus även har en mer positiv attityd till 

bestraffning. Däremot stöds inte resten av hypotesen, att även stabilitet och kontrollerbarhet 

skulle ha en koppling med attityd till bestraffning. 

Resultat angående skillnader mellan studenter i kriminologi, juridik och socialt arbete 

går generellt emot tidigare forskning, då de flesta undersökningar som gjorts visar på att 

kriminologi- och straffrättsstudenter har en mer positiv attityd till bestraffning (Courtright & 

Mackey, 2004; Mackey & Courtright, 2000; Shelley m.fl., 2011). Dock undersöker denna 

forskning flera olika straffrättsliga ämnesinriktningar, kriminologi inkluderat, som en 

enhetlig grupp. Något som är värt att kritisera då det är möjligt att olika ämnesinriktningar 

inom ett bredare ämnesområde skiljer sig åt. Ett argument för detta är för att 

kriminologistudenter studerar kriminellt beteende medan straffrättsliga studier fokuserar mer 

på rättssystemets strukturer och funktioner, får kriminologistudenter ta del av flera olika 

teoretiska perspektiv på kriminalitet och dess orsaker (Falco & Martin, 2012). Något som kan 

bidra till en annan förståelse av kriminalitet och därmed ha mer negativa attityder till 
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bestraffning av kriminella. Kriminologistudenterna i föreliggande studie bestod av individer 

som läste både grund- och fortsättningskurs, något som också kan vara bidragande till 

resultaten. Tidigare forskning har visat att attityder till bestraffning blir mildare ju länge de 

har studerat (Falco & Martin, 2012; Mackey & Courtright, 2000). Gruppen 

kriminologistudenter har generellt studerat något längre än de andra två undersökta grupperna 

och därmed kan den skilda längden på studietid mellan grupperna vara en bidragande faktor 

för resultaten. 

Resultaten när det gäller rädsla för brott går i linje med större delen av tidigare 

forskning (Armborst, 2017; Costelloe m.fl., 2002; Costelloe m.fl., 2009; Intravia, 2018; 

Johnson, 2007; Johnson, 2009; Klama & Egan, 2011; Shelley m.fl., 2011). Det vill säga att 

individer som är mer rädda för brott har en mer positiv attityd till bestraffning, och detta visar 

på att denna tendens möjligtvis finns i svensk kontext. Dock visar resultaten att rädsla för 

brott står för en mindre del av variationen inom attityder till bestraffning, det vill säga att 

rädsla för brott endast utgör en del av förklaringen för formandet av positiva attityder till 

bestraffning av kriminella. Stöd för detta finns även i tidigare forskning som pekar mot att 

formandet av attityder till bestraffning är förklarade av andra faktorer såsom ilska mot 

brottslingar eller politisk tillhörighet (Hartnagel & Templeton, 2012; Kleck & Jackson, 

2017). 

När det gäller resultaten om skillnader mellan män och kvinnor fann vi att kvinnor har 

en mer positiv attityd till bestraffning. Dessa går i linje med vissa studier i tidigare forskning 

och emot andra. Detta för att forskningen kring skillnader mellan män och kvinnor och 

attityder till bestraffning är tvetydig, där några studier  att kvinnor har en mer positiv attityd 

till bestraffning medan andra säger att det är män (Chen & Einat, 2015; Gainey m.fl., 2004; 

Hartnagel & Templeton, 2012; Kutateladze & Crossman, 2009). Därför finns stor osäkerhet 

gällande dessa grupper, både huruvida någon skillnad existerar och riktningen av sambandet. 

Denna studies resultat bidrar till litteraturen genom att indikera på att kvinnor har en något 

mer positiv attityd till bestraffning än män vid ett svenskt universitet. På grund av den 

tvetydiga litteraturen finns möjligheten att utomstående faktorer bidrar till skillnaden och är 

mer betydande i formandet av positiva attityder till bestraffning och därför behövs mer 

studier kring detta. Undersökandet av interaktionen mellan kön och rädsla för brott var ämnat 

att undersöka en möjlig förklaring till den tvetydiga litteraturen om skillnader mellan män 

och kvinnors attityd till bestraffning. En studie (Armborst, 2017) visade att män och kvinnor 
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skiljer sig åt i vilket form av rädsla för brott som relateras till deras attityder till bestraffning, 

där män som är mer rädda för organiserad ‘white collar’ brottslighet har mer positiva attityder 

till bestraffning, medan kvinnors rädsla för brott med individuella brottsoffer bidrar till mer 

positiva attityder till bestraffning. Dock indikerar föreliggande studies resultat på att rädsla 

för individbaserad brottslighet är relevant vid formandet av individers attityd till bestraffning 

för både män och kvinnor. 

Gällande attributionsstil finner denna studies resultat stöd i vissa aspekter och 

motsägelse i andra. Tidigare forskning visar att attributionsstil, och specifikt kausalitetslokus, 

är relevant för formandet av positiva attityder till bestraffning (Hartnagel & Templeton, 2012; 

Johnson, 2007; Johnson, 2009). Där allt pekar mot att individer som i större utsträckning 

placerar kriminalitetens orsakande faktorer inom individen även har en mer positiv attityd till 

bestraffning och stödjer därmed i större utsträckning en strängare behandling av kriminella. 

Detta är något som går i linje med resultaten från denna studie. Däremot har stabilitet och 

kontrollerbarhet inte undersökts i samma utsträckning. Tillskriven stabilitet av kriminella 

handlingar har tidigare visats vara viktigt vid bedömandet av lämplig bestraffning (Carrol, 

1978; Carrol & Payne, 1977). Dock fanns det i föreliggande studie inget samband mellan 

tillskriven grad av stabilitet i kriminalitet eller grad av kontrollerbarhet av kriminella 

handlingar och attityd till bestraffning. Detta kan bero på metodologiska skillnader mellan 

studierna, där vår studie undersökt en generell uppfattning av stabilitet och kontrollerbarhet i 

brottslighet. Medan tidigare forskning använt flera olika korta fallbeskrivningar som 

deltagarna fått göra en bedömning av (Carrol & Payne, 1977). Därav är det möjligt att 

individer generellt tenderar att uppfatta och bedöma kriminalitet som internt orsakat genom 

kausalitetslokus, vilket kan förklaras genom en generell distansering från brottslighet. Men 

att stabilt och kontrollerbarhet skulle kräva mer information runt ett specifikt fall för att de 

ska tas i åtanke och är därmed generellt inte en bidragande faktor till formandet av attityd till 

bestraffning. Det är även värt att belysa att mätningsinstrumentet för stabilitet och 

kontrollerbarhet inte är väl utforskat. Endast en fråga användes vid mätning för stabilitet och 

kontrollerbarhet vardera, vilket potentiellt inte var nog för att ringa in konceptet på ett 

acceptabelt sätt. Alternativt att frågorna om attribution möjligen var svårtolkade. Frågorna 

var originellt formulerade för att undersöka stabilitet och kontrollerbarhet i individers egna 

beteende och det är möjligt att denna typ av sätt att mäta det inte är lämpligt för att undersöka 

individers bedömning av andras beteende. 
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Utifrån Focal Concerns Theory kan resultaten förklaras genom de tre kategorierna: (1) 

klandervärdhet, (2) samhällsskydd och (3) praktiska begränsningar och konsekvenser 

(Steffensmeier, 1980; Steffensmeier, Ulmer & Kramer, 1998). Teoretiskt kan det vara så att 

individer som är mer bekymrade över risken att utsättas för brott upplever i högre grad att 

kriminella är klandervärda för sina handlingar. Det kan handla om en lägre tröskel för 

uppfattad skyldighet och tendens att uppfatta och bedöma brottet som mer allvarligt än andra. 

Högre rädsla för brott är även associerat med undvikande av aktiviteter eller platser 

(Lagrange & Ferraro, 1987). Detta betyder att individen överväger risker och möjliga 

händelser i sitt dagliga liv, där hotet av kriminalitet är överhängande. Kategorin 

samhällsskydd, kan därför förklara varför individer som är av högre grad är rädd för brott 

skulle stödja strängare och längre bestraffning av kriminella, då deras uppfattning av 

säkerheten i samhället är lägre än andras (Steffensmeier, 1980; Steffensmeier, Ulmer & 

Kramer, 1998). Resultaten av individers attityd till bestraffning kan ses utifrån teorins tre 

kategorier. Att personer har en mer positiv attityd till bestraffning kan bero på de kriminellas 

klandervärda handlingar. Vidare kan man utgå från att individer tänker utifrån det teorin 

kallar för samhällsskydd. Därmed kan man teoretisera att de som har en mer positiv attityd 

till bestraffning känner att brottslingar borde få ett hårdare straff som ett skydd för samhället. 

I den tredje kategorin, praktiska begränsningar och konsekvenser, utgår man från att brott 

kommer ha en kostnad för samhället och de drabbade. Utifrån den kategorin kan man tänka 

att de med positiv attityd till bestraffning ser att vissa brott har konsekvenser på samhället 

och de drabbade och därmed borde de brottslingarna få hårdare straff. Detta gör att man till 

viss del kan förstå resultaten och formningen av attityder till bestraffning och rädsla för brott 

blir mer positiv eftersom de individerna kanske tänker utifrån de tre kategorierna från teorin. 

Föreliggande studie har ett antal metodologiska styrkor och svagheter. Att en 

pappersenkät konstruerades för studien medför svagheter som bland annat att man riskerar att 

deltagare missar frågor eller avstår att besvara en fråga helt om den är svårtolkad. Detta 

skulle kunna ha undvikits genom att man hade skapat en webbenkät där man kan göra frågor 

obligatoriska och därmed minskat den interna bortfallen. Vidare kunde detta ha undvikits om 

pilotstudien som gjordes av enkäten innan utskick hade gjorts på fler personer. Då det finns 

en större risk att otydligheter finns kvar i enkäten när ett lågt antal individer har bedömt den. 

Trots detta anses användandet av en pilotstudie som en generell styrka i studien. 

Urvalsmetoden som användes, bekvämlighetsurval, medför en del svagheter till studien. 
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Svagheten med denna urvalsmetod är att urvalsprocessen inte är slumpmässig, vilket gör 

resultaten svåra att generalisera till en större population. Detta innebär också att resultaten i 

denna studie bör tolkas extra försiktigt eftersom de bara kan generaliseras till den population 

som undersöktes. Trots dessa svagheter med denna urvalsmetod är den, som tidigare nämnt, 

en kostnads- och tidseffektiv metod vilket passade studien (Bryman, 2012). Eftersom vi var 

under tidspress av uppgiftens struktur är bekvämlighetsurval en acceptabel urvalsmetod att 

använda. En annan svaghet är att kriminologigruppen bestod av både grund- och 

fortsättningskurs vilket gör att grupperna inte är likvärdiga. Vidare är det problematiskt då 

tidigare forskning visat att längd på studietid är en relevant variabel för studenters attityder 

till bestraffning (Falco & Martin, 2012; Mackey & Courtright, 2000). 

En annan viktig aspekt att diskutera är reliabiliteten och validiteten av 

mätinstrumenten och därmed reliabiliteten och validiteten av resultaten. I denna studie hade 

skalorna för attityd till bestraffning och rädsla för brott alfavärde över ,7, dock var 

kausalitetslokus alfavärde under denna gräns. En vanlig tumregel är att en skalas alfavärde 

helst bör vara över ,7 för att anses ha god intern konsistens (DeVellis, 2012; refererat i 

Pallant, 2013). Eftersom antalet items i en skala har stort inflytande på alfavärdet är det inte 

en passande indikation av intern konsistens för skalor med färre än tio items, vilket i denna 

studie är relevant för skalan för kausalitetslokus. Istället har det föreslagit att forskare även 

presenterar interna korrelationer samt medelvärdet för dessa och det föreslås att de dessa 

korrelationer bör ligga mellan ,2 och ,4 i styrka (Briggs & Cheek, 1986; refererat i Pallant, 

2013). I föreliggande studie var majoriteten av de interna korrelationerna, samt medelvärdet 

för dessa, inom den rekommenderade ramen och endast en korrelation var något starkare än 

den angivna räckvidden. Utifrån detta anses den interna konsistensen vara acceptabel för 

samtliga skalor. Dock har mätinstrumenten i denna studie inte undergått någon validering och 

resultaten bör därför bedömas med detta i åtanke. Brist på validerade mått på attityder till 

bestraffning är något som diskuterats inom senare forskning (Armborst, 2017) och det finns 

ännu inte något mått inom detta som uppfyller kraven för stark validitet. Instrumentet för 

rädsla för brott var utformat efter en årlig undersökning om utsatthet och trygghet i Sverige 

(Söderström m.fl., 2018). Dessa har använts i flera år och anses därför vara väl utformade. 

Innehållet i frågorna är också högst relaterade till definitionen av rädsla för brott och är 

snarlika många av de internationella studier som undersökt rädsla för brott (Costelloe m.fl., 

2009; Hartnagel & Templeton, 2012; Johnson, 2009; Lagrange & Ferraro, 1987). Som nämnt 
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tidigare är även attributionsmåttet diskutabel i frågan om validitet, då frågorna som använts i 

denna studie har genomgått en del förändring jämfört med tidigare studier (Forsyth & 

McMillan, 1981; Templeton & Hartnagel, 2012). Trots att mätinstrumentet saknar noggrann 

granskning, är reliabiliteten godtagbar och instrumenten är utformade efter fältets nuvarande 

förståelse av fenomenen. 

Denna studie medför ett antal möjliga praktiska implikationer. Studien kan användas 

för att visa indikationer på att rädsla för brott är kopplat med attityd till bestraffning för både 

män och kvinnor, samt att skillnaden mellan män och kvinnor i fråga om rädsla för brott även 

reflekteras i deras attityder till bestraffning. Praktiskt kan insatser riktade mot att sänka 

studenters rädsla för brott bidra till mildare attityder till bestraffning av kriminella, och 

därmed skapa en bättre miljö för kriminalpolitikens utveckling. Vidare visar studien att det 

finns tendenser på att olika studentgrupper inom området tänker olika kring attityd till 

bestraffning. Eftersom kriminologistudenters bredare förståelse för brottsligt beteende 

potentiellt skapar en mildare attityd till bestraffning kan en grundläggande utbildning ämnad 

att bredda ungdomars perspektiv och förståelse för brottslighet i samhället. Detta kan bidra 

till att det allmänna rättsmedvetandet blir mer fokuserat på rehabilitering. 

Däremot behövs det mer framtida forskning kring detta ämne. Dels för att det är ett 

område som är ett samhällsproblem där vi behöver bestämma om vissa brott ska bestraffas 

mindre och andra mer. Sedan behövs det mer forskning för att visa om rädsla för brott är helt 

kopplat till attityder till bestraffning eftersom undersökningar i tidigare forskning hittar andra 

faktorer som spelar roll i ens formning av attityder till bestraffning. Framtida forskning om 

skillnader mellan män och kvinnor och attityder till bestraffning kommer även behövas 

eftersom undersökningar kring det är tvetydiga och det är möjligt att könsskillnader varierar 

mellan olika samhällsgrupper. Vidare skulle ett bättre mätinstrument av attribution att behöva 

konstrueras för att bättre kontrollera dess påverkan. Attityder till bestraffning har visats vara 

mångfacetterat och svårare att mäta än tidigare trott (Armborst, 2017). Möjligtvis skulle en 

kvalitativ studie behöva göras för att få mer indikationer och djupare förståelse om vilka 

faktorer som utgör och formar individers attityder till bestraffning. 

Sammanfattningsvis visar denna studie att rädsla för brott och attributionsstil kan vara 

bidragande till formandet av individens attityder till bestraffning. Det tyder även på att män 

och kvinnor skiljer sig åt något i hur positiva attityder de har till bestraffning. Denna skillnad 

bör inte bero på rädsla för brott då det inte finns någon nämnvärd interaktion mellan dessa. 
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Detta bidrar till litteraturen runt undersökandet av hur olika faktorer bidrar till formandet av 

och förändringar i attityder till bestraffning, genom att visa på dessa i en svensk kontext. 

Vidare forskning uppmanas för att skapa en djupare förståelse för individers attityder till 

bestraffning, rädsla för brott samt attribution och hur dessa samspelar med andra faktorer. 
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