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De lege ferenda 

En kvantitativ studie kring ungdomars och vuxnas 
inställning till civilkurage 

Karl Jonas Dunér 

 

ABSTRACT: Återigen har ett betänkande om en s.k. "civilkuragelag" gjorts i Sverige, och 

resulterat i samma slutsats som tidigare: En dylik lagstiftning skulle göra mycket liten 

skillnad i verkliga livet. Vad som sällan diskuteras från offentligt håll är däremot de 

bakomliggande faktorer som inverkar på vårt mod att stå upp för moraliska värden eller att 

säga ifrån vid missförhållanden trots personlig risk. I detta sammanhang är begreppet 

socialt kapital av särskild betydelse för att belysa påverkande faktorer. Studiens syfte var 

att mäta attityder kring civilkurage hos en grupp gymnasieungdomar och yrkesarbetande 

vuxna genom skalan personligt risktagande /mod kopplat till skalor om tillit, social ångest 

och samhälleligt engagemang, liksom att identifiera attityder till straffsanktionerad 

lagstiftning på området. Studien genomfördes med enkäter och Likert skalor. Resultaten 

visade att en majoritet av urvalspopulationen ställt sig negativ till en strafflagstiftning, 

även om unga män och vuxna kvinnliga tjänstemän var mer positivt inställda. Det fanns 

även en samvariation mellan personligt risktagande/mod och socialt engagemang. En 

diskrepans dök upp i vad som betraktas som normativt önskvärt – att försvara någon som 

behandlas illa eller orättvist – mot vad som ansågs uthärdligt i upprätthållandet av dessa 

värden. 

NYCKELORD: Civilkurage, mod, personlig risk, social ångest, tillit, samhällsengagemang. 
 

INLEDNING 

Politisk korrekthet, jantelag och neutralitet är återkommande (skälls)ord, ofta förknippat 

med svensk mentalitet, som i många fall kan ställas i motpol till begreppet civilkurage.  

Sistnämnda begrepp är inte helt enkelt att definiera, men beskrivs av Lennart Lundquist 

(2001) som när individen försvarar sina värden och säger ifrån vid missförhållanden – 

även om det inte närmare brukar preciseras vilka värden det är civilkuraget upprätthåller. 

    I allmän mening förs nog tankarna till s.k. hjältedåd beskrivna av media, där någon 

vågat gå emellan vid exempelvis en misshandel, och på så vis räddat liv. Det är givetvis 



 

 

 

beaktansvärt att dylika handlingar upphöjs som en eftersträvansvärd norm, men torde 

implicit säga något om avsaknaden av kurage i många fall.  

    Giddens (2007) menar att alla sociala normer åtföljs av s.k. sanktioner med vars hjälp 

konformitet gynnas och avvikelse hindras. I det sistnämnda fallet talar man om negativa 

sanktioner som t.ex. strafflagstiftning. En av Giddens (ibid.) beskriven kontrollteoretiker, 

Travis Hirchi, utgår från perspektivet att människor agerar rationellt och att de undviker 

att begå avvikande handlingar så länge nackdelarna överväger fördelarna. Vidare 

omnämner han bl.a. engagemang som ett av flera band som kopplar samman individer 

med samhället och på så vis fungerar konformt med dess sociala normer.   

    Sverige saknar till skillnad från många länder en allmän skyldighet att bistå nödställda, 

men det har länge diskuterats för- och nackdelar med införande av en s.k. 

”civilkuragelag”, som skulle innebära en allmän skyldighet att bistå nödställda eller 

reagera i farliga situationer (SOU 2011:16).  

Sittande regering beslöt vid ett regeringssammanträde i september 2009 att på nytt väcka 

frågan om en dylik lagstiftning, och föranledde med sitt direktiv det betänkande av 2011 

som kommit att kallas Handlingspliktsutredningen. Mycket kan sägas om det ansvar som 

åvilar människor emellan. Föräldrar är skyldiga att både moraliskt som juridiskt ombesörja 

sina barn, personer kan vara avtalsenligt skyldiga att sörja för andras trygghet, och vi har 

även lagreglerad skyldighet att bistå andra som råkat illa ut på grund av våra egna 

handlingar. Utredaren tar dock i sina moralfilosofiska avvägningar upp det faktum att den 

handlingsplikt som påbjuds av regeringen måste särskiljas från dessa ovan nämnda 

ansvarsförhållanden: det moraliska spörsmålet i fråga handlar om när och hur vi bör 

ansvara för varandra då inga personliga relationer motiverar eller egna aktiva handlingar 

föregår (ibid.).  

    I Sverige har det inte bedrivits någon utförligare forskning om varför somliga 

människor är mer benägna än andra att ingripa i nödsituationer. Sedan 1960-talet har dock 

temat utgjort ett stort forskningsområde inom amerikansk socialpsykologi, där man 

fokuserat kring teorier om medmänsklighet; beteenden där personer visar omtanke mot 

andra. Förklarande faktorer för medmänskligt agerande är empati, moralisk skyldighet, 

norm om ömsesidighet, självkänsla och socialt erkännande. Den största teoribildningen 

förklarar beteenden i nödsituationer med just normen om ömsesidighet som universellt 

anger de rättigheter och skyldigheter människor har i samhället. Enligt denna skola hjälper 

man de man tror sig få hjälp av i omvänd situation (Kildebo, 2006). 



 

 

 

     En annan viktig teori bygger på att människors känslomässiga engagemang i varandra 

fungerar som bidragande faktor för att agera medmänskligt (ibid.). Motsatsbilden av 

engagemang beskrivs av Olson (2005) som en likgiltighet – disengagement – 

kännetecknad av ointresse, avskiljande, apati, låg grad av involvering och lågt deltagande i 

aktiviteter.   

Mod, tillit och rädslan att avvika 

Begreppet mod är svårdefinierat p.g.a. de många omständigheter som kan kategorisera 

både hot som värde för en enskild individ. Woodard och Pury (2007) definierar mod som 

villigheten att agera, med eller utan varierande grad av rädsla, för “den goda sakens skull”, 

för att uppnå ett för individen eftersträvansvärt mål: kanske just av moralisk art. De 

beskriver även hur diskussionen av begreppet har utvecklats från att fokusera kring mod 

knuten till fara av fysisk art till att inbegripa även hot mot moralen, den etiska integriteten 

eller hot representerat av socialt ogillande från omgivningen. 

    Blanco, Garcia och Liebowitz (2004) menar att människor ofta upplever viss grad av 

obehagskänsla i sociala situationer som inbegriper prestation inför grupp med känslan av 

att bli granskad och bedömd. Social ångest innebär enligt Harold Leitenberg (1990) 

känslor av oro, självmedvetande och känslomässig stress i förväntade eller faktiska sociala 

situationer med någon form av utvärderande element. Ångesten uppstår som följd av att 

människor söker göra gott intryck inför andra men tvivlar på att lyckas. Kärnan i social 

ångest är att den person som fruktar att han eller hon kommer att visa sig opassande eller 

otillräcklig inför av andra kommer att avvisas. 

     Giddens (Hollway & Jefferson, 1997) teoretiserar kring hur det moderna samhällets 

koppling till ångest har ändrat form: Större valmöjligheter innebär större osäkerhet, 

såtillvida att vi gått ifrån en ordning präglad av tradition och vana, samtidigt som moderna 

begrepp som “rationell kunskap” knappast räcker till för att betrygga oss från livets 

överväldigande risker. Här menar han att risk starkt kopplas till begreppet tillit – något 

som grundläggs under uppväxten – och som skyddar oss från livets ångestframkallande 

faror. Hollway och Jefferson (1997) omnämner även ångest som närbesläktat med rädsla, 

medan rädsla implicit inbegriper begreppet risk: Ju troligare man antar sig vara i risk, 

desto räddare blir man, och vice versa.  Vidare beskriver Möllering (2001) hur 

forskningen kring begreppet tillit rört sig bortom modeller om rationalitet och öppnar för 

tolkningar kopplat till affekter och mer abstrakt förståelse. Funktionella konsekvenser av 

tillit är risktagande, samarbete och socialt kapital.  



 

 

 

    Socialt kapital är ett begrepp som starkt kopplats till både mellanmänskligt förtroende 

som deltagande i föreningsliv, där framförallt det sistnämnda ansetts vara en viktig 

beståndsdel för ett ökat deltagande i demokratisk bemärkelse. Andra beståndsdelar som 

hör till begreppet är sociala nätverk och ömsesidighetsnormer. Möllering (2001) påpekar 

att tillit står i stark positiv korrelation med samarbete och handling. Teorier om socialt 

kapital används ofta för att förklara problem som rör avsaknad av deltagande, samhälleligt 

engagemang och “civil moral” hos individer.  Även Rothstein och Uslaner (2005) tar i sin 

studie kring jämlikhet, korruption och tillit upp att man ofta använt låg grad av frivilligt 

engagemang som förklaring till låg grad av tillit i samhällen med medföljande negativa 

konsekvenser. Det finns dock enligt Möllering (2001) få studier som undersökt det sociala 

kapitalets påverkan på både individ- och samhällsnivå tillsammans, vilket motiverar 

undersökningar som söker kartlägga sambandsförhållanden däremellan.    

    Teorier om socialt kapital har studerats även i Norden, där bl.a. Bo Rothstein (Bäck, 

2011) diskuterar “den sociala fällan.” I ett samhälle behöver alla samarbeta, och för att 

detta ska möjliggöras krävs tillit mellan parterna, vilken kan variera beroende på 

förhandsuppfattningen om andras handlingar: saknas tillit är det mer rationellt att inte 

samarbeta. Tillit benämns här som det sociala kapitalets “kvalitativa ingrediens.” 

Folkflertalets uppfattning 

I Handlingspliktsutredningen (SOU, 2011:16) menas att lagstiftning så långt som möjligt 

bör återspegla folkflertalets uppfattning om vad som är rätt och fel även om det, tillägger 

man, inte kan vara ensamt avgörande. Man har inte låtit företa någon egen systematisk 

undersökning kring attityder hos befolkningen inför detta betänkande utan vilar sig mot 

tidigare mätningar. År 2006 genomförde opinionsinstitutet Synovate/Temo på uppdrag av 

Kristdemokraterna en undersökning bland svenskar över 16 år om inställning till 

civilkurage. Där framkom att drygt hälften av de tillfrågade (52 %) ställde sig positiva till 

att lag införs som gör den enskilde skyldig att ingripa för någon i nöd, medan 39 procent 

var emot detta förslag. På frågan “Tror du att du skulle känna dig tryggare i olika 

situationer om människor enligt lag var skyldiga, att efter förmåga, rycka in och hjälpa 

en människa i nöd eller skulle du inte göra det?” svarade 54 procent ja, medan 39 procent 

gav ett nekande svar – det var också fler yngre än äldre personer som svarade ja till denna 

fråga. Samma frågeställning upprepades 2008 och då visade det sig att hela 66 procent av 

de tillfrågade skulle känna sig tryggare med en sådan lagstiftning, alltså nära två 

tredjedelar, medan 26 procent svarade att de inte skulle det. Ytterligare en källa omnämnd 



 

 

 

i utredningen som skulle tala för denna inställning hos allmänheten var det enhälliga 

justitieutskottets mening om att det kan hållas för sannolikt att en generell straffreglering 

kring underlåtenhet torde ha stöd i allmänt rättsmedvetande (ibid.). 

Bystander effect 

Inom psykologisk forskning är the bystander effect ett vedertaget fenomen. Det innebär 

att benägenheten att gripa in och bistå en nödställd minskar i proportion till det antal 

åskådare som finns på plats, eftersom pressen för den enskilde att agera minskar då andra 

likväl kan reagera. En annan förklaring av fenomenet är att personer inför varandra vill 

bete sig socialt korrekt och acceptabelt, och därmed tvekar om andra gör det (ibid.).  

   Forskningen kring bystander effect utfördes dock i fingerade nödsituationer som vare 

sig var farliga eller våldsamma, och senare studier har visat att om personer konfronteras 

med en nödsituation som de tolkar som farlig eller våldsam för den nödställde råder ingen 

markant skillnad om de befunnit sig ensamma eller i grupp (Fischer et al., 2005). 

Moralfilosofi och medborgerlig gemenskap 

Att moralfilosofi diskuteras i betänkandet ovan vittnar om dess relevans för utformningen 

av de lagar vi stiftar – vilka värden är det vi värnar? Olika filosofiska skolor skulle ge helt 

olika svar på frågan om var och ens skyldighet att ingripa till försvar för en komplett 

främling. Företrädare för samhällsfördragsteorin formulerar det som att varje utvecklat 

välståndssamhälle har en stat som påtagit sig ansvar för sina medborgares trygghet, men 

att dessa medborgare också har en reciprok skyldighet att vid statens frånfälle överta detta 

ansvar och agera i dess ställe – möjligen inte för sin medmänniskas skull som för sin 

medborgares (ibid.).  

Medborgargemenskapliga slutsatser är inte främmande inom det sociala arbetets fält. 

Socialtjänstlagens portalparagraf stadgar i andra stycket om vikten av vårt hänsynstagande 

till människans eget ansvar för sin, och andras, sociala situation (Gregow, 2009). 

Skyldigheten att säga ifrån kan enligt Lundquist (2001) ses som både en moralisk som 

demokratisk plikt vilket innefattar alla medborgare, men kanske framförallt de offentligt 

anställda. Den amerikanska straffrättsprofessorn Steven J. Heyman som bekänner sig till 

samhällsfördragsteorin menar även att underlåtenhet därom borde kunna straffsanktioneras 

från samhällets sida (SOU, 2011:16).  

   Men är detta nu vad vi vill att lagen borde vara? Är detta de lege ferenda? 



 

 

 

I ovan nämnd utredning framgår tanken att många situationer som fordrar civilkurage 

också är av den art att den ingripande själv kan komma till skada. Det innebär normalt att 

man avstår från ingripandet, och att straffhot knappast ändrar dessa förhållanden, varför 

närmare studier av dessa situationer inte är av intresse (SOU, 2011:16). 

    Det må vara sant. Det finns däremot all anledning att göra sig bekant med andra faktorer 

som inverkar på civilkurage, inte minst de områden som står i förbindelse med begreppet 

socialt kapital – samhälleligt engagemang och mellanmänsklig tillit. Sociologen Luhmann 

(Hollway & Jefferson, 1997) menar att en essentiell egenskap hos den kritiska sociologin 

är en vägran att nöja sig med att enbart beskriva regelbundenheter i samhället. Genom att 

använda statistiska förfaranden kan dolda strukturer framträda som utvidgar vår förståelse 

av samhället. Då begreppet civilkurage inte är närmare bestämt innehållsmässigt utan 

generellt betecknar dygden att stå upp för sina värden och säga ifrån vid missförhållanden 

är det av intresse att undersöka vilka andra situationer som inverkar på vårt mod att 

ingripa, samt huruvida graden av social ångest innebär en kontradiktär effekt.  

Syftet med denna studie är att undersöka attityder kring begreppet civilkurage liksom 

inställning till straffsanktionerad lagstiftning på området hos en urvalsgrupp av 

tjänstemän, bruksarbetare och gymnasieungdomar. Vidare syftar studien undersöka hur 

civilkurage definierat som personligt risktagande/mod kan kopplas till begreppen social 

ångest, tillit och samhällsengagemang. 

MATERIAL OCH METOD 

Val av metod 

Studien utfördes med kvantitativ ansats genom enkäter med s.k. Likerskalor där 

respondenterna tog ställning till sex items (påståenden) för varje variabel, eller skala, 

genom ett fyrgradigt svarsalternativ: ”Stämmer helt”, ”Stämmer ganska bra”, ”stämmer 

inte särskilt bra” och ”Stämmer inte”. Variablerna förutsattes mäta endera grad av: 

Personligt risktagande/mod, Social ångest, Tillit samt Samhällsengagemang för att 

studera eventuell samvariation däremellan. 

Tre av skalorna togs fram egenhändigt medan skalan som mätte social ångest översattes 

från den amerikanska The Self-Consciousness scale (Carver & Scheier, 1985). 



 

 

 

Urval 

Studerad urvalspopulation delades upp i tre grupper för att ge ett visst mått av spridning i 

ålder och utbildningsnivå, och genomfördes med en blandning av snöbolls- som 

bekvämlighetsurval. För varje grupp har en kontaktperson med övergripande ansvar 

tillfrågats om att genomföra studien.  Första gruppen bestod av ungdomar från en barn- 

och fritidsklass på Östersunds gymnasium (ÖG1) mellan åldrarna 15-19 år. 

Respondenterna tillfrågades om att medverka i studien vilken genomfördes på plats under 

ett anpassat lektionstillfälle som började med att eleverna fyllde i varsin enkät för att 

sedan föra dialog med lärarna kring enkätens frågor samt ämnet som sådant. Alla elever 

fyllde i enkäterna vilken betecknar ÖG1 som en totalundersökning. De bägge grupper 

som representerar vuxna yrkesarbetande mellan 22-64 år bestod av å ena sidan tjänstemän 

från Försäkringskassan Östersund (FÖ2) och å andra sidan bruksarbetare från ett 

pappersbruk i den småländska orten Lessebo (LP3) – dessa enkäter distribuerades ut och 

skickades tillbaka av personalansvariga på varje ort, varför ett litet bortfall från tänkt 

totalantal förekommit.  

Bakgrundsvariabler 28 och 29 gav möjlighet för respondenterna att ta ställning till 

lagstiftning om underlåtenhet och har delats upp i två led. Formuleringarna på varje 

påstående utesluter egentligen inte varandra men kan så ge sken. Då personer tar ställning 

till juridiska spörsmål är det av intresse att särskilja ett informerat ställningstagande från 

ett icke-informerat (SOU, 2011:16), varför uppdelning gjorts. 

Följande bakgrundsvariabler har besvarats av respondenterna: 

 

TABELL 1: Könsfördelning. 

Grupper   Man              Kvinna                  N 

ÖG1   10               23                        33 

FÖ2    5                                     13                        18 

LP3    9               5                         14 

Total   24                                   41                         65 

 

TABELL 2: Medlemskap i frivilligorganisation. 



 

 

 

Grupper   Ja              Nej                       N 

ÖG1   6              26                        32* 

FÖ2   4                                     14                        18 

LP3   9               5                         14 

Total   19                                   45                        64 
* En svarade inte 

 

TABELL 3: Inställning till allmän skyldighet att bistå nödställda. 

Grupper   Ja              Nej                        N 

ÖG1   15              18                        33 

FÖ2   10                                    8                         18 

LP3     5               9                         14 

Total   30                                   35                        65 

 

 

 
Det bör införas en allmän 

skyldighet att bistå nödställda 

Total Ja Nej 

Män 

Kvinnor 

 12 

18 

12 

23 

24 

41 

Total 30 35 65 

 

TABELL 5: Inställning till straffsanktionerad lagstiftning. 

Grupper   Ja              Nej                        N 

ÖG1   8               25                        33 

FÖ2   7                                      11                        18 

LP3   2               12                        14 

Total                            17                                    48                        65 

 

TABELL 4: Könsfördelning och skyldighet att bistå 
nödställda: korstabulering. 

TABELL 6: Könsfördelning och straffbarhet att inte 
bistå nödställda: korstabulering 



 

 

 

 

 
Det bör vara straffbart att inte 

bistå nödställda 

Total Ja Nej 

Män 

Kvinnor 

 9 

8 

15 

33 

24 

41 

Total 17 48 65 

 

 

Reliabilitet och validitet för mätinstrumentet 

Tillförlitliga resultat kräver att testen uppmäter både hög reliabilitet- som validitet 

(Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005). Förstnämnda begrepp betecknar den följdriktighet 

och pålitlighet ett mått är av undersökt begrepp, medan validitet handlar om huruvida 

måttet verkligen mäter detta begrepp (Bryman, 2008). Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen 

(2010) beskriver det som: 

“...hur väl de frågor vi ställer till våra intervjupersoner ger svar på det vi vill undersöka... 

validitet handlar om giltighet.” 

Gällande mått med multipla indikatorer – såsom enkäter med skalor i denna studie – är 

delbetydelsen intern reliabilitet av särskild vikt (Bryman, 2008). När man aggregerar 

respondenternas svar för att bilda en totalpoäng som mått finns risken att indikatorerna 

saknar inre överensstämmelse med varandra. Om så är fallet sjunker graden av intern 

reliabilitet och respondenternas svar kan i själva verket stå för något annat än det man 

avsett mäta. Ett test av Cronbach’s Alpha mäter intern reliabilitet genom att beräkna 

genomsnittliga koefficienter med slumpmässig delning av frågorna, s.k. “split-half” (ibid.). 

Vad som kännetecknar en acceptabel nivå på alpha-koefficienten tvistar de lärde om. I 

denna studie har den nedre gränsen satts vid ett alphavärde på .50, vilket gjorts i flertalet 

internationella studier.  

Skala 1 – Personligt risktagande/Mod 

Den första skalan förutsattes mäta grad av mod i sådana situationer som handlar om att stå 

för sina värderingar eller säga ifrån vid missförhållanden, trots att personlig risk för 

negativa sanktioner förekommer. Utformningen av denna skala var därför av central 

betydelse för studien som helhet, eftersom grad av personligt risktagande/mod avsågs 

motsvara grad av ”civilkurage” och därmed utgjorde den måttstock de andra skalorna 



 

 

 

skulle vägas emot. Dessvärre lider bl. a. denna skala tillförlitlighetsbrister, vilket försvårat 

utsikterna för att kunna förutspå studiens resultat. Skillnader påfanns dock mellan 

grupperna gällande det alphavärde som signalerar intern reliabilitet i respondenternas svar, 

där FÖ2 har mer än tillräckligt: ÖG1 = Medelvärde .25, FÖ2 = Medelvärde .70, LP3 = 

Medelvärde .17. 

Skala 2 – Social ångest  

Skalan som indikerar grad av social ångest hämtades från Carvers och Scheiers (1985) 

Self-consciousness Scale som är en enkät med 23 items framtagen att mäta individuella 

skillnader av privat- och offentlig självmedvetenhet (egen övers. fr. eng. private- and 

public self-consciousness). De sex påståenden som översatts från engelska och anpassats 

till denna studies fyrgradiga skala härstammade från den del av deras enkät som mätte 

offentlig självmedvetenhet - något författarna definierat som tendensen hos en individ att 

lägga vikt vid de kvaliteter hos en själv som visas utåt och därmed genererar uppfattningen 

om ens egenheter och personliga uttryck. Social ångest hör enligt författarna (ibid.) 

samman med offentlig självmedvetenhet men med tillägget att individen upplever ett 

obehag av att bli bedömd av andra i social kontext. Det alphavärde som redovisats för 

ovan nämnd studie kring social ångest låg på .79.  

   Alpha-koefficienten för denna studies tre grupper överensstämmer alltså väl med 

originalet: ÖG1 = Medelvärde .78, FÖ2 = Medelvärde .75, LP3 = Medelvärde .87. 

Skala 3 – Tillit 

Enkätens tredje skala avsågs ge mått på tillit eller förtroende för andra i generell 

bemärkelse och togs fram egenhändigt. Även denna skala har brister i intern reliabilitet, 

men inte för samma grupper som i första skalan: Här är det istället FÖ2 som uträknas 

medan de bägge andra grupperna håller mått: ÖG1 = Medelvärde .50, FÖ2 = Medelvärde 

.36, LP3 = Medelvärde .76. 

Skala 4 - Samhällsengagemang  

Den sista skalan i enkäten mäter hur samhällsengagerad respondenterna upplever sig vara 

och togs fram egenhändigt. Alphavärden för intern reliabilitet visar i sammanhanget 

godkända nivåer: ÖG1 = Medelvärde .57, FÖ2 = Medelvärde .82, LP3 = Medelvärde .64. 



 

 

 

Etiska överväganden 

Bryman (2008) tar upp fyra av de grundläggande etiska principer som rör forskningsetik: 

informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. De tre sista principerna 

garanterades fullt ut genom att alla berörda respondenter i studien medverkat frivilligt och 

var anonyma samt att insamlade uppgifter endast använts för studiens syfte. Vad gäller 

informationskravet har enkäterna hos två av studiens undersökningsgrupper distribuerats 

ut via kontakter på varje ort, vilka givetvis informerats noggrant. På Östersunds 

Gymnasium informerades deltagarna om studiens övergripande syfte samt de moment 

som ingick i enkäten, men för att inte påverkas för mycket sinsemellan fick de vänta med 

att föra diskussion om de olika momenten tills efter utförd studie.  

RESULTAT OCH ANALYS 

Avsikten med studien var att mäta attityder kring begreppet civilkurage - delvis 

inställningen till en lagstiftning på området - delvis att finna eventuell samvariation 

mellan den egenhändigt framtagna skalan ”Personligt risktagande/mod” till de variabler 

som förutsattes mäta tillit, social ångest och samhällsengagemang. Ytterligare 

frågeställningar studien avsåg belysa var huruvida skillnader kunde skönjas mellan 

grupperna, mellan kön samt mellan personer som är med i frivilligorganisationer eller 

inte. 

Bakgrundsvariabler  

Som framgår av tabell 1-6 ovan kan ur bakgrundsvariablerna utläsas en ojämn 

könsfördelning i de bägge första grupperna såtillvida att både ÖG1 som FÖ2 har mer än 

dubbelt så många kvinnliga svaranden i respektive undersökning, medan trenden från LP3 

är motsatt, där var 64 procent av respondenterna män.  

   Gällande medlemskap i frivilligorganisation svarade 69 procent av samtliga grupper 

nej. Den grupp som dominerar relativt sett är LP3 där 64 procent inom den egna gruppen 

var medlemmar i någon frivilligorganisation. Samtliga var dessutom män. Fanns då 

någon korrelation mellan studiens resultat och denna faktor? Ja och nej. 

Organisationsmedlemmar påvisar marginellt högre poäng i samtliga skalor förutom skala 

2 som mätte social ångest. De har alltså något högre värden av Personligt risktagande, 

tillit och samhällsengagemang än motsvarande grupp av icke-medlemmar gör. Med 



 

 

 

hänsyn tagen till de brister som påvisats i skala 1 och 3 kan man dock inte med säkerhet 

stödja detta resultat.  

   Så till inställning kring lagstiftning på området. Frågeställningen delades upp i två 

påståenden: Variabel 28; ”Det bör införas en allmän skyldighet att bistå nödställda” och 

variabel 29; ”Det bör vara straffbart att inte bistå nödställda.” Ur tabell 3 kan avläsas en 

relativt jämn fördelning mellan 30 ”Ja” respektive 35 ”Nej”. Ur korstabuleringen 

betraktat ställer sig hälften av alla män som grupp positiva till en allmän skyldighet, 

medan den andra hälften är negativ. Bland kvinnor som grupp är den motsvarande bilden 

istället att 44 procent är positiv till ett dylikt införande, medan 56 procent svarat nej. 

Grovt räknat ser könsfördelningen alltså ganska likartad ut på detta påstående. Det är av 

alla grupper sammantaget närmare häften (46 %) som ställt sig positiv till en allmän 

skyldighet att bistå nödställda, vilket rimmar ganska väl med vad som framkommit av 

tidigare studier av Synovate/Temo (SOU, 2011:16), om väl något lägre än förväntat. 

Trenden förändras ytterligare när man tagit ställning till införande om strafflagstiftning. 

Led två i frågeställningen – variabel 29 – tar sikte på om det också bör vara straffbart att 

inte bistå en nödställd, vilket implicit torde vara resultatet även då man svarat ja på 

föregående påstående om införande av allmän skyldighet. Här skiljer sig dock 

svarsfrekvensen såtillvida att hela 74 procent ställer sig negativ till en sådan 

straffsanktion. Bland männen är det 38 procent som ställt sig positiv till införande av 

strafflagstiftning, respektive 63 procent negativa. Kvinnorna har istället med 80 procent 

svarat nej på detta påstående och därmed skjutit ifrån ganska markant. Värt att notera i 

sammanhanget är att det ur ÖG1 med sex av åtta svar var män som ställt sig positiva till 

införande av strafflagstiftning, medan sex av sju positiva svar i FÖ2 var kvinnor – i denna 

studie är det m.a.o. yngre män och yrkesarbetande tjänstekvinnor som ställt sig mest 

positiv till införande av strafflagstiftning. LP3 som grupp var också negativ till påståendet 

med hela 85 procent. De två respondenter som svarat ja var dock män. Studien visar alltså 

ett markant annorlunda resultat än vad som framgått i tidigare forskning. 

Korrelerat till de fyra skalorna påvisas här samma trend som ovan nämnt om 

organisationsmedlemmar. Av alla grupper sammanslaget visar de som ställt sig positiva 

till straffsanktionerad lagstiftning också marginellt högre värden på samtliga skalor utom 

skala 2, som mäter social ångest. Det kanske också ter sig logiskt att personer som rankat 

högt på värden av personligt risktagande/mod har lägre värden av social ångest och tycker 

sig vilja se ett allmänt infört påbud om civilkurage. 



 

 

 

TABELL 5: Medelvärden (Mean) för skalorna med filtervariabler. 

Medlem   Mean  N   Ej medlem Mean  N       Ja-sägare  Mean     N   Nej-sägare   Mean    N 

   Skala 1:  2,90    19  Skala 1:   2,71     45     Skala 1:  2,93       17   Skala 1:   2,71          47 
      Skala 2:  2,32    18  Skala 2:   2,34     45     Skala 2:  2,20       16   Skala 2:   2,39          48 
      Skala 3:  2,68    19  Skala 3:   2,49     45     Skala 3:  2,66       17   Skala 3:   2,50          47 
      Skala 4:  2,83    19  Skala 4:   2,69     44     Skala 4:  2,96       17   Skala 4:   2,65          47 

                                  

Skalor 

Nedan redovisas de påståenden som ingick i enkätens fyra skalor. I tabell 7 kan 

medelvärden för varje item utläsas liksom medelvärden för varje skala. Sammantaget 

uppvisar skalorna ett Cronbach’s Alpha på .57.  

 

Skala 1 (Personligt risktagande/mod) 

V4: Om jag ser ett bråk på gatan mellan främlingar försöker jag avstyra det 
V5: Jag upplever att det är svårt att stå för en åsikt om alla runt omkring tycker något annat 
V6: Om folk pratar på ett orättvist och kränkande sätt om andra brukar jag ifrågasätta det 
V7: Jag skulle inte utsätta mig för personlig risk för någons skull som jag inte känner 
V8: Man kan inte begära att vanliga människor ska leka vardagshjältar när det finns myndighetspersoner 
som ska ta hand om farliga situationer 
V9: Om jag ser någon behandlas illa eller orättvist bör jag gripa in 
 
Skala 2 (Social ångest) 

V10: När jag befinner mig i en främmande situation blir jag blyg 
V11: Det är svårt för mig att koncentrera mig när någon tittar på mig 
V12: Jag blir lätt generad 
V13: Det är lätt för mig att prata med främlingar 
V14: När jag ska tala inför grupp blir jag nervös 
V15: Stora folksamlingar gör mig nervös 
 
Skala 3 (Tillit) 
 
V16: Människor ställer i regel upp för varandra i dagens samhälle 
V17: Om jag skulle bli utsatt för brott på öppen gata skulle förmodligen någon komma till min undsättning 
V18: Personer som inte känner varandra skulle inte riskera sina liv för varandra 
V19: Jag litar i regel inte på myndighetspersoner 
V20: Om någon lovar att ställa upp tvivlar jag inte på att de kommer att göra det 
V21: Jag litar bara på människor jag känner riktigt väl 
 
Skala 4 (Samhällsengagemang) 
 
V22: Jag reagerar ofta på orättvisor i samhället 
V23: Jag upplever mig inte vara särskilt engagerad i samhällsfrågor 
V24: Jag bidrar till att göra världen till en lite bättre plats 
V25: Jag tar ofta ställning mot det jag tycker är fel och för sådant jag gillar 
V26: Jag tror inte jag kan bidra till någon större förändring av samhället 
V27: Jag ser mig som en samhällsengagerad person 

 

TABELL 7: Alla skalor/alla grupper. 



 

 

 

(Cronbach’s Alpha = .57)    
                                                        Medelvärde               Std.Avvikelse                 N  

Skala 1 
Variabel 4                                              2,13                               .78                         62 
Variabel 5                                              3,16                               .77                         62 
Variabel 6                                              2,90                               .62                         62 
Variabel 7                                              2,47                               .88                         62 
Variabel 8                                              2,73                               .81                         62 
Variabel 9                                              3,15                               .67                         62 
 Total                                                     2,77 
 
Skala 2 
Variabel 10                                            2,44                               .84                          62 
Variabel 11                                            2,53                               1.02                        62 
Variabel 12                                            2,18                               .86                          62 
Variabel 13                                            2,15                               .85                          62 
Variabel 14                                            2,76                               1.02                        62 
Variabel 15                                            2,10                               .99                          62 
 Total                                                     2, 35 
 
Skala 3 
Variabel 16                                            2,43                               .69                           62 
Variabel 17                                            2,57                               .78                           62 
Variabel 18                                            2,34                               .75                           62 
Variabel 19                                            3,06                               .77                           62 
Variabel 20                                            2,89                               .83                           62 
Variabel 21                                            1,98                               .84                           62 
 Total                                                     2, 55 
 
Skala 4 
Variabel 22                                            3,29                               .71                           62 
Variabel 23                                            2,37                               .93                           62 
Variabel 24                                            2,74                               .80                           62 
Variabel 25                                            3,13                               .61                           62 
Variabel 26                                            2,58                               .84                           62 
Variabel 27                                            2,24                               .92                           62 
 Total                                                     2, 73 
 

Grupper 

De tre grupper som ingår i studerad urvalspopulation visar sinsemellan både likheter och 

olikheter i sin svarsfördelning. Utifrån enkätens gradering innebär höga poäng också hög 

grad av endera personligt risktagande/mod, social ångest, tillit och samhällsengagemang. 

För att ge tydligare bild av hur frekvenserna skiljt sig åt mellan grupperna redovisas också 

standardavvikelsens värden. Höga poäng på standardavvikelsen signalerar höga mått av 

avvikelse från medelvärdet, d.v.s. hög heterogenitet i respondenternas svar sinsemellan i 

gruppen. Om standardavvikelse uppmäter låga värden tyder det på homogent fördelade 

attityder. 

 

ÖG1- Östersunds gymnasium 

      TABELL 8: Enkätsvar för ÖG1 
    (Cronbach’s Alpha på alla skalor sammanslaget  = .59)  
   



 

 

 

Skala                                                                             Medelvärde             Std.Avvikelse        N 

1 Personligt risktagande/mod 

Variabel 4 

 

2,03 

 

,82 

 

32 

Variabel 5 3,16 ,72 32 

Variabel 6 2,75 ,67 32 

Variabel 7 2,25 ,92 32 

Variabel 8 2,66 ,90 32 

Variabel 9 3,06 ,76 32 

2 Social ångest 

Variabel 10 

 

2,52 

 

,87 

 

33 

Variabel 11 2,85   1,03 33 

Variabel 12 2,52 ,83 33 

Variabel 13 2,27 ,84 33 

Variabel 14 2,97 1,07 33 

Variabel 15 2,58 1,03 33 

3 Tillit 

Variabel 16 

 

2,66 

 

,70 

 

32 

Variabel 17 2,88 ,79 32 

Variabel 18 2,31 ,78 32 

Variabel 19 2,88 ,83 32 

Variabel 20 2,63 ,83 32 

Variabel 21 1,56 ,62 32 

4 Samhällsengagemang 

Variabel 22 

 

3,21 

 

,65 

 

33 

Variabel 23 2,03 ,85 33 

Variabel 24 2,55 ,83 33 

Variabel 25 3,15 ,62 33 

Variabel 26 2,49 ,91 33 

 Variabel 27 1,91 ,77 33 

 

ÖG1 visar lägst poäng av samtliga grupper på första, tredje samt fjärde skalorna vilket 

skulle indikera lägst grad av motsvarande begrepp. Däremot är ÖG1 den av grupperna som 

rankar högst på skala två, vilket innebär högst grad av social ångest. I sammanhanget skall 

noteras att det just är denna skala som också uppvisat störst intern reliabilitet för gruppen. 

Skala ett, tre samt fyra ger också relativt låga värden på standardavvikelsen vilket innebär 

att svarsfördelningen är ganska väl centrerad kring medelvärdet. Skala två däremot 

uppvisar högre standardavvikelse kring sitt medelvärde som innebär en större spridning i 

dessa svar. I sitt resultat av variabel 17, “Om jag skulle bli utsatt för brott på öppen gata 

skulle förmodligen någon komma till min undsättning”, ger dock ÖG1 ett medelvärde av 



 

 

 

2,63: Det är det högsta värdet av denna variabel grupperna sinsemellan där 1 motsvarar 

“Stämmer inte” och 4 “Stämmer helt.” 

 
TABELL 9: ÖG1 skalornas medelvärden 

    
Skala                                                     Medelvärde 

1 Personligt risktagande/mod  2, 65 

2 Social ångest   2, 62 

3 Tillit   2, 48 

4 Samhällsengagemang   2, 56 

 

FÖ2 – Försäkringskassan Östersund 

TABELL 10: Enkätsvar för FÖ2 
     (Cronbach’s Alpha på alla skalor sammanslaget  = .68) 
 

Skala                                                                             Medelvärde             Std.Avvikelse        N 

1 Personligt risktagande/mod 

Variabel 4 

 

2,39 

 

,61 

 

18 

Variabel 5 3,39 ,70 18 

Variabel 6 3,28 ,46 18 

Variabel 7 2,67 ,84 18 

Variabel 8 3,17 ,51 18 

Variabel 9 3,33 ,59 18 

2 Social ångest 

Variabel 10 

 

2,12 

 

,70 

 

17 

Variabel 11 2,12   ,86 17 

Variabel 12 1,82 ,64 17 

Variabel 13 2,00 ,71 17 

Variabel 14 2,35 ,79 17 

Variabel 15 1,65 ,70 17 

3 Tillit 

Variabel 16 

 

2,28 

 

,57 

 

18 

Variabel 17 2,22 ,65 18 

Variabel 18 2,28 ,57 18 

Variabel 19 3,39 ,61 18 

Variabel 20 3,33 ,49 18 

Variabel 21 2,39 ,78 18 

4 Samhällsengagemang 

Variabel 22 

 

3,50 

 

,62 

 

18 

Variabel 23 2,94 ,87 18 



 

 

 

Variabel 24 3,00 ,69 18 

Variabel 25 3,22 ,65 18 

Variabel 26 2,94 ,73 18 

 Variabel 27 2,89 ,90 18 
 

FÖ2 har högst poäng av samtliga grupper på de skalor som indikerar personligt 

risktagande/mod, tillit och samhällsengagemang. Det är också denna grupp som har lägst 

grad av social ångest. Den synbara kopplingen mellan skala ett och fyra - personligt 

risktagande/mod samt samhällsengagemang - stärks även av den höga graden intern 

reliabilitet dessa skalor uppmätt. Samtliga skalor ger av standardavvikelsen utläst höga 

mått av homogenitet inom gruppen, d.v.s. att de olika värdena är väl centrerade kring 

medelvärdet. På variabel 17 har gruppen bedömt tillförlitligheten att någon skall komma 

till deras undsättning med 2,2, alltså något lägre än föregående grupp. Gruppen har av 

standardavvikelsens låga mått utläst svarat ganska samstämmigt på detta påstående. 

TABELL 11: FÖ2 skalornas medelvärden 
    

Skala                                                     Medelvärde 

1 Personligt risktagande/mod  3, 04 

2 Social ångest   2, 01 

3 Tillit   2, 65 

4 Samhällsengagemang   3, 08 

 

LP3 – Lessebo pappersbruk 

TABELL 12: Enkätsvar för LP3 
     (Cronbach’s Alpha på alla skalor sammanslaget  = .57) 

Skala                                                                             Medelvärde             Std.Avvikelse        N 

1 Personligt risktagande/mod 

Variabel 4 

 

2,07 

 

,83 

 

14 

Variabel 5 2,93 ,92 14 

Variabel 6 2,86 ,53 14 

Variabel 7 2,79 ,80 14 

Variabel 8 2,50 ,85 14 

Variabel 9 3,14 ,53 14 

2 Social ångest 

Variabel 10 

 

2,64 

 

,84 

 

14 

Variabel 11 2,21   ,97 14 

Variabel 12 1,79 ,89 14 



 

 

 

Variabel 13 1,93 1,00 14 

Variabel 14 2,71 1,00 14 

Variabel 15 1,50 ,52 14 

3 Tillit 

Variabel 16 

 

2,14 

 

,66 

 

14 

Variabel 17 2,21 ,58 14 

Variabel 18 2,43 ,85 14 

Variabel 19 3,07 ,73 14 

Variabel 20 2,93 ,92 14 

Variabel 21 2,64 ,93 14 

4 Samhällsengagemang 

Variabel 22 

 

3,21 

 

,89 

 

14 

Variabel 23 2,43 ,76 14 

Variabel 24 2,86 ,77 14 

Variabel 25 2,93 ,62 14 

Variabel 26 2,50 ,76 14 

 Variabel 27 2,29 ,91 14 

 

LP3 intar en mellanliggande position i jämförelse med föregående grupper. Även här 

skönjas en samvariation mellan första och sista skalan, d.v.s. personligt risktagande/mod 

och samhällsengagemang. Första skalan är dock som ovan nämnt inte tillförlitlig, till 

skillnad från den fjärde. Gruppen har också ganska låga värden av social ångest, och 

relativt låga värden på standardavvikelsen som helhet. Störst spridning påfanns i just skala 

två. 

   Även denna grupp har ett medelvärde av 2,2 på variabel 17, med ett lågt värde på 

standardavvikelsen som därmed indikerar en homogen svarsfördelning till detta påstående. 

 

TABELL 13: LP3 skalornas medelvärden 
    

Skala                                                     Medelvärde 

1 Personligt risktagande/mod  2, 71 

2 Social ångest   2, 13 

3 Tillit   2, 57 

4 Samhällsengagemang   2, 70 

 

Resultaten från denna studie har visat en samvariation mellan framförallt skala ett och 

fyra, så till vida att värdena på bägge skalor följs åt. Kopplat till vad Travis Hirchi 

(Giddens, 2007) påpekat kring hur engagemang binder individer närmare samhället och 



 

 

 

dess sociala normer rimmar det ganska väl med studiens utfall. Samtliga grupper har också 

höga medelvärden på variabel 9: ”Om jag ser någon behandlas illa eller orättvist bör jag 

gripa in” vilket indikerar att man hållit med om påståendet ganska väl, oavsett vilka poäng 

man sedan haft i personligt risktagande/mod som helhet. Det tycks m.a.o. vara en 

överenskommen norm att man åtminstone bör ingripa. Förutsatt att det råder 

överensstämmelse mellan känslomässigt och samhälleligt engagemang får resultaten även 

stöd av den socialpsykologiska forskningen kring medmänsklighet (Kildebo, 2006).       

   Däremot framträder en anomali gällande socialt erkännande som förklaringsfaktor för 

medmänskligt agerande. Denna faktor tycktes särskilt framträdande för grupp ÖG1, vilka 

haft högst värden av social ångest. Det kanske inte förvånar någon att just ungdomar anser 

det vara särskilt viktigt att passa in socialt, men ger dock ingen vidare förklaring till att 

samma grupp haft lägst värden på övriga skalor i studien. Möjligen kan resultaten hänföras 

till vad som spekulerats kring forskningen om bystander effect (Fischer et al., 2005): 

rädslan att avvika inför andra inverkar på vår villighet att ingripa. Även Woodard och Pury 

(2007) kopplade rädsla till just hotet av socialt ogillande från omgivningen. Men denna 

studie har inte utförts i den kontexten utan har mätt just attityder till tänkta scenarios.  Om 

ett ingripande vid nöd är normativt eftersträvansvärt torde det heller inte väcka något 

socialt ogillande att agera efter detta? Giddens (2007) poängterar även att en svaghet i 

användandet av studier i surveyform är att svaren snarast beskriver vad respondenterna 

anser att de borde göra, inte vad de faktiskt gör. Tilläggsvis får påminnas att skalan som 

mätt personligt risktagande/mod för ÖG1 inte uppmätt reliabla värden och därmed inte kan 

tas i bruk för någon nämnvärd analys. Inte heller tycks ÖG1’s lägre värden av tillit 

påverka deras inställning kring trovärdigheten att någon skulle komma till deras 

undsättning vid en hotfull situation. Som grupp hade man lägst medelvärde på denna skala 

men fortfarande det högsta medelvärdet på variabel 17. Teorin om ömsesidighetsnorm 

(Kildebo, 2006) kan m.a.o. inte bekräftas av denna studie, då de grupper som haft högst 

värden på personligt risktagande/mod samtidigt hade lägre värde på dettapåstående. 

   Att tillit skulle korrelera starkt med samarbete och handling är heller inget som studien 

kan lyfta från nödsituationer sett, utifrån tanken att risktagande och samarbete är en 

funktionell konsekvens av tillit (Möllering, 2001). I analogi med vad Bo Rothstein (Bäck, 

2011) skrivit om ”den sociala fällan” framstår det snarare som att skalan över personligt 

risktagande/mod inte kan säga något om samarbete människor emellan – vilket den ju 

knappast heller avsåg mäta. Däremot omnämndes ju tillit som en ”kvalitativ ingrediens” 

(ibid.) av socialt kapital, vilket i sin tur kopplats starkt till deltagande i föreningsliv och 



 

 

 

samhälleligt engagemang. Som framgått ovan har just gruppen av 

organisationsmedlemmar marginellt högre värden på första, tredje och fjärde skalorna och 

lägre värden på skala två, liksom att en positiv samvariation mellan rikstagande/mod och 

samhällsengagemang framträtt i resultaten.  

DISKUSSION 

Denna studie avsåg mäta attityder till begreppet civilkurage, liksom utröna inställning till 

straffsanktionerad lagstiftning på området. Hypotesen var att inställning till civilkurage, 

som motsvarades av skala ett (personligt risktagande/mod), kunde påverkas av de variabler 

som förutsattes mäta social ångest, tillit och samhällsengagemang. Varje variabel 

utformades med en skala på sex items, påståenden, för att kunna jämföra medelvärden 

mellan skalorna. Även medlemskap i frivilligorganisation och inställning till lagstiftning 

togs med som variabler i enkäterna. 

Mot bakgrund av tidigare mätningar (SOU 2011:16) har man sett att drygt hälften av 

Sveriges befolkning ställt sig positiv till införande av lag på området, att det många gånger 

avspeglar en allmän inställning. I denna studies urvalspopulation framträder en markant 

skillnad så till vida att 74 procent av respondenterna ställt sig negativ till dylik lagstiftning, 

jämfört med Synovate/Temos uppmätta 39 procent.  

I sammanhanget bör påpekas att populationen i denna studie inte kan generaliseras 

nämnvärt, jämfört med opinionsinstitutens långt mer tillförlitliga siffror. Det är ändå av  

intresse att se hur populationen besvarat en frågeställning som delats upp: Variabel 28 gav 

påståendet att en allmän skyldighet bör införas, medan det först i variabel 29 påstods att 

det också ska medföra straffansvar. Utifrån denna uppdelning kanske en tolkning bör vara 

att det de facto anses normativt eftersträvansvärt att bistå en nödställd, men att man har 

svårt att se nyttigheten med straffpåbud vid underlåtenhet därom. En sådan slutsats får 

även stöd av det höga medelvärdet på variabel 9. De flesta grupper – oavsett poängvärden 

på skalorna som helhet – anser att man bör ställa upp för någon som behandlas illa eller 

orättvist.  

    Ytterligare resultat av studien är marginellt högre värden på skalorna som mätte 

personligt risktagande/mod, tillit och samhällsengagemang för de respondenter som var 

medlem i frivilligorganisation, liksom de respondenter som ställt sig positiv till 

straffsanktionerad lagstiftning, jämfört med resterande urvalspopulation. Nämnda grupper 

hade även marginellt lägre värden på skalan som mätte social ångest. Det återkommande 



 

 

 

mönstret från studiens resultat är just lägre grad av social ångest för de grupper som haft 

högst medelvärden på övriga skalor. Om det ena skulle vara en funktion av det andra, 

vilket inte kan klarläggas i denna studie, skulle det beskrivas som en negativ korrelation. 

När x ökar, minskar y.  

   Kopplat till vad som framkom av Synovate/Temos (ibid.) undersökning där framförallt 

ungdomar upplevde större trygghet med en tänkt strafflagstiftning var det också denna 

grupp som i studien haft högst grad av social ångest. Sett ur Hollway & Jeffersons (1997) 

skildring av Giddens risksamhälle med dess inneboende faror vore det av intresse att 

vidare undersöka ungdomars attityder till civilkurage och att försvara moraliska värden 

trots personlig risk, kopplat till just social ångest.  

   Det kanske mest framträdande resultatet i studien var en påtaglig samvariation mellan 

skala ett och fyra – personligt risktagande/mod och samhällsengagemang. Hur detta skall 

tolkas kan inte klarläggas utifrån denna studie: Det kan inte bestämmas vilken variabel 

som är beroende eller oberoende i sammanhanget, utan kan indikera att högt ”mod” 

resulterar i hög grad av samhällsengagemang, likväl som motsatt ordning är befogad. En 

samhällsengagerad individ kan anse sig vara benägen att ta personliga risker för 

upprätthållandet av de värden som anses viktiga. Man får dock inte tolka dessa resultat för 

långt med tanke på de tillförlitlighetsbrister som ovan redovisats. Det är beklagligt nog 

skala ett och tre som för vissa grupper haft en alltför låg intern reliabilitet. Ändå pekar 

studiens resultat på ett intressant mönster som det torde vara intressant att bekräfta i vidare 

undersökningar.  

   De svaga sidorna med studien är just mätinstrumentet som helhet. Även om resultaten 

pekar på mönster som förmodligen inte är helt förvånande sett ur tidigare forskning kring 

socialt kapital behöver skärpan i instrumentet vässas betydligt. En annan svaghet är 

givetvis det lilla antal svaranden i studien. En större urvalspopulation hade möjligen gett 

andra resultat. Det är också av vikt att påpeka att enkätstudier inte nödvändigtvis besvarar 

vad man faktiskt gör i verkliga livet, utan inställningen till vad man borde göra (Giddens, 

2007). Med tanke på studiens intresseområde, civilkurage, är det en inte helt oviktig faktor 

att ta ställning till för vidare forskning.  

De starka sidor som kan behäftas denna studie är att surveyformen möjliggjort en exakt 

jämförelse mellan olika svar och att mätinstrumentet för skala två och fyra varit 

tillförlitliga. Skala två översattes från Carvers och Scheiers (1985) Social anxiety scale, 

medan skala fyra med fog skulle kunna utvecklas för vidare bruk. 

 



 

 

 

Rekommenderade steg för vidare forskning: 

• Ytterligare definiera civilkurage som begrepp samt finna tillförlitliga instrument som 

mäter civilkurage och/eller mod och personligt risktagande. 

• Att vidare studera de faktorer som inverkar på vår inställning till att bistå andra i nöd.  

• Klarlägga sambanden mellan grad av samhällsengagemang och civilkurage.  

• Undersöka hur ungdomar påverkas av social ångest och deras uppfattning av risk/fara. 

 

Villighet att stå upp för sina värden och att säga ifrån vid missförhållanden är av särskild 

vikt för offentligt anställa, där socialarbetare ofta verkar. En av socialtjänstens viktigaste 

uppgifter är att främja befolkningens aktiva deltagande i samhällslivet (Nordström & 

Thunved, 2009). Om aktivt deltagande och samhällsengagemang inverkar positivt till 

inställningen att bistå andra i nöd borde det vara av särskilt intresse att fortsätta studera 

civilkurage som område och samhälleligt engagemang som medel. 
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