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                           Polispatrullering för ökad trygghet. 

Blir personer som har blivit utsatt för brott tryggare av polispatrullering? 

                                      Sammanfattning 

Denna studie undersöker upplevd trygghet och brottsutsatthet i 

relation till polisiär närvaro, genom polispatrullering, bland män 

respektive kvinnor. Studien är baserad på sekundärdata från den 

svenska studien ”Tryggare kan ingen vara”. Totalt 41 (M=27,6 

SD=10.26) av de 352 respondenterna hade blivit utsatt för brott. 

Respondenterna fick utifrån, manipulerande bilder uppskatta sin 

upplevda trygghetskänsla. Bilderna visar en osäker miljö med 

eller utan, två polisers närvaro nattetid. Resultaten var inte 

signifikanta, men hos männen visade resultatet tendenser på 

interaktion mellan tidigare brottsutsatthet, polisär närvaro 

tryggheten i relation till den upplevda tryggheten. Slutsatsen är 

att människor känner sig tryggare av polisär närvaro samt att 

tidigare brottsutsatthet kan bidra till otrygghet hos män.  

 

Nyckelord: Polisnärvaro, viktimisering, polispatrullering, trygghet. 

Kriminologi, Höst 2016. Handledare: Karin Hellfeldt 

 

 

 

 

 

                                            

                                              



 

                                                   Police patrol for increased safety. 

Do people who have been victims of crime feel safer in the     

presence of the police? 

                                                                  Abstract 

This study examines the criminal victimization and police 

presence, through police patrol in relation to the perceived 

safety between men and women. The study is based on 

secondary data from the Swedish study “Tryggare kan ingen 

vara”. Total 41 (M = 27.6, SD = 10.26) of the 352 respondents 

had been victims of crime. Respondents estimated their 

perceived safety by looking at manipulated pictures. They 

illustrated an unsafe environment with the presence from either 

none or two policemen at night. The results were not significant 

but it showed tendencies of interaction between previous 

criminal victimization and the police presence in relation to 

perceived safety among men. The conclusion is that people feel 

safer by police officers presence and that previous criminal 

victimization can contribute to unsafety. 

 

                          Keywords: Police Presence, victimization, policing, safety. 

  Criminology C, Spring 2017. Supervisor: Karin Hellfeldt 



1 
 

Blir personer som har blivit utsatta för brott tryggare av polispatrullering? 

Idag känner allt fler människor otrygghet och allt fler oroar sig för brottsligheten i samhället 

(Brottsförebyggande rådet, 2016). Otrygghet kan bero på att individen är rädd för att en själv 

eller någon närstående ska utsättas för brott (Brottsförebyggande rådet, 2016). Utsatthet för 

brott kan ha en djupgående inverkan på människors känsla av trygghet och säkerhet (Gaertz, 

2004). Svensk forskning visar att människor som blivit utsatta för brott känner sig betydligt 

mer otrygga jämfört med de som inte har blivit utsatta för brott (Brottsförebyggande rådet, 

2016). Vad kan då göras för att öka den upplevda tryggheten? Polispatrullering är en insats 

som används för att reducera oordning samt kriminalitet och anses vara en effektiv insats för 

att förbättra den allmänna tryggheten (Van de Vaar, De Lange & Karremas, 2012; Andersen, 

Malleson, 2014). När människor känner rädsla förlitar de sig på att polisen ska stå för skyddet 

(Gaetz, 2004). Denna studie kommer att undersöka den generella upplevda tryggheten med 

tidigare erfarenheter av brottutsatthet i relation till polisiär närvaro i ett ”hotspots- område” 

nattetid och hur den upplevda tryggheten är fördelat bland män respektive kvinnor. 

Upplevelse av trygghet och otrygghet 

Trygghet kan definieras som en känsla av välmående och en känsla av personlig säkerhet i 

samhället (Socialstyrelsen, 2012; Mellgren & Kronqvist, 2012). Att känna trygghet är viktigt 

för att individen ska orka med tillvaron. Otrygghet bidrar till att individen kan känna ångest, 

rädsla eller oro (Socialtjänsten, 2012). Otrygghet är ett fenomen som är komplicerat att mäta 

(Litzén, 2006). I Brottsförebyggande rådets trygghetsundersökning, mäts den upplevda 

tryggheten hos en individ baserat på individens rädsla för brott (Brottsförebyggande rådet, 

2016). Denna studie mäter den upplevda tryggheten med individers erfarenheter av 

brottutsatthet i relation till polisiär närvaro, det vill säga hur pass trygga individer som har 

blivit utsatta för brott känner sig vid polisiär närvaro. Utöver rädslan att utsättas för brott finns 

det flera faktorer som påverkar den upplevda tryggheten, bland annat kön, ålder, etnicitet och 

utbildning (Bynum, Huebner & Schafer, 2006; Brottsförebyggande rådet, 2015). Både svensk 

och internationell forskning visar att den upplevda tryggheten är lägre bland kvinnor än män. 

Detta resultat speglas även bland kvinnor och män som har utsatts för brott (Ratcliffe, Groff, 

Sorg & Haberman, 2015; Brottsförebyggande rådet, 2015). Enligt Brottsförebyggande rådets 

nationella trygghetsundersökning (2016) framkommer det att det endast är nio procent av den 

manliga befolkningen som känner sig otrygg jämfört med den kvinnliga befolkningen, där 31 

procent känner sig otrygg (Brottsförebyggande rådet, 2016). En anledning till det kan vara att 

kvinnor är mer benägna att erkänna sin rädsla och känsla av otrygghet än män (Van Dijk, Van 

Kesteren & Smit, 2005). 
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Otrygghet relaterat till tid och plats 

En anledning till ökad otrygghet och rädsla för brott kan vara miljön (Mellgren & Kronqvist, 

2012). Människors rädsla är till stor del situationsbunden (Heber, 2005). Platsen kan påverka 

hur pass otrygg en individ känner sig (Heber). Ett exempel på en plats som kan bidra till ökad 

otrygghet är ett ”hotspot område” och det är ett mindre område, där det råder hög brottslighet 

(Hinkle, Famega, Ready & Weisburd, 2011). Utöver platsen kan tidpunkten på dygnet bidra 

till ökad otrygghet. Kvällar och mörker brukar ofta innebära att det är få människor ute och att 

ha många människor runt omkring sig kan öka känslan av trygghet (Heber, 2005). Det 

presenteras årligen olika trygghetsundersökningar, där respondenterna besvarar hur pass 

tryggt de upplever att sitt bostadsområde är kvälls- och nattetid. Två av dessa är NTU 

(nationella trygghetsundersökningen) av brottsförebyggande rådet och ICVS (Criminal 

Victimisation in International Perspective) (Brottsförebyggande rådet, 2016; Van Dijk m.fl., 

2005). Den svenska trygghetsundersökningen från 2016 visar att 19 procent känner sig 

otrygga i sitt bostadsområde när det är mörkt (Brottsförebyggande rådet, 2016). Det är en 

skillnad vid jämförelse med undersökningen från 2015, där 15 procent av respondenterna 

kände sig otrygga i sitt bostadsområde när det var mörkt (Brottsförebyggande, 2015). 

Resultatet av den internationella trygghetsundersökningen (ICVS) visar att en fjärdedel av de 

nationella populationerna kände sig mycket otrygg eller lite otrygg (Van Dijk m.fl., 2005). 

Enligt den internationella trygghetsundersökningen är känslor av otrygghet mest utbredd 

bland invånarna i Bulgarien, Polen och Grekland. Rädslan för brott var en anledning till att 

respondenterna kände otrygghet av att vistas ute ensam i sitt bostadsområde när det är mörkt 

(Van Dijk m.fl., 2005), vilket annan forskning också har visat på (Litzén, 2006). Oro för 

brottslighet finns i varje samhälle. I ICVS undersökning framkom det att ungefär 22 procent 

av befolkningen var orolig över brottsligheten i samhället (Van Dijk.m.fl., 2005). I Malmö 

utfördes en trygghetsundersökning där fick respondenterna också besvara hur pass tryggt de 

upplever sitt bostadsområde är när det är mörkt (Mellgren & Kronqvist, 2012). Av dem i 

undersökningen uppger ca 15 procent att brottsligheten har ökat i Malmö och att de upplever 

en otrygghet att vistas ute själv i sitt bostadsområde på kvällar och nätter. Av de respondenter 

som inte upplever att brottsligheten ökat, uppger ingen att de känner en otrygghet när de 

vistas ute kvällar och nätter. Dock uppger var femte att de upplever en oro att utsättas för 

våld/trakasserier i sitt bostadsområde (Mellgren & Kronqvist, 2012). Oron att utsättas för 

brott kan påverka den upplevda tryggheten negativt och kan bidra till att människors 

beteenden förändras (Heber, 2005). Det behöver dock inte innebära att det blir stora 

förändringar i vardagen, men det kan få konsekvenser såsom begränsad rörelsefrihet och 
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livskvalité (Cordner, 2010). Människor väljer var de ska bosätta sig, handla och umgås 

baserat på sina tankar om vilka städer och områden som uppfattas trygga (Cordner, 2010). 

Sammanfattningsvis, trygghet är flera aspekter på välbefinnande och det finns ett flertal 

faktorer som påverkar upplevda trygghetskänslan. Rädslan för att utsättas för brott påverkar 

människors upplevda trygghetskänslor. Den upplevda tryggheten är högre hos människor som 

inte har blivit utsatt för brott än hos människor som har blivit utsatt för brott och forskningen 

visar att den upplevda tryggheten är högre bland män som har blivit utsatt för brott än bland 

kvinnor som har blivit utsatta för brott.  

Relation mellan utsatthet för brott och trygghet. 

Förutom att platsen och individens demografiska egenskaper såsom kön, där kvinnor är mer 

otrygg än män, kan påverka en individs upplevda trygghet har forskning även visat ett 

samband mellan utsatthet för brott och trygghet finns. Viktimiseringsteorin grundar sig i att 

personer som har blivit utsatt för brott är räddare för att utsättas för brott än övriga (Farrall, 

Gray & Jackson, 2007). Enligt viktimiseringsteorin är det inte enbart tidigare viktimisering 

som påverkar människors rädsla för brott utan även individers uppfattning om risken att 

utsättas för brott igen (Schneideer, Thurman & Zhao, 2002). Inom viktimiseringsteorin talas 

det om risk-fear-paradox som förklarar att de personer som löper minst risk att utsättas för 

brott är de som oroar sig mest (Farrall, Gray & Jakson, 2007). Äldre kvinnor är de individer 

som är mest rädda, men löper mindre risk att utsättas för brott, jämfört med unga män, som är 

minst rädda, men löper större risk att utsättas för brott (Farrall, Gray & Jakson, 2007). 

Viktimiseringsteorin tar upp vikten av hur personen hanterade det känslomässigt, det vill säga 

om individen blev chockad, rädd eller orolig (Farrall, Gray & Jakson, 2007). 

Sammanfattningsvis, viktimiseringsteorin tar upp den känslomässiga aspekten av att utsättas 

för brott. Tidigare forskning och teori har visat på en relation mellan brottsutsatthet och 

upplevd trygghet. 

Polispatrullering 

För polisverksamheten blir det allt viktigare med ett fortsatt arbete för att minska människors 

utsatthet för brott och stärka deras trygghetskänsla (Regeringen, 2016; Brottsförbyggande 

rådet, 2015). En stor del av polisarbetet har utgått ifrån broken-window teorin, vilket innebär 

att när tecken på brottslighet eller brott begås påverkar det området negativt och människor 

känner sig otrygga (Cordner, 2010). Enligt broken-window teorin signalerar brott, graffitti, 

nedskräpning osv. att området saknar social kontroll (MarcelaAcuña-Rivera, Jennifer Brown 

& David Uzell, 2014 ). Det har visat sig att invånarna känner större rädsla när den sociala 

ordningen i samhället håller på att rubbas (Cordner, 2010). Samhällen som har ett problem 
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med brott riskerar en nedåtgående spiral där rädslan för att utsättas för brott gör att 

befolkningen håller sig mer isolerad och undviker varandra (Heber, 2005). I slutändan ger det 

ett samhälle som sluter sig och den sociala kontrollen minskar där människor inte rör sig ute 

och kriminella element, istället, kan röra sig ostört (Heber, 2005). Ett sätt för polisen att 

minska brottsligheten och oordningen i samhället är att ta itu med de synliga tecknen på 

kriminalitet, social och psykisk oordning till den graden att samhället blir vetande om att det 

sker (Ratcliffe, Groff1, Sorg & Haberman, 2015). Det bidrar till att invånarna känner sig 

tryggare och den sociala kontrollen ökar (Ratcliffe, Groff, Sorg & Haberman, 2015). Enligt 

rutinaktivitetsteorin kan närvaron eller frånvaron av kapabla väktare vara avgörande för om 

ett brott kommer att begås (Boeting, 2006). Att en kapabel väktare, i detta fall polis, är synlig 

kan det förhindra en gärningsman från att begå ett brott (Boeting, 2006). 

Huvudkomponenterna i teorin består av motiverade förövare, passande mål (offer, saker att 

stjäla) och avsaknaden av kapabla väktare (Boeting, 2006). Avsaknaden av en av dessa 

komponenter kan bidra till att brott förhindras (Boeting, 2006). Ökad brottslighet, social 

kontroll och trygghet går hand i hand. Ytterligare ett sätt att öka tryggheten sker genom att 

polisen är mer synlig och skapar ordning på platser som har problem med hög brottslighet 

(Cordner, 2010). Befolkningen känner sig tryggare när polisen är tillgänglig, vilket kan ske 

genom polispatrullering (Bahn, 1974). Patrullering kan ske i ”hotspot-områden” och övriga 

områden. ”Hotspot–områden” innebär att polisen bevakar ett mindre område, där det råder 

hög brottslighet (Hinkle, Famega, Ready & Weisburd, 2011). Det finns fördelar och nackdelar 

med att endast ha poliser placerade på fasta platser, det skulle kunna vara förutsägbart och 

minska kapaciteten att förhindra brott. Att ha vissa poliser ute på bestämda platser i samhället 

skulle öka synligheten och närvaron (Bahn, 1974). Sammanfattningsvis, de områden där det 

råder brist på en social kontroll upplevs som otrygga bland allmänheten. Polisens arbete utgår 

ifrån broken window-teorin, med det menas att invånarnas rädsla ökar när det råder oordning i 

samhället. Genom att poliser patrullerar och är synliga kan det bidra till en ökad upplevd 

trygghet bland befolkningen. Tidigare forskning visar att polispatrullering eller ökad polisär 

närvaro har använts både internationellt och nationellt som en insats för att minska 

kriminalitet och öka tryggheten bland allmänheten. Flera studier har undersökt hur pass trygga 

människor blir av polispatrullering samt polisiär närvaro, där forskning har visat att 

polispatrullering kan öka medan andra indikerar en minskning. Annan forskning har visat att 

patrullering inte ger någon effekt på trygghet. Ett flertal studier både internationella och 

nationella studier har visat att polispatrullering och polisiär närvaro bidrar till ökad trygghet 

(Doyle, Andershed & Fogner, 2015; Kelling & Wilson, 1982; Knutsson, 1997). Det har bland 



5 
 

annat påvisats genom att man har jämfört polispatrullering i olika områden. En svensk studie 

undersökte människors upplevda trygghet i närvaro av poliser, ordningsvakter och annan 

uniformerad personal (Doyle m.fl., 2014). Deltagarna, som är studenter fick uppskatta sin 

upplevda trygghetskänsla utifrån manipulerade bilder som visar två poliser, fyra poliser, sex 

poliser, två ordningsvakter, två polisvolontärer och en polisbil i olika miljöer (Doyle m.fl., 

2014). Resultatet visar att närvaron från två poliser ingav mest trygghet bland de manliga och 

kvinnliga studenterna. Den upplevda tryggheten bland de manliga och kvinnliga studenterna 

var högre vid närvaro från poliser än ordningsvakter och annan uniformerad personal (Doyle 

m.fl., 2014). De kvinnliga studenterna uppskattade sin upplevda trygghetskänsla högre vid 

polispatrullering än vad de manliga studenterna gjorde (Doyle m.fl., 2014). Det finns även 

forskning som har visat att polispatrullering inte leder till ökad trygghet bland allmänheten 

(Couple, Rowland, 2014; Ratcliffe, Groff, Sorg & 2015). I en internationell studie framkom 

det däremot att den upplevda tryggheten var högre hos respondenterna vid närvaro från två 

poliser än annan uniformerad personal. Resultat visade däremot att somliga respondenter 

kände större rädsla för brott och det gällde framförallt kvinnor (Couple & Rowland, 2014). 

Det finns även studier har visat på att polispatrullering och polisär närvaro inte har någon 

effekt på den upplevda tryggheten (Van de Veer, De Lange & Karremas, 2012; Brown, 

Dieckman, Kelling & Pate, 2003). Van de Veer m.fl., (2012) genomförde två undersökningar 

varav en av dem tog plats i tre shoppingområden som ansågs vara säkra. Polisen patrullerade 

nära respondenterna, men sökte aldrig kontakt. I en av undersökningarna framkommer det att 

den upplevda tryggheten vid polisiär närvaro var högre bland kvinnor än män. Sett till tidigare 

forskning så känner sig kvinnor otryggare av polisär närvaro än män (Van de Veer m.fl., 

2012). En anledning till det kan bero på att polisens närvaro kan det väcka tankar om att det 

pågår någon sorts brottslighet i närheten (Holmberg, 2015). Sammanfattningsvis, forskningen 

har visat på motstridiga resultat. Flertalet studier har visat att människor känner sig tryggare 

vid polisär närvaro jämfört med annan uniformerad personal. Även att den upplevda 

tryggheten var högre bland kvinnor än män. 

Det är en brist på forskning som undersöker relationen mellan brottsutsatthet och den 

upplevda tryggheten i relation till polisiär närvaro, det vill säga om människor som har blivit 

utsatta för brott känner sig tryggare med än utan polisiär närvaro. En internationell studie 

undersökte sambandet mellan respondenternas tidigare erfarenheter av brottutsatthet, deras 

åsikter gällande polisen och deras upplevda trygghetskänslor (Montolio & Planells- Strause, 

2015). Respondenterna fick besvara på frågor om de har haft kontakt med polisen genom till 

exempel fotpatrullering (Montolio  m.fl., 2015) Individer som varit mer utsatta för brott kände 
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lägre nivåer av trygghet vid polisiär närvaro, bland annat för att de påmindes om tidigare 

viktimiseringserfarenheter (Montolio & Planells- Strausse, 2015).  Människors tidigare 

erfarenheter av brottutsatthet kan påverka deras syn på polisen. Svensk forskning visar att av 

de personer som har utsatts för brott de senaste tre åren var det drygt hälften som hade 

positiva erfarenheter av polisens arbete. Däremot såg man att människor som utsatts för hot- 

eller våldsbrott var mer negativt inställda till poliser (28 procent) (Brottsförebyggande rådet, 

2016). 

Sammanfattningsvis finns det relativt mycket forskning om relationen mellan den 

generella upplevda tryggheten och polispatrullering. Studier som visar på att polispatrullering 

leder till ökad trygghet (Kelling & Wilson, 1982; Knutsson, 1997; Doyle m.fl., 2014), samt att 

det finns studier som visar negativa effekter av polispatrullering, (Ratcliffe, Groff, Sorg & 

Haberman, 2015; Brown, Dieckman, Kelling & Pate, 2003). Forskning om tidigare 

erfarenheter av brott och den generella tryggheten i relation med polisens närvaro är 

bristfällig. Denna studie avser att fylla den kunskapslucka som finns vad gäller relationen 

mellan utsatthet för brott och polisiär närvaro på den upplevda tryggheten samt hur denna 

relation ser ut för män och kvinnor separat. Syftet med denna studie är att undersöka om 

människor som har blivit utsatta för brott blir tryggare av polisiär närvaro och om 

demografiska skillnader, såsom kön kan påverka den upplevda tryggheten vid polisär närvaro. 

Studien är till för att förbättra polisens arbete och se om polispatrullering kan bidra till att 

göra samhället tryggare. Studien är viktig för att undersöka relationen mellan brottsutsatthet 

och polisär närvaro. Om människor som har blivit utsatta för brott blir tryggare med än utan 

polisiär närvaro. Utifrån tidigare forskningar och teori har två frågeställningar formulerats: 

 Blir personer med som har blivit utsatta för brott tryggare av polispatrullering. 

d.v.s. finns det en interaktion mellan polisiär närvaro och utsatthet för brott på 

upplevda nivåer av trygghet?  

 Blir kvinnor respektive män som har blivit utsatta för brott tryggare av 

polispatrullering? 

Metod 

 

Deltagare 

I denna studie användes sekundärdata från studien ”Tryggare kan ingen vara” (Doyle m.fl., 

2015). Studien är baserad på kvantitativ metod och data har samlats in med tvärsnittsdesign i 

form av enkäter. Deltagarna som är studenter rekryterades på ett universitetsområde i en 

medelstor svensk stad med målet att rekrytera lika många kvinnor och män i åldrarna 18 år 
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och uppåt. Av de 352 deltagarna var 50,9 procent män och 49,1 procent kvinnor. Av de 352 

deltagarna var det 17 män och 24 kvinnor, totalt 41 som hade utsatts för brott. Medelåldern 

var 27,6 år (SD= 10,26). Den yngsta var 19 och den äldsta 59 år. Enkäter uteslöts dels på 

grund av att den inte var ifylld på rätt sätt eller om deltagaren inte hade fyllt i ålder eller kön 

(n = 2) eller om enkäten inte hade fyllts i närvaro av den ansvarige för datainsamlingen (n = 

11). De valde att ta bort enkäter på grund av de kan påverka resultaten, dels genom att 

deltagaren har haft möjlighet att bläddra framåt i frågeformuläret samt ifall att enkäten fyllts i 

en annorlunda följd än vad som var tanken. Två olika versioner av enkäten skapades, en A 

och en B version. Skillnaden mellan enkäterna är att de fotografiska bilderna är i olika 

ordning, detta för att skapa motbalansering. Dels för att de uppmätta värderna ska vara starkt 

pålitliga (reliabilitet) och att enkäten undersöker det som avses att mäta (validitet), det vill 

säga relationen mellan trygghet och polisiär närvaro. Analyserna gjordes ursprungligen med 

395 enkäter/respondenter, men på grund av det ojämna antalet respondenter som svarade på 

A- och B-frågeformulären, plockades (n = 43) slumpmässigt bort för att det skulle finnas lika 

många personer i varje enkätgrupp (A och B). 

 

Material 

Enkäten består av fotografiska bilderna som illustrerar en otrygg plats nattetid med närvaro 

eller ingen närvaro från två poliser, se figur 1 och 2. Bilderna visar tydligt att det var poliser 

som patrullerade. I båda bilderna lades ett ”hot” in i form av ett ungdomsgäng. Anledningen 

till att ett ungdomsgäng lades till var för att det enligt forskning frambringar otrygghet (Heber, 

2007). Bilderna till enkäten valdes ut på följande sätt: först valdes ett område ut som baserat 

på statistik om anmälda brott är en så kallad hot-spot för våldsbrottslighet, speciellt på kvällar 

och helger.  Enligt forskning bör också området skapa känslor av otrygghet på grund av dess 

karaktäristiska och tidpunkt (jmf Heber, 2007). Respondenterna skulle utifrån bilderna 

uppskatta sin upplevda trygghetskänsla, det vill säga hur pass trygg de skulle känna sig i den 

specifika miljön. Under varje bild finns det en sex gradig skala (0-5), där 0 motsvarade ”inte 

alls trygg” och 5 motsvarade ” mycket trygg”. För att mäta utsatthet för brott fick 

respondenterna kryssa i om de har blivit utsatta för brott. Frågan besvarades genom att 

respondenterna fick kryssa i ja eller nej. Det framkom aldrig vilken typ av brott 

respondenterna eventuellt hade utsatts för.  
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                             Figur 1: visar en otrygg plats polisens närvaro. 
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                       Figur 2: visar en otrygg plats med polisens närvaro. 

 



9 
 

Procedur 

Enkäterna besvarades av studenter på ett universitet i Sverige under uppsyn av den ansvarige 

för enkäten. Hälften av deltagarna svarade på A- enkäten och den andra hälften på B-enkäten. 

Respondenterna informerades både skriftligt och muntligt om studiens syfte och att de var 

anonyma i sitt deltagande. Deltagarna fick också informationen om att det var frivilligt att 

delta och att de kunde avbryta sitt deltagande när de ville. Enkäten tog i sin helhet ungefär 

tjugo minuter att fylla i och möjlighet gavs till respondenterna att ta del av studiens resultat 

genom att lämna sin e-postadress på enkätens sista sida. Respondenterna tackades men fick 

ingen ersättning för sitt deltagande. Enkätundersökningen genomfördes under senhösten 2012 

och våren 2013. 

Statistiska analyser 

Sekundärdata har analyserats via statistikprogrammet SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences). För att undersöka om människor som har blivit utsatt för brott blir tryggare av två 

polisers närvaro genomfördes en tvåvägs upprepad variansanalys (Two-way-repeated measure 

-ANOVA) där gruppernas medelvärden jämfördes med varandra. Totalt genomfördes tre 

analyser, en för det totala urvalet och en för män och en för kvinnor. Tvåvägs upprepad 

variansanalys (Repeated measure -ANOVA) undersöker huvudeffekten av varje oberoende 

variabel var för sig, i detta fall finns två stycken, (1) polisiär närvaro och (2) utsatthet för brott 

i relation till den beroende variabeln, i denna studie upplevd trygghet. Det primära syftet med 

en två-vägs upprepade variansanalys (Repeated measure-ANOVA) är att förstå om det finns 

en interaktion mellan varje oberoende variabel på den beroende variabeln. I detta fall om det 

fanns en interaktionseffekt (1) polisär närvaro (2) brottsutsatthet på den beroende variabeln 

upplevd trygghet 

Resultat 

Upplevd trygghet för totala urvalet 

Den första frågeställningen i denna studie avsåg att besvara om personer som har blivit utsatta 

för brott blir tryggare av polispatrullering, d.v.s. finns det en interaktion mellan polisiär 

närvaro och utsatthet för brott på upplevda nivåer av trygghet?  I steg 1 undersöktes det totala 

urvalet. Resultatet visar att det fanns en signifikant huvudeffekt av polisiär närvaro på den 

generella upplevda tryggheten, där polisiär närvaro ökade tryggheten, F(1,350) = 165,22 p < 

0,05. Deltagarna har uppskattat sin upplevda trygghet högre vid polisiär närvaro än utan, se 

tabell 1 & figur 1. Resultatet visar dock att det inte finns signifikant interaktionseffekt 

F(1,350) = 0,03 p > 0,05 mellan polisär närvaro och utsatthet för brott på upplevda nivåer av 

trygghet, se tabell 1 och figur 1. 
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Figur 1. Skillnader i upplevd trygghet med och utan polisers närvaro för det totala urvalet i 

relation till tidigare brottsutsatthet i en relativt otrygg miljö. 

 

Upplevd trygghet för kvinnor 

Den andra frågeställningen berörde huruvida polisnärvaro är av betydelse för den upplevda 

tryggheten bland kvinnor respektive män. I steg 2 redovisas resultatet för kvinnor. Resultatet 

visar att det fanns en signifikant huvudeffekt av polisiär närvaro på den generella upplevda 

tryggheten, där polisiär närvaro ökade tryggheten bland respondenterna, F(1,171) = 152,98 p 

> 0,05. Kvinnorna har uppskattat sin upplevda trygghet högre vid polisiär närvaro än utan. 

tabell 1 och figur 2. Resultatet visar att det inte finns signifikant interaktionseffekt mellan 

polisär närvaro och utsatthet för brott på upplevda nivåer av trygghet, F(1,171) = 0,54 p < 

0,05, se tabell 1 och figur 2. 
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Figur 2. Skillnader i upplevd trygghet med och utan polisers närvaro för kvinnor i relation till 

tidigare brottsutsatthet i en relativt otrygg miljö. 

 

Upplevd trygghet för män 

I steg 3 redovisas resultatet för män. Resultatet visar att det fanns signifikant huvudeffekt av 

polisiär närvaro på den generella upplevda tryggheten bland de manliga respondenterna, där 

polisiär närvaro ökade tryggheten bland respondenterna, F(1,171) = 34, 51 p > 0,05. Generellt 

sett var den upplevda tryggheten vid polispatrullering hög bland män med och utan 

erfarenheter av brott. De manliga deltagarna har uppskattat sin upplevda trygghetskänsla 

högre vid polisärnärvaro än utan. Resultatet visar dock att det inte finns signifikant 

interaktionseffekt mellan polisär närvaro och utsatthet för brott på upplevda nivåer av 

trygghet, F(1,171) = 0,54 < 0,05, se tabell 1 och figur 3. Även om det inte var signifikanta 

resultat av interaktion mellan polisär närvaro och utsatthet för brott på upplevda nivåer av 

trygghet, går det att utläsa av figur 3 att det finns tendenser till interaktion mellan polisiär 

närvaro och utsatthet för brott i relation till upplevda nivåer av trygghet. Från figur 3 går det 

att utläsa tendenser till interaktion, att män som har blivit utsatta för brott upplevda 

trygghetskänsla var lägre vid polisär närvaro än vad det var hos män som inte har blivit utsatt 

för brott, figur 3. 
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Figur 3: 

Skillnader i upplevd trygghet med och utan polisers närvaro för det totala urvalet i relation till 

tidigare brottsutsatthet i en relativt otrygg miljö. 

Not * visar skillnader mellan människor med tidigare brott utsatt, polisär närvaro i relation till 

upplevd trygghet p<0,05, påvisade genom tvåvägs upprepad variansanalys (Repeated measure 

– ANOVA) IPN = Ingen polisnärvaro, PN= polisnärvaro 

 

 

 

 

Tabell 1.  

 

Medelvärdesskillnader (standardavikelser) i upplevd trygghet för kvinnor och män som har 

blivit utsatta för brott i relation till polisiärnärvaro. 

                  

     Trygghet  Trygghet  fg F 

Utsatthet för brott (totala)  IPN  PN    
JA  (n=41)   2,16 (1,54) 4,17 (0,89) 1,1000 0,38 

NEJ  (n=311)   2,52 (1,44) 4,29 (0,75)   
Utsatthet för brott (kvinna)        

JA (n=24)   2,17 (1,40) 4,29 (0,75) 1.10 1,53 

NEJ (n=149)   2,05 (1,40) 3,93 (1,03)   
Utsatthet för brott (man)        

JA (n=17)   3,24 (1,56) 4 (1,06)  1 0,54 

NEJ (n=162)     2,95 (1,33) 4,12 (0,93)     
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Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka om kvinnor och män som har blivit utsatta för brott blir 

tryggare av polispatrullering. Bland kvinnor och män (totala urvalet) visar resultatet att det 

inte fanns signifikant interaktionseffekt mellan polisiär närvaro och brottsutsatthet i relation 

till upplevd trygghet. Även i den separata analysen för kvinnor visar resultatet att det inte 

fanns signifikant interaktionseffekt mellan polisiär närvaro och brottsutsatthet i relation till 

upplevd trygghet. Bland män visar resultatet också att det inte fanns signifikant reaktion 

mellan polisiär närvaro och brottsutsatthet i relation till upplevd trygghet. Trots att det inte 

finns signifikanta skillnader i den separata analysen av män fanns det tendenser till interaktion 

mellan polisiär närvaro, brottsutsatthet i relation till upplevd trygghet. Resultatet av figur 3 

indikerar tendenser till att män som har blivit utsatta för brott upplevda trygghetskänsla var 

lägre vid polisär närvaro än vad det var hos män som inte har blivit utsatt för brott. Ett 

antagande är att män som har blivit utsatta för brott känner sig otryggare vid polisiär närvaro 

än män som inte har blivit utsatta för brott. Det går i linje med tidigare forskning där det 

framkommer att människor som har blivit utsatta för brott brott känner sig otryggare än 

människor som inte har blivit utsatta för brott vid polisär närvaro (Brottförebyggande rådet, 

2015; Van Dijk m.fl., 2005). Montolio & Planells- Strause, (2015) undersökte relationen 

mellan brottsutsatthet i relation till polisnärvaro. Individer som varit mer utsatta för brott 

kände lägre nivåer av trygghet vid polisnärvaro, bland annat för att de påmindes om tidigare 

viktimiseringserfarenheter, vilket vi ser tendenser i mitt resultat bland män. En anledning till 

varför deltagarna som hade varit utsatt för brott kände lägre nivåer av trygghet kunde bero på 

att de blev påminda av tidigare viktimisering. Ett antagande utifrån tidigare forskning är att de 

oväntade ökningarna av polispatrullering i ett område, genom polispatrullering, kan öka 

människors rädsla för brott, för att de uppfattar platsen som farligare än vad den faktiskt är 

(Cordner, 2010). Tidigare studier (Couple & Rowland, 2014; Ratcliffe, Groff, Sorg & 2015). 

har visat att polispatrullering upplevs negativt, att människor inte upplever ökad trygghet. 

Viktimiseringsteorin lyfter fram hur brottet har påverkat människor emotionellt, fysiskt och 

psykiskt. Ett antagande från teorin kan vara att respondenterna har utsatts för brott som inte 

påverkar dem i den mån att det påverkar dem emotionellt, fysiskt eller psykiskt, till exempel 

cykelstöld. Människor som har utsatts för cykelstöld möter inte polisen direkt, utan den 

kontakten sker oftast via telefon eller internet(Brottsförebyggande rådet, 2015). 

     Broken window teorin menar att områden med hög brottslighet, till exempel ”hotspots” 

områden bidrar till brister i den sociala kontrollen. Poliser ska bidra till att upprätthålla 

ordning och kan ses som ett tecken på social kontroll och skulle därmed kunna öka tryggheten 
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bland människor. Enligt rutinaktivitetsteorin kan kapabla väktare förhindra förekomsten av 

brottslighet och på så sätt öka den upplevda trygghetskänslan hos befolkningen. Ett antagande 

från teorin är att kapabla väktare i detta fall poliser inte bidrar till ökad trygghet hos alla 

människor, i detta fall bland män. Kapabla väktare, i form av poliser kanske inte fungerar som 

en insats för att öka den upplevda trygghetskänslan hos män, eftersom män inte förknippar 

poliser med social kontroll. Tidigare erfarenheter med polisen kan påverka hur pass trygg 

individen känner sig vid polisiär närvaro. Om den tidigare kontakten med polisen har upplevts 

som negativt kan de bidra till fortsatt negativa känslor för polisen (Holmberg, 2015). Enligt 

undersökning från brottsofferjouren (2015) är det flertalet män som utsätts för misshandel i 

utomhusmiljö än kvinnor. Exempel på sådana platser är krogen (Brottsofferjouren, 2008). 

Misshandel är ett av de brotten där kontakten med polisen oftast sker på brottsplatsen (BRÅ, 

2015). Olika typer av brott bidrar till att allmänheten har olika förväntningar om vad en 

polisanmälan ska leda till (Brottsförebyggande rådet, 2015). Om en person har utsatts för 

grövre brott ställs högre förväntningar på polisen och polisverksamheten. Begreppet sekundär 

viktiktimisering förekommer bland tidigare forskning, vilket innebär att brottsoffret känner 

sig ifrågasatt av polisen och inte bara ifrågasatt utan de känner sig även skuldbelagd av 

polisen och hela rättsväsendet (Granström, Mannelqvist  & Weinehall, 2005). Ett antagande är 

att de manliga deltagarna har möts av ett dåligt bemötande från polisen, vilket har lett till att 

de inte känner någon ökad trygghet av polisiär närvaro. Ett antagande är att polisens dåliga 

bemötande har lett till att män har tappat förtroende och därav inte känner någon ökad 

trygghet av polisiär närvaro och därmed upplever inte männen polisens närvaro som ett tecken 

på social kontroll och som en kapabel väktare i situationen. 

Styrkor och svagheter 

Även om denna studie visar på intressanta resultat vad gäller relationen mellan utsatthet, 

polisiär närvaro och upplevd trygghet är det viktigt att tolka dessa resultat i relation till 

begränsningar med studien. Denna studie är svår att applicera på hela befolkningen för att det 

är en liten grupp utsatta för brott som deltar i studien samt att respondenterna enbart är 

studenter och det speglar inte befolkningens alla grupper. 352 personer deltog i 

enkätundersökningen och av dessa var det endast 41 respondenter som hade utsatts för brott, 

vilket gör att det blir svårt att få signifikanta resultat. Av figur 3 går det att utläsa att det finns 

tendenser till interaktion mellan polisiär närvaro och brottutsatthet i relation till den upplevda 

tryggheten. Studien har ett litet urval, vilket bidrar till lågt statisk power, det vill säga att att vi 

inte hittade signifikanta resultat trots att figur 3 indikerar på att det finns (typ 2 fel). Svagheter 

med denna studie är att spridningen på ålder inte är stor, de flesta är i åldrarna 18 - 25. 
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Majoriteten av de som har svarat på enkäterna är studerande, vilket gör att spridningen inte 

kan appliceras på hela befolkningen. I frågeformuläret fick individerna endast besvara ja eller 

nej i frågan om det har utsatts för brott, men inte vilket brott. En svaghet med studien är det 

generellt är svårt att mäta utsatthet. Det problematiska med att mäta utsatthet på detta sätt är 

att det inte framkommer vilket brott som deltagarna har utsatts för. Olika brott påverkar 

tryggheten mer eller mindre och eftersom det inte framgår vilka brott respondenterna har 

utsatts för, går det inte att se hur det specifika brottet har påverkat deras upplevda trygghet.  

Utöver urvalsproblematiken kan det vara svårt för respondenterna att uppskatta sin 

upplevda trygghetskänsla utifrån manipulerade bilder. I verkligheten kanske de känner sig 

tryggare eller otryggare i dessa situationer än vad de har uppskattat utifrån bilderna. Bilderna i 

enkäten visar endast polisernas ryggar. I verkligheten kan polisernas kroppsspråk och 

utseende påverka människors känsla av upplevd trygghet. I en studie framkom det att ett 

leende från poliserna kan bidra till positiva känslor bland befolkningen (Matila, 2005) och det 

kan i sin tur bidra till en ökad trygghetskänsla. Studien visar även att hur en polis rör sig och 

står kan påverka hur allmänheten uppfattar en polis. Har en polis en dålig kroppshållning och 

ser sura ut kan det bidra till att allmänheten får ett dåligt intryck av poliser (Matila, 2005) och 

det kan i sin tur bidra till minskad upplevd trygghetskänsla.  

Det är en brist på tidigare forskning som tar upp relationen mellan brottsutsatthet och 

polisiär närvaro i relation till den upplevda tryggheten. Styrkorna med studien är att den ger 

ökad kunskap och förståelse om hur tidigare erfarenheter av brottsutsatthet spelar in på den 

upplevda tryggheten i relation till polisers närvaro. En styrka med studien förklarar de 

tendenser till skillnader mellan män som har blivit utsatta för brott med män som inte har 

blivit utsatta för brott upplevda trygghet i relation till polisiär närvaro. Samt att den ger med 

av eventuella anledningar till varför män som har blivit utsatta för brott kan bli otryggare vid 

polisär närvaro. En styrka med uppsatsen är att den utgår från självrapportering vilket speglar 

individens egna upplevelser och information som inte finns i den officiella brottsstatistiken. 

Förslag till framtida studier är att replikera studien med ett större urval eller att utföra 

undersökningen bland brottsutsatta. Ytterligare är att undersöka hur specifika brott kan 

påverka människors trygghet. Det går även att jämföra andra platser kopplat till polisiär 

närvaro. Förslag till framtida studier är undersöka om förtroende för polisen är av betydelse 

för hur pass säker befolkningen känner sig vid närvaro av polisen. Studien som undersöker 

om demografiska skillnader såsom kön kan påverka, där studien undersöker män och kvinnor 

separat. Förslag till framtida forskning är att män och kvinnor kan jämföras.  

Avslutningsvis, denna studie bidrar till att polisen kan få en ökad kunskap om 
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polispatrullering och om det är en användbar insats för att öka den generella tryggheten hos 

människor som har blivit utsatta för brott. Utifrån denna studie kan vi även få en uppfattning 

om hur polisen betraktas bland allmänheten. Denna studie bidrar även till ökad förståelse om 

hur demografiska egenskaper så som kön kan påverka den upplevda tryggheten vid närvaro 

från polisen.  
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