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Sammanfattning 
 

Tillit har en fundamental betydelse i ett samhälle. Förtroende för förvaltningsinstitutioner 

såsom domstol och polis är en viktig del för att samhället ska fungera väl. Denna studie ämnar 

att undersöka förtroendet för domstol och polis i Sverige och hur detta eventuellt skiljer sig 

mellan grupper med olika etniska ursprung. Detta med utgångspunkt från Robert Putnams teori 

om socialt kapital. Putnam benämner begreppet socialt kapital som en viktig beståndsdel för 

tillit i ett samhälle, och detta sociala kapital skiljer sig mellan samhällen världen över. På så vis 

så har den komparativa delen uppkommit för att se skillnader i tillit mellan olika etniska 

ursprung. Etniska ursprung är i det här arbetet uppdelat i grupperna Sverige, Norden, Europa 

och utanför Europa. Analyserna kontrollerar för första och andra generationens invandrare 

inom dessa etniska gruppindelningar. Förtroendet för domstol och polis undersöks utifrån tre 

aspekter: generellt förtroende, förtroende om opartiskt och rättvist agerande inom domstol och 

polis samt förtroende om domstol och polis ställer alla lika inför lagen. Dessa tre aspekter har 

valts utifrån Bo Rothsteins teori om vad som grundar förtroende för institutioner. Detta är en 

kvantitativ studie som baseras på ett datamaterial från European Social Survey 2010. För att 

analysera materialet användes linjär regressionsanalys och korstabeller. Resultatet visar att i de 

tre aspekterna så har andra generations invandrare från Europa och utanför Europa lägre 

generellt förtroende för polis än etniskt svenska. Första och andra generationens invandrare har 

lägre förtroende för att polis agera opartiskt och rättvist jämfört med etniskt svenska, medan 

första generationens invandrare har lägre förtroende för det samma när det gäller domstol. 

Slutligen uppvisar resultat om att etniskt svenska har lägre förtroende för att polis ställer alla 

lika inför lagen jämfört med första och andra generationens invandrare med ursprung Europa 

och utanför Europa. Studiens slutsats är att etniskt ursprung har en inverkan på förtroendet 

inom alla etiska aspekter för polis och en aspekt inom domstol. På så vis tycks polisväsendet 

leva upp till de etiska normerna i lägre grad jämfört med domstolsväsendet.  
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Inledning  
Tillit och förtroende är en förutsättning för att ett samhälle ska fungera och för att 

institutionerna skall åstadkomma legitimitet (Rothstein, 2003: 200; Tyler, 2006: 375ff). Data 

från World Values Survey visar att tilliten i de nordiska länderna är hög jämfört med resten av 

världen. Vidare har länder i Norden och Västeuropa högt förtroende för rättsväsendet jämfört 

med länder i Mellanöstern, Afrika och delar av Latinamerika (World Values Survey, 2015).  

 

Den årliga rapporten från Europeiska kommissionen från år 2017 visar att svenskars förtroende 

för rättsväsendets oberoende har minskat jämfört med tidigare år (European Commission, 

2017: 6). Detta kan ses problematiskt då förtroende för institutioner har en fundamental 

betydelse för ett samhälle, vilket flera forskare är överens om (se t.ex. Putnam, 2011; Rothstein, 

2003; Trägårdh, Lundåsen, Wollebæk & Svedberg, 2013).  

 

Statistiska Centralbyrån presenterar att invandringen i Sverige har ökat markant de senaste två 

årtionden (Statistiska Centralbyrån, 2017). Heterogeniteten i Sverige har därmed ökat vilket 

kan påverka tilliten menar Trägårdh et al. (2013). Det kan anses rationellt att vara tillitsfull i 

samhällen där formella institutioner som till exempel rättsväsendet fungerar väl, medan att vara 

tillitsfull kan straffa sig om formella institutioner är opålitliga eller diskriminerande (Trägårdh 

et al., 2013). Skillnader i institutionell tillit kan där av bero på hur väl formella institutioner 

fungerar i det ursprungsland en person kommer från. I linje med detta har det visat sig finnas 

skillnader i förtroende för rättsväsendet som beror på etniskt ursprung (Brottsförebyggande 

rådet, 2017). Tidigare studier har visat att förtroende för institutionerna domstol och polis 

samvarierar med demografiska, socioekonomiska och etniska aspekter (se t.ex. WVS, 2015; 

European Commission, 2017; SOU 2006:30). 

 

På forskningsfältet saknas studier som tar upp olika faktorer som kan påverka tillit utan dessa 

behandlar främst generell tillit. För att få en djupare förståelse för människors förtroende 

kommer totalt tre aspekter av förtroende belysas i denna studie. Förutom generell tillit kommer 

två faktorer tas upp som är grundade i Rothsteins (2003) teori. De tre samtliga faktorerna är 

generell tillit, institutionernas sätt att agera opartiskt samt deras sätt att ställa alla människor 

lika inför lagen. Att undersöka förtroende för rättsväsendet är viktigt då lågt förtroende för 

institutioner medför negativa effekter för samhällets utveckling. Kunskap om huruvida olika 
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grupper besitter lågt förtroende är också viktigt, då detta kan skapa problem för samhället som 

enhet. Denna studie kommer därför undersöka om etniskt ursprung har effekt på förtroende för 

domstol och polis.  

Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka om förtroendet för rättsväsendet, här definierat 

som domstol och polis, skiljer sig åt mellan individer beroende på etniskt ursprung. 

Frågeställningar 

● Skiljer sig graden av förtroende för domstolar beroende på etniskt ursprung?  

● Skiljer sig graden av förtroende för polisen beroende på etniskt ursprung?  

Centrala begrepp 

För att underlätta läsningen kommer centrala begrepp att definieras i följande avsnitt. 

Tillit 

Den större delen av forskningen om socialt kapital inkluderar även begreppet trust. Vid 

översättning till svenska används oftast begreppen tillit och förtroende (Newton, 2001: 204). I 

denna studie används förtroende och tillit som synonymer. 

Etniskt ursprung 

Etniskt ursprung i denna uppsats innebär en persons eget födelseland samt personens föräldrars 

födelseland. Med etnisk svensk menas en person som är född i Sverige och vars båda föräldrar 

är födda i Sverige. Första generationens invandrare ses som en person som är född i ett annat 

land än Sverige. Första generationens invandrare delas in i följande grupper beroende på 

födelseland: Norden, Europa eller utanför Europa. Andra generationens invandrare ses som en 

person som är född i Sverige men som har minst en förälder som är född utanför Sverige. Andra 

generationens invandrare delas in i följande kategorier utifrån föräldrarnas födelseland: 

Norden, Europa och utanför Europa. Definitionen av första och andra generationens invandrare 

baseras på regeringens riktlinjer (Ds 2000: 43). Kategoriseringen, Sverige, Norden, Europa och 
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utanför Europa är inspirerad av SOM-institutets undersökningar, däribland Holmberg och 

Rothstein (2015: 40; 2016: 83) samt Holmberg och Weibull (2005: 284).  

Avgränsning 

Föreliggande studie är avgränsad till Sverige och det datamaterial som används innefattar svar 

från personer folkbokförda i Sverige. Studien är också avgränsad till domstol och polis och 

kommer således inte ta upp några andra delar av rättsväsendet än dessa.  

Teori 

Socialt kapital 

Varför vissa demokratiska samhällen fungerar bättre än andra undersöker Robert D. Putnam i 

sin bok ”Den fungerande demokratin” (2011). Putnam tar upp varför de norra regionstyrelserna 

i Italien har lyckats bättre än de södra regionstyrelserna gällande ekonomi och institutionell 

effektivitet vilket är indikatorer på en välfungerande demokrati (Putnam, 2011). En del av 

förklaringen tycks ligga i medborgargemenskapen. Medborgargemenskapen utgör ett 

ömsesidigt förtroende baserat på individuellt deltagande i samhällsengagerade organisationer, 

vilket främjar den fungerande demokratin, och detta skiljer sig mellan regionerna i nord och 

syd i Italien (Ibid: 97). Samhällsengagerade organisationer kan vara idrottsföreningar, 

sångkörer, fackföreningar och andra intresse- och fritidsorganisationer. Inom dessa skapas 

sociala normer, strukturer, värderingar och ömsesidighet mellan människor vilket i sin tur 

främjar nätverk och förtroende i samhället. Detta definierar Putnam som socialt kapital (ibid: 

104ff). Det sociala kapitalet medför förutsättningar för effektiva institutioner och därmed en 

stark demokratisk rättsstat (Ibid: 101ff, 188). Socialt kapital är sammanlänkat med stark 

medborgaranda. Medborgarnas egna insatser och engagemang utgör en kollektiv styrka vilket 

medför höga förväntningar på de politiska förvaltningarna (Putnam, 2011: 103, 204f, 216ff). 

En god demokratisk regering överväger inte endast sina medborgares krav utan agerar också 

effektivt för att tillgodose dem (ibid: 78). 

 

Putnams användning och definition av begreppet socialt kapital, har kritiserats, bland annat för 

begreppets otydlighet och validitet. Bo Rothstein (2003) finner Putnams beskrivning av socialt 

kapital problematiskt då det är svårt att precisera begreppet med tanke på att det innehåller både 
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ett beteende (deltagande), en attityd (tillit) och en social norm (ömsesidighet). Rothstein lägger 

istället tonvikt på att den viktigaste beståndsdelen i socialt kapital är mellanmänsklig tillit, i 

stället för Putnams fokusering på deltagande i förenings- och organisationsliv (Rothstein, 2003: 

15, 98, 173; Rothstein, 1994: 316f). Rothstein argumenterar för att socialt kapital byggs på 

förtroende för de politiska institutionerna, som i sin tur skapar mellanmänskligt förtroende 

(Rothstein, 2003: 15). Tillit definierar Rothstein som ”/.../ en förhoppning om andra aktörers framtida 

pålitlighet /.../.” (Rothstein, 2003: 111). Något som är viktigt att poängtera är att tillit till andra 

aktörer inte baseras på hur situationen de facto är utan hur en tror att det är. Rothstein (2003) 

refererar till Hardin (1998) som menar att tillit till institutioner ligger i svenska tjänstemäns och 

myndigheters intresse att agera efter och leva upp till de etiska normerna, vilket Rothstein 

argumenterar i likhet med (Rothstein, 2003: 200f). De etiska normerna definieras i 

Regeringsformen 1. kap. 9 §; saklighet, opartiskhet och likhet inför lagen (Regeringsformen 

1974: 152). För att institutionerna skall få legitimitet krävs medborgarnas förtroende och hur 

myndigheter utövar sin makt i samhället blir därför avgörande. Rothstein menar att 

myndigheternas utformning har en större påverkan för den institutionella tilliten hos 

medborgarna än vad individernas föreningsengagemang har (Rothstein, 2003: 200). 

 

I samhällen där den mellanmänskliga tilliten är högre är också tilliten för institutioner högre 

(Rothstein, 2003: 194ff). Förtroendet för samhällsinstitutionerna varierar dock sinsemellan. 

Förvaltningsinstitutioner som polis, domstol, arbetsförmedling och skola är, i likhet med den 

mellanmänskliga tilliten, hög och stabil över tid i Sverige. Anledningen till att mellanmänsklig 

tillit och tillit till förvaltningsinstitutionerna korrelerar är enligt Rothstein (2003) på grund av 

att förvaltningsinstitutionerna kan vara direkt avgörande för en individs livssituation. Om till 

exempel en domare, polis eller lärare agerar oetiskt eller oskickligt kan det ha direkt påverkan 

på individen, exempelvis att bli oskyldigt dömd. I regel kommer individer oftare i kontakt med 

statliga förvaltningsinstanser såsom polis, domare och läkare i jämförelse med bestämmande 

institutioner såsom regeringen. Hur väl dessa förvaltningsinstanser fungerar har stor betydelse 

för den generella tilliten. De offentliga tjänstemännens agerande utgör spelreglerna i samhället 

och de kan agera rättvist och opartiskt eller vara partiska i olika situationer. Tjänstemännens 

agerande har en avgörande effekt på, inte bara individens förtroende för institutionerna utan 

också på individens tillit till andra människor. Tjänstemäns sätt att agera utgör således 

spelregler som medborgarna kommer rätta sig efter. Om tjänstemäns spelregler präglas av till 

exempel orättvisa, partiskhet och avsaknad av pålitlighet gör det att människor inte kan lita på 

dem eller varandra eftersom alla utgår från de oetiska spelreglerna tjänstemännen introducerat 
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(Ibid: 174f, 189f). Om individen har uppfattningen att det inte går att lita på till exempel en 

domare eller en polis kan det leda till att individen upplever att det inte går att lita på någon 

(Rothstein, 2003: 189). I och med det kan man tänka sig att länder med högt socialt kapital 

agerar mer rättvis och opartiskt medan det i länder med lågt socialt kapital föregår högre grad 

av korruption, vilket skulle innebära att individerna från dessa länder har lägre förtroende för 

institutioner och tillit till andra människor. Vidare kan det vara så att individer som är födda 

utanför Norden eller Europa bär med sig ett lägre socialt kapital och därmed har lägre tillit till 

domstol och polis jämfört med etniskt svenska personer (Holmberg & Rothstein, 2015: 42).  

Tidigare forskning 

Institutionell och mellanmänsklig tillit i Sverige 

Flera studier styrker att mellanmänskliga tillit medför en rad positiva effekter såsom minskade 

transaktionskostnader för institutioner och att tillit på så vis gör att institutionerna fungerar 

effektivare och främjar ekonomisk utveckling (Alesina & La Ferrara, 2002: 1; Holmberg & 

Rothstein, 2015: 37). Sverige liksom övriga nordiska länder har hög tillit till olika institutioner 

och medmänniskor i jämförelse med övriga världen (Holmberg & Rothstein, 2015; Trägårdh 

et al., 2013). Vidare visar undersökningar utförda av SOM-institutet (Holmberg & Rothstein, 

2015; Rothstein, 2009; Holmberg & Weibull, 2005) att förtroendet för 

förvaltningsinstitutionerna och den mellanmänskliga tilliten i Sverige är stabil över tid. Dessa 

studier understryker också att Sverige och Norden urskiljer sig internationellt sett med att ha 

högt förtroende (Ibid.).  

 

Undersökningar från World Values Survey (WVS) och European Values Study (EVS) visar att 

tilliten till politiska institutioner och förvaltningsinstitutioner såsom domstolar och polisen är 

hög i Sverige (Inglehart, 1997; Newton, 2001; Rothstein & Stolle, 2008). Vidare tycks hög 

mellanmänsklig tillit finnas i samhällen som styrs effektivt, opartiskt och rättvist och nivån av 

det sociala kapitalet i dessa samhällen tycks grundas i hur de rättsliga och beslutande 

institutionerna fungerar (Rothstein & Stolle, 2008: 2, 5). Detta i samband med förtroende för 

att korruption inte förekommer i institutionerna (Rothstein, 2009: 133ff). Att det finns högt 

socialt kapital och låg korruption i Sverige (och Norden) är något som ska ses unikt, och 

avvikande jämfört med resten av världen menar Neild (2002).  
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Tillit i relation till etniskt ursprung 

Tidigare forskning visar att det finns skillnader i tillit till rättsväsendet beroende på härkomst. 

Sambandet mellan tillit och härkomst är dock mångtydigt och förtroende är ett komplext 

fenomen. Förtroende kan påverkas av en individs egna erfarenheter av institutioner men också 

av olika samhällshändelser (se t.ex. Skogan, 2006; Brottsförebyggande rådet, 2007). Holmberg 

och Rothstein (2015) menar att det är de utsatta grupperna i det svenska samhället som är de 

som tenderar att ha lägre tillit, där personer som är födda utanför Sverige ibland räknas in 

(Holmberg & Rothstein, 2015). Sambandet mellan etnicitet och tillit kan bero på olika 

anledningar, exempelvis på att personer som är födda utanför Sverige diskrimineras på grund 

av sin etnicitet eller att de bär med sig ett lägre socialt kapital än den grad som finns i Sverige. 

Enligt Holmberg och Rothstein (2016) har personer med utländsk bakgrund i Sverige, lägre 

tillit till såväl andra människor som statliga institutioner. Detta kan bero på att personer med 

utländsk bakgrund kommer från länder där den mellanmänskliga tilliten och förtroendet för de 

offentliga organen är lägre än i Sverige. En annan förklaring till att personer med utländsk 

bakgrund har lägre tillit kan vara att korruption och diskriminering är vanligare i 

ursprungslandet än i Sverige (Holmberg & Rothstein, 2016: 78f). Trägårdh et al. (2013) 

poängterar att det är rationellt att vara tillitsfull i samhällen där det existerar väl fungerande 

formella institutioner, exempelvis rättsväsendet, medan att vara tillitsfull snabbt straffar sig i 

samhällen med opålitliga eller diskriminerande formella institutioner.  

 

En dansk studie har visat en positiv trend att individer med utländsk härkomst från länder där 

medborgarna har generellt låg tillit tenderar att öka sin sociala tillit efter en viss tid i Danmark. 

Förklaringen tycks vara hur invandrarna uppfattar kvalitén i de offentliga institutionerna. Det 

har visat sig att desto starkare invandrares uppfattningar är att institutioner som polis och den 

offentliga förvaltningen behandlar invandrare och etniskt danska personer likvärdigt, desto 

högre tillit tycks invandrare ha (Nannestad, Svendsen, Dinesen & Sønderskov, 2014; jfr 

Kumlin & Rothstein, 2010). Detta går att se i relation till att invandrare med högre sannolikhet 

möter samhällsinstitutioner som har ett individuellt bedömande, såsom migrationsverket och 

arbetsförmedlingen jämfört med etniskt svenska. Dessa möten och bedömanden kan påverka 

invandrares förtroende för samhällets institutioner (Kumlin & Rothstein, 2005: 346f, 360ff; 

Rothstein, 2014: 102f). Vidare menar Holmberg och Weibull (2013) att förtroendet en 

samhällsinstitution åtnjuter, inte nödvändigtvis är en följd av hur den sköter sin funktion 

(Holmberg & Weibull, 2013: 290). I hög grad handlar det också om människors förväntan på 
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institutionen och den funktion den anses fullgöra. Bedömarens ideologiska position har på så 

sätt en betydelse för vilket förtroende en institution tillmäts, detta oberoende av hur bra eller 

dåligt den fungerar (Holmberg & Weibull, 2004). Röder och Mühlau (2012) har funnit ett 

övergripande effektmönster som indikerar att invandrare har lägre förväntningar och kan i det 

utfallet förklara invandrares högre nivåer av institutionellt förtroende än de inföddas (Röder & 

Mühlau, 2012). 

Tillit till domstol och polis 

Flera studier, där ibland Rothstein (2003) menar att förtroendet för rättsväsendet är relativt högt 

jämfört med andra samhällsinstitutioner i Sverige, detta även sett till ett internationellt 

perspektiv (Rothstein, 2003; SOU 2008:106; Brottsförebyggande rådet, 2017). I relation till 

Europa ligger Sverige, Norden, och ett fåtal länder till i västra Europa högt i förtroende för 

rättsväsendet och även detta i jämförelse med andra samhällsinstitutioner (European Union, 

2017). Förtroendet verkar dock skilja sig mellan personer med olika etniska ursprung 

(Brottsförebyggande rådet, 2017; 2007). Tidigare forskning styrker även att förtroendet för 

rättsväsendet påverkas av vilken etnisk bakgrund och uppväxt en individ haft, detta 

tillsammans med egna och andras erfarenheter av rättsväsendet (se t.ex. Tyler, 2001; Skogan, 

2006). 

 

En av de som har uppmärksammat särbehandling i Sveriges domstolar är juridikprofessorn 

Christian Diesens med sin bok ”Likhet inför lagen” (2005). År 2005 redovisade Diesen 

material som visade att rättstillämpningen i Sverige fungerar olika beroende på faktorer som 

kön, klass eller etnicitet (Diesen, 2005). Påverkan av individers etnicitet gällande att behandlas 

lika inför lagen inom rättsväsendet är även något som styrks av andra undersökningar (se t.ex. 

Brottsförebyggande rådet, 2017; SOU 2006:30). Utredningar som staten gjort visar att 

förtroendet för domstolarna varierar mellan grupper i samhället och då bland personer med 

ursprung utanför Sverige och bland personer med annat modersmål än svenska (SOU 

2008:106; Brottsförebyggande rådet, 2007). Sampson och Jeglum Bartusch (1998) menar att 

förtroendet för polisen är lägre bland personer tillhörande etniska minoritetsgrupper. Detta 

anses bero på strukturella förhållanden, såsom att personer från etniska minoriteter tenderar att 

bo i mer socialt och ekonomiskt utsatta områden, där förtroendet av flera anledningar är lägre 

(Sampson & Jeglum Bartusch, 1998). I linje med detta anses det att personer födda i Sverige 

med minst en förälder född inrikes har högre förtroende för polisen i jämförelse med personer 
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födda i Sverige med två föräldrar födda utrikes (Brottsförebyggande rådet, 2017). Röders och 

Mühlaus (2012) forskning baserad på European Social Survey visar att det finns skillnader i 

förtroende för rättsväsendet beroende på etniskt ursprung. Studien tyder på att det är andra 

generationens invandrare som har lägre tillit till rättssystemet jämfört med de som är födda i 

landet. Det tycks existera en upplevd eller föreställd diskriminering som påverkar olika etniska 

gruppers tillit till polisen (Röders & Mühlaus 2012). Detta i jämförelse med att 

Brottsförebyggande rådet påstår att det inte finns några tydliga eller enkelriktade resultat om 

att andra generationens invandrare i Sverige har lägre förtroende för rättsväsendet, utan 

resultaten har ett varierande utfall vad gäller rättsväsendets förtroende (Brottsförebyggande 

rådet, 2007). 

Individuella faktorer som kan påverka tillit 

Hudson (2006) har gjort en studie om tillit till olika institutioner där han använt ett flertal 

bakgrundsvariabler. Resultat från Hudsons studie, samt från en undersökning som 

Brottsförebyggande rådet (2017) har gjort visar att kvinnor har högre förtroende för polis 

jämfört med män (Hudson, 2006: 57f; Brottsförebyggande rådet, 2017: 11). Resultatet visar 

också att ålder har en positiv påverkan på tillit vilket innebär att tillit kan öka med ålder 

(Hudson, 2006: 57f). En förklaring kan tänkas vara att individen samlar på sig information 

genom åren och att detta gör att förtroende ökar med ålder (Ibid: 58). Vad gäller utbildning och 

inkomst har dessa variabler en positiv påverkan, personer med hög utbildning och/eller hög 

inkomst har alltså högre tillit till institutioner jämfört med personer med lägre utbildning 

och/eller inkomst (OECD, 2015: 35). Vad gäller skillnad mellan män och kvinnor i fråga om 

det förekommer diskriminering inom polisen har resultat visat att kvinnor i något större 

utsträckning än män anser att det inte förekommer diskriminering inom polisen (Weitzer & 

Tuch, 1999: 441f). 

Hypoteser 

Med utgångspunkt i studiens teoretiska ramverk samt den tidigare forskning som kan relateras 

till ämnet har följande hypoteser konstruerats. Observera att effekten för första och andra 

generationens invandrare testas separat i hypotes 1-6. I hypotes 7-9 däremot testas effekten 

ihop för att uppfylla grundkraven för den metod som testar just hypoteserna 7-9. 

H1. Första generationens invandrare har lägre generell tillit till domstolsväsendet jämfört 

med etniskt svenska.  



 

9 
 

H2. Andra generationens invandrare har lägre generell tillit för domstolsväsendet jämfört 

med etniskt svenska.  

H3. Första generationens invandrare har lägre generell tillit till polisen jämfört med etniskt 

svenska.  

H4. Andra generationens invandrare har lägre generell tillit till polisen jämfört med etniskt 

svenska.  

H5. Första generationens invandrare har lägre förtroende för att domstolsväsendet agerar 

opartiskt och rättvist jämfört med etniskt svenska. 

H6. Andra generationens invandrare har lägre förtroende för att domstolsväsendet agerar 

opartiskt och rättvist jämfört med etniskt svenska. 

H7. Första och andra generationens invandrare har lägre förtroende för att polisen agerar 

opartiskt och rättvist jämfört med etniskt svenska. 

H8. Första och andra generationens invandrare har lägre förtroende för att domstolsväsendet 

ställer alla lika inför lagen jämfört med etniskt svenska. 

H9. Första och andra generationens invandrare har lägre förtroende för att polisen ställer 

alla lika inför lagen jämfört med etniskt svenska. 

Data och metod 

Data 

Denna studie baseras på ett datamaterial från European Social Survey (ESS) som är en 

tvärnationell enkätundersökning. ESS har genomförts vartannat år med första undersökningen 

2001, totalt medverkar 30 länder, däribland Sverige. ESS undersöker människors beteenden 

och attityder och svaren används i forskningssyfte. Undersökningen görs genom strukturerade 

intervjuer och samma frågor återkommer varje år med undantag för några olika varierande 

teman. Temat för omgång 5 år 2010 var rättvisa vilket innefattade frågor om bland annat tillit 

och förtroende för domstol och polis (ESS, 2010b: 10). Då temat var direkt relevant för studiens 

syfte och frågeställning valdes denna omgång ut. Frågorna i undersökning är samma för alla 

medverkande länder men några justeringar görs för att frågorna ska passa in på till exempel 

ländernas olika parti- och utbildningssystem. Datamaterial från ESS har hög trovärdighet vilket 

gör att även föreliggande studies trovärdighet ökar. Många forskare jobbar tillsammans med 

ESS för att uppnå och sprida en högre vetenskaplig nivå i den samhällsvetenskapliga 
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forskningen. De jobbar för att stärka datainsamlingsmetod och reliabilitet, samt för att 

underlätta utbildning av forskare inom det samhällsvetenskaplig kvantitativa fältet, vilket 

presenteras på ESS:s hemsida (European Social Survey, 2017).  

Urval 

Statistiska Centralbyrån utförde datainsamlingen år 2010 (ESS, 2010b: 195). I ESS-

undersökningen väljs alla respondenter i de olika medverkande länderna ut genom ett obundet 

slumpmässigt urval (OSU). I Sverige är respondenterna tagna från Sveriges nationella 

personregister. Enligt ESS:s generella riktlinjer ska datamaterialet vara representativt för alla 

över 15 år som bor i ett privat hushåll. Alla personer oavsett språkkunnighet, kön, 

medborgarskap eller nationalitet ska ha samma möjlighet att komma med i urvalet, dock är det 

begränsat till de som är folkbokförda i Sverige. Alla respondenter från 15 år och uppåt räknas 

in i föreliggande studies analyser då alla över 15 år är straffmyndiga och anses kunna ha varit 

i kontakt med domstol och polis och bildat sig en uppfattning om institutionerna.  

 

Datamaterial från samtliga länder finns tillgängliga via ESS:s hemsida och ett alternativ hade 

varit att göra en komparativ studie men på grund av omfånget av studien så har fokus lagts på 

det svenska datamaterialet.  

Bortfall  

Externt bortfall 

Totalt valdes 3000 personer ut i urvalet, av dessa ställde 1497 personer upp på intervju, detta 

motsvarar en svarsfrekvens på 49,1 %. Det externa bortfallet är större än ESS:s mål på cirka 

30 % då det i detta fall ligger på 50,99% (SND, 2010). Bortfallet består främst av personer som 

inte ville delta i undersökning. Trots att det externa bortfallet är större än ESS:s egna mål kan 

urvalet anses tillräckligt stort för att kunna representera populationen (Djurfeldt, Larsson & 

Stjärnhagen, 2010: 122). För att kompensera för det externa bortfallet har viktningsvariabeln 

”post-stratification weight” använts. Detta innebär att risken för slumpmässiga mätfel minskar 

då variablerna ålder, kön och utbildning kompenseras för så att dessa grupper blir 

representativa för populationen (Djurfeldt et al., 2010: 124; ESS 2010b: 12f). Systematiska 

bortfall kan leda till missvisande resultat (Djurfeldt et al., 2010: 108). I detta fall har det inte 
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kunnat fastställas om bortfallet är systematiskt det vill säga om det är en specifik grupp som 

avböjt att delta och om denna grupp har låg eller hög tillit. 

Internt bortfall 

Gällande de interna bortfallen i denna studies analys så skiljer de sig en aning mellan de olika 

variablerna. Varken de oberoende eller de beroende variablerna har speciellt högt internt 

bortfall. Det är som högst 6.5%, vilket är för variabeln inkomst. Detta kan tänkas bero på att 

frågan anses vara känslig eller att respondenten inte riktigt vet vilken kategori den befinner sig 

i, och på så sett svarar “vet ej”. De allra flesta interna bortfallen består av “vet ej”, dessa är inte 

inkluderade i analysen då dessa svar inte tillför något för resultatet.  

Operationalisering 

Detta avsnitt beskriver hur variablerna som används i de statistiska analyserna har konstruerats. 

Inledningsvis beskrivs de tre beroende variablerna som handlar om olika aspekter av förtroende 

för domstol och polis. Därefter redovisas den oberoende variabeln etniskt ursprung och 

avslutningsvis presenteras en beskrivning av kontrollvariablerna som använts i analyserna. 

Förtroende 

Tre aspekter som mäter förtroende har valts ut baserat på Rothsteins teori om vad som skapar 

institutionell tillit. 1: generellt förtroende, 2: rättvisa och opartiskhet i beslut, 3: alla människor 

ställs lika inför lagen. 

 

Generellt förtroende för domstol och polis är ställd på samma sätt för domstol och polis, frågan 

är “hur stor tillit har du personligen till var och en av följande institutioner” (Svensk Nationell Dataservice 

- SND, 2010: 34f). Respondenten fick svara på en skala från 0 till 10 vilken tillit de har till 

rättsväsendet respektive polis. 0 betyder att personen inte har någon tillit alls till institutionen, 

och 10 betyder att personen har fullständig tillit. Förtroende för domstol mättes med frågan om 

tillit till rättsväsendet. Detta går att ifrågasätta då rättsväsendet egentligen består av fyra delar 

(polis, åklagarmyndigheten, domstol och kriminalvården), men eftersom förtroende för polis 

har en egen fråga så togs ett beslut om att domstol fick stå för rättsväsendets tillit, då domstol 

och polis är de förvaltningsmyndigheter som medborgarna främst är i kontakt med i 

rättskedjan. Det skall även poängteras att i materialet från ESS (2010) så används det sedan 

frågor kring just domstol och inte de övriga myndigheterna i rättsväsendet.  
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Opartiskhet och rättvisa mättes med olika frågor för domstol och polis. För domstol användes 

frågan “Hur ofta tror du domstolarna avkunnar rättvisa och opartiska domar utifrån den bevisning som 

framläggs?” (SND, 2010: 124). Svarsalternativen är på ordinalnivå, 0-10, där 0 betyder aldrig 

och 10 betyder alltid. Frågan som mäter polisens opartiskhet är; “Ungefär hur ofta skulle du säga att 

polisen fattar rättvisa och opartiska beslut i de fall de hanterar?” (Ibid: 119). Frågan har fyra 

svarsalternativ; inte alls ofta, inte särskilt ofta, ofta och väldigt ofta. De fyra alternativen har 

kodats till 2 kategorier; inte ofta och ofta, detta för att uppfylla de grundläggande kraven för 

att utföra vald analysmetod, korstabellsanalys. 

 

Likhet inför lagen mättes också med olika frågor för domstol respektive polis. För domstol är 

frågan “Tänk dig nu att två personer med olika hudfärg eller etnisk tillhörighet som var och en för sig ställs 

inför domstol, åtalade för ett identiskt brott som de INTE begått. Välj ett svar på detta kort som visar vem du tror 

löper största risk att bli dömd för brottet” (SND, 2010: 125). Tre svarsalternativ finns och är följande, 

1: Det är troligare att den person som är av en annan hudfärg eller etnisk tillhörighet än 

majoriteten av svenskarna döms, 2: Det är troligare att den person som är av samma hudfärg 

eller etniska tillhörighet som majoriteten av svenskarna döms, 3: Båda löper samma risk att bli 

dömda. Frågan för polisens beaktning av likhet inför lagen är; “Och när brottsoffer anmäler brott, 

tror du att polisen bemöter vissa människor sämre på grund av deras hudfärg eller etniska tillhörighet eller 

bemöts alla på samma sätt?” (SND, 2010: 116). Tre svarsalternativ finns och är följande, 1: 

Människor som har en annan hudfärg eller etnisk tillhörighet än majoriteten av Sveriges 

befolkning bemöts sämre, 2: Människor som har samma hudfärg eller etnisk tillhörighet som 

majoriteten av Sveriges befolkning bemöts sämre, 3: Alla bemöts på samma sätt, oavsett 

hudfärg eller etnisk tillhörighet (Ibid.). Svarsalternativen för båda frågorna kodades till två 

kategorier; lika och olika, där lika motsvarar att alla behandlas lika och kategorin olika är en 

sammanslagning av alternativ ett och två, detta för att uppfylla de grundläggande kraven för 

att utföra vald analysmetod, korstabellsanalys. 

Etniskt ursprung 

Etnisk Svensk avser de respondenter som är födda i Sverige och vars föräldrar båda är födda i 

Sverige. 
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Första generationens invandrare mättes med frågan; “Är du född i Sverige?” (SND, 2010: 69f). 

De som svarat nej delas in i efter vilket födelseland de angett utifrån följande grupper; Norden, 

Europa eller utanför Europa.  

 

Andra generationens invandrare mättes med frågorna; “Är din mor/far född i Sverige” (Ibid: 100ff) 

(observera fel i kodbok, s 106-112 gäller mor födelseland, inte fars). De som svarat nej har 

delats in efter föräldrarnas födelseland utifrån följande grupper; Norden, Europa eller utanför 

Europa. De respondenter som har minst en förälder född i en av grupperna tolkas som andra 

generationens invandrare med ursprung från förälderns/föräldrarnas födelseland. 

 

Att kategorisera människor efter ursprung i grupperna Sverige, Norden, Europa och utanför 

Europa har förekommit i tidigare rapporter, se t.ex. Holmberg & Rothstein (2015) och Kumlin 

& Rothstein (2010). Definitionen av Europa har flera beskrivningar, det är dels en världsdel, 

ett geografiskt och kulturellt område samt en politisk organisation genom EU (Morley & 

Robins, 1995; Wadenström, 1995). Det begrepp som valts för den här uppsatsen är främst 

geografiskt vilket kan ses som problematiskt då geografiska och kulturella gränser inte alltid 

överlappar. I detta fall exkluderas Ryssland och Turkiet från grupperingen Europa delvis för 

att en stor del av Rysslands och Turkiets landytor ligger utanför Europa rent geografiskt 

(Wadenström, 1995: kap 29) men också på grund av religiösa, ekonomiska, kulturella, 

historiska och politiska skäl som diskuteras av Morley och Robins (1995: 58ff).  

Kontrollvariabler 

Följande variabler kan tänkas påverka tillit och inkluderas därför i analysen. 

 

Kön: Respondenten fick välja mellan svaren man eller kvinna (SND, 2010: 132). Variabeln kön 

är kodad till en dummyvariabel där kvinna utgör referenskategori.   

 

Ålder: Respondentens ålder står för respondentens födelseår (SND, 2010: 137f). Från 

datamaterialet har sedan en omräknad variabel använts som visar respondentens ålder vid 

intervjutillfället, variabeln är kontinuerlig. 

 

Utbildning: Respondenten fick svara på frågan “Vilken är din högsta avklarade utbildning?” (SND, 

2010: 170). Svarsalternativen här bestod av totalt 20 olika kategorier. Dessa har kodats om till 

tre kategorier; förgymnasial, gymnasial och eftergymnasial. Denna indelning har använts 
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tidigare och anses som en lämplig indelning av utbildningsnivå (Djurfeldt et al., 2010: 73). 

Variabeln kodades därefter till tre dummyvariabler där förgymnasial hålls som 

referenskategori.  

 

Inkomst: Inkomst mättes med frågan “Om du lägger ihop alla inkomstkällor, vilken bokstav beskriver ditt 

hushålls totala nettoinkomst i månaden?” (SND, 2010: 205f). Totalt fanns tio svarsalternativ, dessa 

har kodats om till tre kategorier där låg inkomst är 0-16999 kr, medelinkomst är 17000–31999 

kr och hög inkomst är 32000 och uppåt. Detta motsvarar tre dummyvariabler låg inkomst är 

referenskategori.  

 

Hemort mättes med frågan; “Vilket svarsalternativ på detta kort beskriver bäst området där du bor?” 

(SND, 2010: 169f). De fyra svarsalternativen är; storstad, förort/utkanten av en storstad, by, 

gård/hus på landet. Variabeln hemort är kodades sedan om till en dummyvariabel med tre 

kategorier, 1: storstad, 2: förort och utkanten av en storstad, 3: by, en gård och hus på landet. 

Storstad är referenskategori.  

Regressionsdiagnostik 

Kontroll har gjorts för kurvlinjärt samband mellan samtliga variabler. För regression (OLS) är 

det ett grundkrav att sambanden mellan variablerna är linjära (Djurfeldt et al., 2013: 164). Efter 

kontroll konstateras att det inte förekommer några kritiska värden som tyder på problem med 

kurvlinjärt samband. Ett annat problem som kan uppstå vid regressionsanalys med flera 

oberoende variabler är problemet med multikollinearitet, d.v.s. att två eller flera oberoende 

variabler korrelerar med varandra vilket i sin tur gör det svårare att få signifikanta resultat. 

Kontroll för multikollinearitet har därför gjorts och inga kritiska värden har visats som tyder på 

att det råder multikollinearitet mellan några av variablerna i materialet (Djurfeldt et al., 2013: 

364). I denna studie har kontroll gjorts för att säkerställa att sambanden är linjära, detta med 

hjälp av spridningsdiagram. 

Validitet och reliabilitet 

Att studien baseras på ett befintligt datamaterial från ESS kan medföra både positiva och 

negativa konsekvenser. En positiv aspekt är att urvalet är stort vilket gör att precisionen blir 

bättre då samplingsfel minskar. Det har visat sig att precisionen ökar ju större urvalet är, dock 

är 1000 respondenter gränsen för att denna positiva effekt avtar. I föreliggande studie består 
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urvalet av 1497 respondenter vilket kan tolkas utgöra goda förutsättningar för hög precision 

vilket betyder att stickprovet speglar populationen (Bryman, 2009: 110f). Urvalsramen som 

Statistiska Centralbyrån använde var Sveriges befolkningsregister vilket täcker in den totala 

populationen (ESS, 2010b: 196) vilket minskar risken för ett skevt urval då respondenter väljs 

av slumpen utan mänskliga faktorers påverkan (Bryman, 2009: 104). Intervjuerna var 

strukturerade vilket innebär att alla intervjuare följde samma intervjumall med 

färdigformulerade frågor. Detta gör att vi med större sannolikhet kan anta att skillnader i svaren 

beror på verkliga skillnader snarare är på att intervjufrågorna har ställts på olika sätt och därmed 

genererat olika svar (Bryman, 2009: 123). Det finns dock ingen garanti för att social 

önskvärdhet inte ligger bakom svaren då detta är en risk vid intervjuer och kan utgöra en 

felkälla (Ibid: 141f). I den här studien finns det därför en risk att respondenterna har svarat att 

de har högre tillit till domstol och polis än vad de faktiskt har eftersom de anser att det är socialt 

önskvärt att hysa förtroende för dessa instanser. En negativ aspekt i att använda ett befintligt 

datamaterial kan vara att de frågor som finns att tillgå inte är ställda direkt för det som avses 

att studeras. I ESS omgång 5 var temat rättvisa vilket ligger i linje med studiens ämne vilket 

har gjort att det trots allt funnits högst relevanta frågor att tillgå. För att höja studiens validitet 

så baseras måttet för begreppet förtroende på den teori som ligger till grund för studien och 

frågorna anses därmed spegla respondenternas förtroende. När begreppsvaliditeten är hög kan 

vi med högre sannolikhet anta att resultaten som kommit från studien svarar på det som är 

avsett att mätas. Den fråga som mäter generell tillit till domstol och polis har använts i flera 

studier vilket också stärker begreppsvaliditeten (Ibid: 43). Vi kan således anta att resultaten 

från denna studies analyser speglar graden av respondenternas förtroende för domstol och polis.  

Metod  

Föreliggande studie görs utifrån ett deduktivt synsätt. Vilket innebär att frågeställningar är 

härledda från en befintlig teori (Bryman, 2009: 15). För att testa studiens hypoteser används en 

kvantitativ strategi där metoden är linjär regressionsanalys (OLS) och korstabellsanalys. 

 

Linjär regressionsanalys är en analysmetod som kan användas för att studera sambandet mellan 

två kvantitativa variabler på kvot eller intervallnivå. Om en variabel är kategorisk och inte går 

att rangordna (till exempel bostadsort) kan denna göras om till en så kallad dummyvariabel för 

att på så sätt fungera som en kvantitativ variabel i regressionsanalysen. OLS används för att 

kunna förutsäga ett värde på y utifrån kända värden på x (Ibid.). En förutsättning för att använda 
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regressionsanalys är att sambandet ska vara linjärt vilket innebär att de oberoende variablerna 

påverkar den beroende variabeln lika starkt oavsett om värdet är lågt eller högt på den 

oberoende variabeln (Djurfeldt et al., 2013: 259ff). Resultatet av OLS visar en b-koefficient 

som talar om hur starkt ett samband mellan två variabler är. Vidare anges ett R2 värde vilket 

säger hur stor del av variationen på den beroende variabeln (y) som kan förklaras utifrån den 

oberoende variabeln (x) (Ibid.). För att se om ett samband kan generaliseras till hela 

populationen utläses regressionens signifikansnivå. Gränsen för signifikans noterades för 1 och 

5 % risknivå vilket innebär en risk på 1 respektive 5 % att resultat beror på slumpen.  

 

Korstabellsanalys används då ett samband mellan kvalitativa variabler analyseras. En 

korstabell visar fördelningen för två variabler där vi kan se vilka värden som förekommer 

samtidigt (Djurfeldt et al., 2013: 142). Sambandet mellan variabler i korstabellsanalys testas 

med Cramer’s V då detta mått lämpar sig när både den beroende och den oberoende variabeln 

i en korstabell är ordinal eller nominal samt när korstabeller har flera än fyra fält. Cramer’s V 

går från 0 till 1 där 0 betyder inget samband alls och 1 betyder starkast möjliga samband. Detta 

mått visar inte riktning på det eventuella sambandet (Djurfeldt et al., 2010: 149). För att se om 

resultatet går att generalisera till hela populationen används måttet Chi2 som är kopplat till 

Cramer’s V och talar alltså om hur sannolikt ett samband är.  

 

I föreliggande studie har de beroende variablerna på skalnivå 0-10 analyserats med linjär 

regressionsanalys. Då variablerna inte är på kvot eller intervallnivå, vilket ses som ett 

grundkrav, går det att ifrågasätta valet att använda OLS. Beslutet togs utifrån att de ordinala 

variablerna är möjlig att rangordna, är normalfördelade samt att de kan tolkas som ekvidistanta 

vilket innebär att avståndet mellan alla steg på skalan är lika stort (Djurfeldt et al., 2010: 44f). 

Frågor på ordinalnivå har tidigare använts som beroende variabel i regressionsanalys (Djurfeldt 

et al., 2010: 311; Labovitz, 1970). Regressionsanalyserna gjordes separat för första respektive 

andra generationens invandrare. I dessa analyser har samtliga bakgrundsvariabler kontrollerats 

för i sammanlagt sex olika modeller. 

 

De ordinala beroende variablerna med två kategorier analyserades med hjälp av korstabeller. I 

samtliga korstabellsanalyser är etniskt ursprung oberoende variabel. Då antalet observationer 

blev färre än fem i några fält när andra generationens invandrare analyserades, har första och 

andra generationens invandrare slagits samman till en grupp och analyserats tillsammans i 

samtliga korstabellsanalyser. Detta för att uppfylla grundkraven för korstabellsanalys. 
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Etiska aspekter 

Inom den humana- och samhällsvetenskapliga forskningen finns fyra grundläggande 

individskyddskrav att ta hänsyn till. De fyra kraven är; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Föreliggande studie 

uppfyller samtliga av dessa fyra krav. Till de som kommit med i urvalet skickades ett 

informationsbrev hem där bland annat syftet med undersökning presenterades (ESS, 2010b: 

197). I brevet klargjordes även för de andra kraven då det stod att deltagandet var frivilligt och 

att respondenterna fick neka svar på vissa frågor, att resultaten skulle användas i forskningssyfte 

samt att alla deltaganden är anonyma (Statistiska centralbyrån, 2010). Det finns risk att alla 

utvalda personer inte delgivits något informationsbrev av olika anledningar, post kan komma 

fel eller av andra orsaker inte nå fram till rätt person. Då intervjuare fick instruktioner om att 

muntligen delge respondenterna samma information som stod i informationsbrevet ökar 

sannolikheten att samtliga respondenter fått information om hur de etiska kraven upprätthålls 

(ESS, 2010c: 7). 
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Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultaten från regressionsanalyserna och korstabellerna. Avsnittet 

inleds med deskriptiv statistik.  

Deskriptiv analys 

Tabell 1. Deskriptiv analys över fördelningen för samtliga 
variabler i studien. 

Variabel 
Frekvens  

i procent 

Totalt antal Medelvärde 

Std. i parentes 

Internt bortfall  

i procent 

Tillit till domstol       1461 6,5(2,03) 2,4 

Tillit till polisen   1483 7(1,93) 0,9 

Opartiskhet inom domstol   1427 6,9(1,90) 4,7 

Opartiskhet inom polisen 
Inte ofta 

Ofta 

  

14,8 

79,6 

1413   5,6 

Likhet inför lagen domstol 
Lika 

Olika 

  

47,1 

50,7 

1464   2,2 

Likhet inför lagen polisen 
Lika 

Olika 

  

29,9 

64,8 

1417   5,3 

Första generation 
Sverige 

Norden 

Europa 

Utanför Europa 

  

88,4 

2,9 

3,4 

5,1 

 1496(99,9)   
  

0,1 

Andra generation 
Sverige 

Norden 

Europa 

Utanför Europa 

  

80,2 

4,8 

2,7 

1,1 

 1323(88,4)   
  

11,6 

Ålder  1497 48,6(19,24) 0 

Kön 
Kvinna 

Man 

  

52,0 

48,0 

1497   0 

Utbildning 
Förgymnasial 

Gymnasial 

Eftergymnasial 

  

25,7 

37,7 

35,9  

1487   0,7 

Inkomst 
Låg 

Mellan 

Hög 

  

21,8 

34,7 

37,1  

1400   6,5 

Hemort 
Storstad 

Mindre Stad 

Landsbygd 

  

14,2 

54,1 

31,5  

1495         0,1 

I tabell 1 kan vi se fördelning över studiens samtliga variabler. Vid jämförelse av förtroende 

för domstol och polis är dessa relativt lika; domstol har medelvärde 6,5 och polis medelvärde 

7 på en skala från 0-10. Förtroendet för opartiskhet inom domstol ligger på medelvärde 6,9 på 
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skalan 0-10, alltså något högre än den generella tilliten för domstol. Majoriteten, 79,6 % tror 

att polisen agerar opartiskt medan 14,8 % tror det motsatta. Fler respondenter anser att polisen 

behandlar människor olika inför lagen jämfört med hur ofta de tror att domstolar gör detsamma. 

Totalt anser 47,1% att domstolar behandlar människor lika inför lagen jämfört med 29,9% för 

polisen. De flesta av första generationens invandrare är födda i ett land utanför Europa. De 

flesta av andra generationens invandrare har föräldrar som är födda i Norden (utanför Sverige). 

Medelåldern bland respondenterna är 48,6 år och det är nästan lika många kvinnor som män i 

materialet. Majoriteten av respondenterna, 37,7 % har gymnasial utbildning som mest. De 

flesta, 37,1 % har hög inkomst. Majoriteten, 54,1 % bor i en mindre stad. 

Regressionsanalyser 

I följande avsnitt presenteras resultaten för hypotes 1-6 som testats med hjälp av 

regressionsanalys (OLS). 

 

Tabell 2. Linjär regressionsanalys med beroende variabeln tillit till 

domstol (0-10) 

Variabler Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 

Första generation 
(Sverige ref) 

            

Norden 0,100 0,102 0,104 0,069 0,094 0,071 

Europa -0,399 -0,385 -0,382 -0,346 -0,294 -0,232 

Utanför Europa -0,008 0,007 0,017 0,029 0,255 0,205 

Kön  
(Kvinna ref) 

            

Man   0,117 0,119 0,164 0,114 0,129 

Ålder     0,001 0,000 0,003 0,003 

Utbildning  

(Förgymnasial ref) 
            

Gymnasial       0,139 0,123 0,065 

Eftergymnasial       0,793** 0,656** 0,575** 

Inkomst  

(Låg inkomst ref) 
            

Medelinkomst         0,320* 0,296* 

Höginkomst         0,559** 0,543** 

Hemort  

(Storstad ref) 
            

Förort/mindre stad           -0,277 

By/landsbygd           -0,357* 

n 1456 1456 1456 1447 1358 1357 

Intercept 6,523** 6,463** 6,418** 6,130** 5,694** 6,027** 

R2 0,001 0,000 0,000 0,025 0,033 0,032 

P<0,5=* p<0,01**. Källa: ESS 2010a, omgång 5. 
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Hypotes 1 - Första generationens invandrare har lägre generell tillit till domstolsväsendet 

jämfört med etniskt svenska. Hypotes 1 kan inte bekräftas utifrån resultaten i tabell 2. Det finns 

inget signifikant samband mellan generell tillit till domstol och första generationens 

invandrare. Kön och ålder påverkar inte tilliten till domstol. Personer med eftergymnasial 

utbildning har högre tillit jämfört med personer med förgymnasial utbildning. 

Medelinkomsttagare har högre tillit än låginkomsttagare och höginkomsttagare har än högre 

tillit jämfört med låginkomsttagare, kontrollerat för kön, ålder och utbildning. Personer som 

bor i by eller på landsbygd har lägre tillit jämfört med de som bor i storstad. 

 

Tabell 3. Linjär regressionsanalys med beroende variabeln tillit till 

domstol (0-10)  

Variabler Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 

Andra generation 
(Sverige ref) 

            

Norden -0,134 -0,137 -0,140 -0,214 -0,182 -0,082 

Europa -0,086 -0,077 -0,079 -0,097 -0,164 -0,199 

Utanför Europa -0,763 -0,757 -0,765 -0,731 -0,478 -0,530 

Kön  
(Kvinna ref) 

            

Man   0,074 0,073 0,121 0,098 0,108 

Ålder     0,000 -0,001 0,003 0,003 

Utbildning  

(Förgymnasial ref) 
            

Gymnasial       0,230 0,248 0,190 

Eftergymnasial       0,909** 0,805** 0,727** 

Inkomst  

(Låg inkomst ref) 
            

Medelinkomst         0,403** 0,369* 

Höginkomst         0,674** 0,647** 

Hemort  

(Storstad ref) 
            

Förort/mindre stad           -0,291 

By/landsbygd           -0,302 

n 1300 1300 1300 1292 1212 1211 

Intercept 6,523** 6,485** 6,501** 6,141** 5,518** 5,854** 

R2 0,000 0,000 0,000 0,031 0,046 0,044 

P<0,5=* p<0,01**. Källa: ESS 2010a, omgång 5. 

Hypotes 2 - Andra generationens invandrare har lägre generell tillit till domstolsväsendet 

jämfört med etniskt svenska. Resultatet visas i tabell 3 vilket visar att hypotes 2 inte kan 

bekräftas. Det finns inget signifikant samband mellan tillit till domstol och andra generationens 

invandrare. Det som skiljer andra från första generationens invandrare vad gäller tillit till 

domstol är att hemort inte påverkar tillit i gruppen andra generationens invandrare.  
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Tabell 4. Linjär regressionsanalys med beroende variabeln tillit till 

polis (0-10) 
Variabler Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 

Första generation 
(Sverige ref) 

            

Norden 0,060 0,058 0,059 0,031 0,060 0,050 

Europa -0,246 -0,257 -0,256 -0,255 -0,205 -0,095 

Utanför Europa -0,144 -0,155 -0,151 -0,169 -0,074 -0,098 

Kön  
(Kvinna ref) 

            

Man   -0,084 -0,083 -0,059 -0,054 -0,033 

Ålder     0,000 -0,001 0,002 0,001 

Utbildning  

(Förgymnasial ref) 
            

Gymnasial       0,055 0,045 0,003 

Eftergymnasial       0,278* 0,226 0,186 

Inkomst  

(Låg inkomst ref) 
            

Medelinkomst         0,186 0,154 

Höginkomst         0,270 0,239 

Hemort  

(Storstad ref) 
            

Förort/mindre stad           -0,067 

By/landsbygd           -0,133 

n 1478 1478 1478 1468 1375 1374 

Intercept 6,976** 7,019** 7,002** 6,929** 6,626** 6,765** 

R2 0,001 0,001 0,000 0,001 0,001 0,000 

P<0,5=* p<0,01**. Källa: ESS 2010a, omgång 5. 
 

Hypotes 3 - Första generationens invandrare har lägre generell tillit till polisen jämfört med 

etniskt svenska. Hypotes 3 kan inte bekräftas utifrån resultatet i tabell 4. Det finns inget 

signifikant samband mellan tillit till polis och de oberoende variablerna i analysen med 

undantag från modell 4 där personer med eftergymnasial utbildning har högre tillit jämfört med 

personer med gymnasial utbildning. Detta samband försvinner i modell 5 då kontroll görs för 

inkomst vilket kan tyda på en korrelation mellan utbildning och inkomst. 
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Tabell 5. Linjär regressionsanalys med beroende variabeln tillit till 

polis (0-10) 
Variabler Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 

Andra generation 
(Sverige ref) 

            

Norden -0,067 -0,064 -0,070 -0,120 -0,101 0,028 

Europa -0,827* -0,840** -0,845** -0,868** -0,956** -0,956** 

Utanför Europa -1,280** -1,290** -1,308** -1,310** -1,244* -1,280** 

Kön  
(Kvinna ref) 

            

Man   -0,095 -0,096 -0,071 -0,046 -0,026 

Ålder     -0,001 -0,002 0,001 0,001 

Utbildning  

(Förgymnasial ref) 
            

Gymnasial       0,139 0,148 0,105 

Eftergymnasial       0,371** 0,334* 0,295* 

Inkomst  

(Låg inkomst ref) 
            

Medelinkomst         0,122 0,083 

Höginkomst         0,272 0,233 

Hemort  

(Storstad ref) 
            

Förort/mindre stad           -0,004 

By/landsbygd           -0,045 

n 1317 1317 1317 1308 1227 1226 

Intercept 6,976** 7,025** 7,061** 6,927** 6,592** 6,687** 

R2 0,008 0,008 0,007 0,012 0,014 0,012 

P<0,5=* p<0,01**. Källa: ESS 2010a, omgång 5. 

Hypotes 4 - Andra generationens invandrare har lägre generell tillit till polisen jämfört med 

etniskt svenska. Hypotes 4 kan bekräftas utifrån resultatet i tabell 5 ovan. Personer med minst 

en förälder född i Europa (utanför Norden) har lägre tillit till polisen jämfört med personer 

födda i Sverige och vars föräldrar är födda i Sverige, b-koefficientens styrka är -0,827. Personer 

med minst en förälder född utanför Europa har också lägre tillit till polisen jämfört med 

personer födda i Sverige och vars föräldrar är födda i Sverige, i detta fall är b-koefficientens 

styrka -1,280. Dessa samband finns kvar även vid kontroll för samtliga bakgrundsvariabler. 

Personer med eftergymnasial utbildning har högre tillit till polis jämfört med personer med 

högst förgymnasial utbildning. 
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Tabell 6. Regressionsanalys med beroende variabeln opartiskhet 

inom domstol (0-10) 
Variabler Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 

Första generation 
(Sverige ref) 

            

Norden 0,009 0,011 0,036 0,009 0,000 0,008 

Europa -0,170 -0,155 -0,135 -0,104 -0,132 -0,097 

Utanför Europa -0,469* -0,454* -0,367 -0,352 -0,342 -0,325 

Kön  
(Kvinna ref) 

            

Man   0,108 0,119 0,164 0,136 0,137 

Ålder     0,007** 0,007* 0,007** 0,007* 

Utbildning  

(Förgymnasial ref) 
            

Gymnasial       0,478** 0,450** 0,459** 

Eftergymnasial       1,056** 0,962** 0,986** 

Inkomst  

(Låg inkomst ref) 
            

Medelinkomst         0,200 0,191 

Höginkomst         0,235 0,223 

Hemort  

(Storstad ref) 
            

Förort/mindre stad           0,092 

By/landsbygd           0,155 

n 1424 1424 1424 1416 1339 1338 

Intercept 6,883** 6,827** 6,473** 5,924** 5,788** 5,698** 

R2 0,002 0,002 0,007 0,053 0,047 0,045 

P<0,5=* p<0,01**. Källa: ESS 2010a, omgång 5. 

Hypotes 5 - Första generationens invandrare har lägre förtroende för att domstolsväsendet 

agerar opartiskt och rättvist jämfört med etniskt svenska. I tabell 6 visas resultatet och 

hypotesen kan bekräftas. I modell 1 och 2 finns det signifikanta samband som pekar på att 

personer som är födda utanför Europa har lägre förtroende för opartiskhet inom domstol 

jämfört med personer som är födda i Sverige och vars föräldrar är födda i Sverige. Detta 

samband försvinner när kontroll görs för ålder i modell 3 vilket kan ha sin förklaring i att 

gruppen som är födda utanför Europa är äldre än övriga grupper. Vidare visas samma samband 

återkomma vad gäller utbildning då högre utbildning samvarierar med högre förtroende. 
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Tabell 7. Regressionsanalys med beroende variabeln opartiskhet 

inom domstol (0-10) 
Variabler Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 

Andra generation 
(Sverige ref) 

            

Norden 0,193 0,191 0,263 0,184 0,175 0,213 

Europa -0,126 -0,114 -0,062 -0,071 -0,134 -0,117 

Utanför Europa -0,919 -0,914 -0,709 -0,573 -0,633 -0,596 

Kön  
(Kvinna ref) 

      

Man  0,077 0,087 0,149 0,122 0,117 

Ålder   0,008** 0,008** 0,009** 0,009** 

Utbildning  
(Förgymnasial ref) 

      

Gymnasial    0,478** 0,482** 0,490** 

Eftergymnasial    1,135** 1,065** 1,084** 

Inkomst  
(Låg inkomst ref) 

      

Medelinkomst     0,219 0,204 

Höginkomst     0,244 0,231 

Hemort  
(Storstad ref) 

      

Förort/mindre stad      -0,002 

By/landsbygd      0,127 

n 1271 1271 1271 1264 1195 1194 

Intercept 6,883** 6,843** 6,448** 5,859** 5,661** 5,633** 

R2 0,001 0,001 0,006 0,059 0,054 0,053 

P<0,5=* p<0,01**. Källa: ESS 2010a, omgång 5. 

Hypotes 6 - Andra generationens invandrare har lägre förtroende för att domstolsväsendet 

agerar opartiskt och rättvist jämfört med etniskt svenska. Resultatet visas i tabell 7 vilket visar 

att hypotesen inte kan bekräftas. Resultatet visar att det inte finns något signifikant samband 

mellan andra generationens invandrare och förtroende för opartiskhet inom domstol. Variabeln 

ålder är signifikant och har en svag positiv påverkan på förtroende. Vidare återkommer 

sambandet att högre utbildning samvarierar med högre förtroende. 

 

R2-värdet i samtliga regressionsanalyser är lågt vilket innebär att de oberoende variablerna i 

analysen endast förklarar en liten del av variationen i de beroende variablerna.  

Korstabeller  

I detta avsnitt presenteras hypotes 7-9 som testades med korstabeller. I hypotes 7-9 testades 

effekten av första och andra generationens invandrare ihop för att uppfylla grundkraven för 
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korstabellsanalys. I samtliga korstabeller nedan är första och andra generationens invandrare 

sammanslagna till en grupp och analyseras tillsammans som oberoende variabel. 

 

Tabell 8. Korstabellsanalys med den beroende variabeln 

opartiskhet inom polis, procent inom parentes 
Variabler Sverige Norden Europa Utanför Europa       Total 

Inte ofta 170(14,9) 15(14,7) 14(17,1) 23(27,1) 222(15,7) 

Ofta 971(85,1) 87(85,3) 68(82,9) 62(72,9) 1188(84,3) 

Total 1141(100) 102(100) 82(100) 85(100) 1410(100) 

Pearson Chi-Square: 0,029 Cramer’s V: 0,080* 

Hypotes 7 - Första och andra generationens invandrare har lägre förtroende för att polisen 

agerar opartiskt och rättvist jämfört med etniskt svenska. Hypotes 7 får stöd. Resultatet i tabell 

8 ovan visar ett signifikant (mycket svagt) samband där personer födda utanför Europa eller 

som har minst en förälder född utanför Europa i lägre utsträckning tror att polisen agerar 

opartiskt. 

 
Tabell 9. Korstabellsanalys med den beroende variabeln likhet inför 

lagen inom domstol, procent inom parentes 
Variabler Sverige Norden Europa Utanför Europa      Total 

Lika 563(47,8) 50(46,7) 42(48,3) 50(56,2) 705(48,3) 

Olika 615(52,2) 57(53,3) 45(51,7) 39(43,8) 756(51,7) 

Total 1178(100) 107(100) 87(100) 89(100) 1461(100) 

Pearson Chi-Square: 0,486 Cramer's V: 0,041 

Hypotes 8 - Första och andra generationens invandrare har lägre förtroende för att 

domstolsväsendet ställer alla lika inför lagen jämfört med etniskt svenska. Hypotesen kan inte 

bekräftas. I tabell 9 ovan visar resultatet att sambanden i korstabellen inte är signifikant vilket 

innebär att etniskt ursprung inte påverkar förtroendet att människor ställs lika inför lagom inom 

domstolsväsendet.  

 

Tabell 10. Korstabellsanalys med den beroende variabeln likhet 

inför lagen inom polis, procent inom parentes 
Variabler Sverige Norden Europa Utanför Europa        Total 

Lika 350(30,6) 26(25,0) 33(39,8) 38(45,2) 447(31,6) 

Olika 793(69,4) 78(75,0) 50(60,2) 46(54,8) 967(68,4) 

Total 1143(100) 104(100) 83(100) 84(100) 1414(100) 

Pearson Chi-Square: 0,006 Cramer's V: 0,094** 

Hypotes 9 - Första och andra generationens invandrare har lägre förtroende för att polisen 

ställer alla lika inför lagen jämfört med etniskt svenska. Hypotes 9 får inte stöd. Resultatet i 
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tabell 10 ovan visar ett signifikant, mycket svagt samband där första och andra generationens 

invandrare från Europa (utanför Norden) eller utanför Europa har högre förtroende för att polis 

behandlar brottsoffer lika inför lagen jämfört med etniskt Svenska personer. Norden är den 

kategori som har lägst förtroende för att polisväsendet ställer människor lika inför lagen, detta 

går således emot hypotes 9.  

 

Sammanfattningsvis visar resultatet att etniskt ursprung påverkar förtroende för polis gällande 

alla tre aspekterna, generell tillit, opartiskt agerande och att alla ställs lika inför lagen. Vad 

gäller förtroende för domstol påverkar etniskt ursprung endast aspekten opartiskt agerande. 

Andra generationens invandrare med ursprung Europa och utanför Europa har lägre generell 

tillit till polis jämfört med etniskt svenska. Både första och andra generationens invandrare har 

lägre förtroende för att polis agerar opartiskt medan endast första generationens invandrare har 

lägre förtroende för att domstol agerar opartiskt jämfört med etniskt svenska. Slutligen uppvisar 

etniskt svenska lägre förtroende för att polisen ställer alla lika inför lagen jämfört med både 

första och andra generationens invandrare med ursprung Europa och utanför Europa. 

Diskussion  
I följande avsnitt diskuteras studiens resultat, endast signifikanta resultat kommer att 

diskuteras.  

 

Syftet med denna studie var att undersöka om förtroendet för domstol och polis skiljer sig åt 

mellan individer beroende på personers etniska ursprung. Studiens två frågeställningar var (1) 

om graden av förtroende för domstolar skiljer sig beroende på etniskt ursprung, samt (2) om 

graden av förtroende för polisen skiljer sig beroende på etniskt ursprung. Baserat på teori och 

tidigare forskning antogs det att första generationens invandrare har lägre förtroende för 

domstol och polis jämfört med etniskt svenska. Studiens resultat visar att etniskt ursprung tycks 

påverka förtroende för polis i större utsträckning än förtroende för domstol. Studien visar också 

att första och andra generationens invandrare tycks skilja sig åt vad gäller grad av förtroende. 

  

Studiens resultat visar att andra generationens invandrare från Europa och utanför Europa har 

lägre generell tillit till polis jämfört med etniskt svenska personer. Medan första generationens 

invandrare enligt resultatet inte tycks ha något samband. Som tidigare nämnt har studier om 

skillnader i tillit till polis beroende på etniskt ursprung visat varierande resultat, och detta 
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speciellt för andra generationens invandrare (Brottsförebyggande rådet, 2007). Denna studie 

går dock i linje med de resultat som presenterats av Röder och Mühlau (2012) där andra 

generationens invandrare har lägre tillit till både polis och rättsväsendet jämfört med etniskt 

svenska personer (Röder & Mühlau, 2012). Röder och Mühlau (2012) menar att detta beror på 

en upplevd eller föreställd diskriminering som medför att andra generationens invandrare har 

lägre tillit till polis. Att känna sig rättvist behandlad utgör en stor del av förtroendet menar 

Rothstein (2003), vilket kan vara en förklaring till det lägre förtroendet hos andra generationens 

invandrare från Europa eller utanför Europa. På så vis är det beslut som tagits att dela in etniskt 

ursprung, likt Röder och Mühlau (2012) i första och andra generations invandrare välgrundat, 

då det går att finna differens mellan dem.  

 

Vad gäller opartiskt och rättvist agerande visar resultatet att första generationens invandrare 

födda utanför Europa har lägre förtroende för att domstolar agerar opartiskt och rättvist jämfört 

med etniskt svenska. Dock tycks faktorerna ålder, utbildning, inkomst och hemort ha större 

effekt på förtroendet om opartiskhet då etniskt ursprung inte längre har någon effekt när dessa 

faktorer kontrolleras för i analysen. När det gäller förtroende i form av opartiskt och rättvist 

agerande inom polis kan inga skillnader mellan första och andra generationen belysas då 

grupperna analyserades i samma korstabell. Resultatet visar att första och andra generationens 

invandrare från kategorierna Europa och utanför Europa har lägre förtroende än kategorierna 

Sverige och Norden. Detta går i linje med studier som visar att nordiska länder har högt socialt 

kapital (se t.ex. World Values Survey, 2015; Rothstein & Stolle, 2008). Det går även i linje 

med det Putnam (2011) och Rothstein (2003) argumenterar för, nämligen att förtroendet är högt 

i samhällen med högt socialt kapital. Det går att föreställa sig att en individs institutionella 

förtroende kan bero på det socialt kapital som finns i personens ursprungsland. Resultatet 

gällande förtroende för opartiskhet inom polis styrker Rothsteins (2003) argument om att 

opartiskhet är en viktig del av förtroendet.  

 

Enligt resultatet har personer från Sverige och Norden lägre förtroende för att polis behandlar 

brottsoffer lika inför lagen oavsett hudfärg eller etnicitet, jämfört med första och andra 

generationens invandrare från Europa och utanför Europa. Detta resultat går emot hypotes 9 i 

den här studien, däremot går resultatet i linje med Röder och Mühlau (2012) som menar att 

invandrare har lägre förväntningar. Vilket kan förklara varför invandrare har högre förtroende 

för institutioner jämfört med infödda i vissa fall (Röder & Mühlau, 2012). Det går även i linje 

med Holmberg & Weibull (2004) som menar att förtroende inte alltid grundas i hur 
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institutionerna agerar utan kan grundas i individers förväntningar på institutionerna. Putnam 

(2011) poängterar också att länder med högt socialt kapital och hög medborgaranda också har 

högre förväntningar på sina förvaltningsmyndigheter. Sverige och Norden kan således tänkas 

ha högre förväntningar på att tjänstemän ska behandla alla lika inför lagen jämfört med första 

och andra generationens invandrare från Europa och utanför Europa. Detta kan då vara en 

förklaring till resultatet att första och andra generationens invandrare med ursprung Europa och 

utanför Europa har högre förtroende för att polis behandlar alla lika, jämfört med etniskt 

svenska och första och andra generationens invandrare från Norden. Det bör tilläggas att vi i 

föreliggande studie inte vet individens ursprungsland och kan då inte se om graden av 

förtroende samvarierar med ursprungslandets grad av socialt kapital, vi kan alltså inte fastställa 

om det sociala kapitalet i en persons ursprungslands samvarierar med individens förväntningar 

på institutionerna i Sverige.  

 

Utifrån resultatet tycks det så att även om personer med ursprung Sverige och Norden har lågt 

förtroende för att polis behandlar alla lika inför lagen påverkas inte deras generella tillit till 

polisen. Förtroendet kan i enlighet med Putnam (2003) vara grundat i samhällets befintliga 

medborgaranda. Det kan således finnas en norm i samhället att en person ska lita på polisen 

vilket kan förklara att den generella tillit är hög samtidigt som det tycks finnas en medvetenhet 

om att polisen inte alltid behandlar alla lika inför lagen. Ytterligare en förklaring kan ligga i 

skillnader i medvetenhet om diskriminering. Länder inom Norden kan tänkas värdesätta etiska 

normer om allas lika värde då dessa finns uttryckta i lagparagrafen (Regeringsformen 1974: 

152). Detta skulle då kunna göra att personer inom Norden är mer uppmärksamma på 

eventuella institutionella orättvisor. 

 

När regressionsanalyserna kontrollerades för bakgrundsvariablerna visade det sig att det finns 

ett signifikant samband mellan eftergymnasial utbildning, medelinkomst, höginkomst och tillit 

för domstol, vilket också har visats i tidigare forskning, att personer med högre utbildning och 

inkomst också tenderar att ha högre tillit för rättsväsendet (Brottsförebyggande rådet, 2007; 

Hudson, 2006 56f). Högre utbildning och en högre inkomst jämfört med låg utbildning och låg 

inkomst har en positiv effekt på förtroende för domstol. Detta kan tänkas bero på att de 

människorna är mer insatta i domstolens arbete när de har en högre utbildning. Högre 

utbildning kan indikera högre lön vilket skulle kunna förklara att individer med högre inkomst 

har högre förtroende. Eftergymnasial utbildning och förtroende för polisen visar också på ett 



 

29 
 

signifikant samband. Detta kan ha att göra med det som Sampson och Jeglum Bartusch (1998) 

antyder, att de lägre socioekonomiska klasserna är mer i kontakt med polisen då de sannolikt 

bor i mer utsatta och drabbade områden, och på så sätt också har mer erfarenheter av polisens 

arbete. Detta går i linje med Tyler (2001) och Skogan (2006), som menar att om inte individer 

ser en förbättring där de bor kan det också anses dra ner förtroendet för polisen. Resultatet 

visade också att personer som bor i by eller landsbygd har lägre tillit till domstol jämfört med 

personer som bor i storstad. Detta går att se i relation med att de flesta individer med 

eftergymnasial utbildning är bosatta i storstäder och att de också tenderar att ha högre inkomst, 

vilket skulle vara en rimlig förklaring till att detta negativa samband finns.  

 

Ingången till denna studie ligger i Rothsteins (2003) resonemang om att upprätthållandet av de 

etiska normerna är en grundsten för att institutionerna ska inge förtroende. När tjänstemän 

följer de etiska normerna accepterar människor att följa lagarna i samhället. Om domstolar och 

polisen agerar oetiskt rubbar det inte bara rättsväsendets förtroende utan samhället som helhet 

(Rothstein, 2003). Utifrån den här studiens resultat och tidigare forskning som visar att första 

och andra generations invandrare från Europa och utanför Europa har lägre förtroende för polis 

går det att föreställa sig problematik om detta. Om vissa grupper i samhället har lägre 

förtroende till institutioner kan det också potentiellt medföra att dessa människor slutar 

upprätthålla myndigheterna med information eller inte acceptera lagarna. Om till exempel 

personer tror att polisen arbetar emot dem snarare än för dem kan detta sänka motivationen att 

anmäla brott. Det skulle också kunna resultera till att brottsligheten ökar då lagarna inte längre 

skulle anses vara legitima om förtroende är lågt, vilket skulle medföra svårigheter med att 

upprätthålla en rättsstat. Detta skulle på så vis kunna medföra en ökad otrygghet för hela 

samhället och förtroendet för institutioner skulle kunna sjunka hos alla medborgarna, även den 

mellanmänskliga tilliten skulle enligt Rothstein (2003) i så fall också ta stryk. Vilket i sin tur 

kan leda till att samhällets sociala kapital rubbas som Putnam (2011) och Rothstein (2003) ser 

som en beståndsdel för samhällets fungerande och möjlighet till utveckling. Det är därför 

viktigt att utforska hur förtroendet för domstol och polis ser ut och om det skiljer sig mellan 

olika grupper, i detta fall mellan olika etniska ursprung. 

 

Slutsatsen för det här arbetet lyder att etniskt ursprung har en påverkan på förtroende för polis 

inom alla aspekter men endast inom en aspekt för domstol. På så vis tycks polisen leva upp till 

de etiska normerna i lägre grad jämfört med domstolsväsendet. Det kan vara av vikt att dessa 

institutioner och kanske framförallt polisväsendet arbetar för att följa de etiska normerna, då 
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detta kan medföra möjligheten till att bibehålla högt socialt kapital och ett väl fungerande 

samhälle.   

Kritisk reflektion 

Kritik skulle kunna riktas till hur uppdelningen av etniskt ursprung konstruerats i den här 

studien. Problematisering kan antas då det i kategorierna Europa och utanför Europa finns stor 

varians på grad av tillit länderna emellan. Till exempel inom Europa visar studier att förtroendet 

för polis och rättsväsende skiljer sig ganska stort mellan exempelvis Tyskland och Polen 

(European Union, 2017: 57f) och mellan Portugal och Tjeckien (OECD, 2015: 128), lika väl 

som skillnaden är stor mellan till exempel och China gällande tillit till domstolar (WVS, 2015: 

245). Dessa skillnader mellan länderna inom grupperna Europa och utanför Europa kan tänkas 

påverka den här studiens resultat så att en persons ursprung får lägre eller högre effekt på 

förtroende, eftersom vi inte vet exakt vilket ursprungsland personen tillhör. Ett ytterligare 

problem med den här operationaliseringen av etniskt ursprung är att gruppen andra 

generationens invandrare är väldigt få i antal. Ett alternativ skulle kunna vara att använda två 

eller flera omgångar från ESS för att få ett bättre representativ material. En annan möjlig 

svaghet är att personer som har lågt förtroende för domstol och polis kan också tänkas vara 

mindre benägna på att svara på frågor om tillit. Vilket i så fall resulterar i att bortfallet blir 

snedvridet och urvalet inte helt motsvarar populationen. Detta skulle kunna vara en av 

orsakerna till det låga antalet av första och andra generationens invandrare från Europa och 

utanför Europa. 

 

Vidare är det sannolikt att anledningen till varför en person kommit till Sverige kan påverka 

förtroendet. En person som kommit för att arbeta och haft boende och jobb vid inflyttande lever 

under andra förhållanden än personer som flytt från krig. I föreliggande studie görs ingen 

kontroll för individens levnadsförhållande mer än utbildning och inkomst vilket gör att 

eventuella mellanliggande faktorer inte blir synliga. Vi vet respondenternas födelseland men 

vi vet inte vart de vuxit upp vilket är en nackdel då uppväxtförhållanden kan tänkas påverka 

hur individen uppfattar sin verklighet och inställning till domstol och polis.  På värdet R2 att 

döma kan det konstateras att de beroende variabler som används, etniskt ursprung, kön, ålder, 

utbildning, inkomst, hemort, i studien inte förklarar variansen i förtroende. Vidare kan det vara 

så att förtroende inte bara handlar om de tre aspekter som undersökts i denna studie. Andra 
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faktorer som inte kommit fram i detta arbete kan avgöra om personer har högt eller lågt 

förtroende för domstol och polis.  

Vidare forskning 

Den här studien grundar sig i att jämföra olika områdesgrupper i världen (Sverige, Norden, 

Europa och utanför Europa). Något som skulle vara intressant för framtida forskning är att 

undersöka förtroendet för domstol och polis och hur de skiljer sig i olika delar av Sverige. Detta 

för att kunna se fler orsaker till högt och lågt förtroende, dels mellan olika individer men också 

olika områden i ett och samma land, och vad dessa differenser bygger på genom att till exempel 

jämföra etniskt heterogena och homogena områden. Deltagande i medborgliga organisationer 

i de olika områdena i Sverige skulle också vara relevant att kontrollera för eftersom detta enligt 

Putnam (2011) påverkar tillit. En annan del som skulle vara av intresse att bygga vidare på är 

att ta hänsyn till varför individen kom till Sverige, om denne kom på grund av arbete, kärlek, 

eller krig, dessa aspekter kan tänkas ha en påverkan på förtroendet då inblandningen av de 

offentliga organen kan ha en stor effekt för individens framtid och liv, och på så vis se hur 

förtroendet för Sveriges domstol och polis skulle påverkas.  
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