
 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

Trygghet och rädsla för personbrott i närvaro av olika kapabla väktare 

Sammanfattning 

Studiens syfte var att undersöka de kapabla väktarna polis, 

ordningsvakter, polisens volontärer samt icke-uniformerade kapabla 

väktares betydelse för trygghet och rädsla för personbrott. Även 

sambandet mellan trygghet och rädsla för personbrott undersöktes. I 

enkäten deltog totalt 307 studenter varav 129 var män och 178 var 

kvinnor (M=23,6 år, SD=4,63). Resultaten visade att polisens 

volontärer var de som hade störst betydelse för både tryggheten och 

rädslan för personbrott för kvinnorna. Bland männen fanns inga 

skillnader mellan de kapabla väktarna i tryggheten, dock indikerade 

resultatet att polisens volontärer har mest betydelse för rädslan för 

personbrott. Det fanns även ett samband mellan trygghet och rädsla för 

personbrott. Det fanns dock bara signifikanta skillnader mellan 

sambanden för kvinnor, där polisens samband var svagast.  

Nyckelord: rädsla för brott, trygghet, kapabel väktare, polis, 

ordningsvakt, polisens volontär 

 

  



   
 

Feelings of safety and fear of personal crime in the presence of different capable 

guardians   

Abstract 

The study's purpose was to examine the capable guardians police, 

security guards, police volunteers and non-uniformed capable 

guardian’s importance for feelings of safety and fear of personal crime. 

The correlation between feelings of safety and fear of personal crime 

was also investigated. A total of 307 students participated in the survey, 

129 were men and 178 were women (M=23.6 years, SD=4.63). The 

results showed that police volunteers were those who had the greatest 

significance in both feelings of safety and fear of personal crime for 

women. For men, there were no differences between the capable 

guardians in feelings of safety, however, the results indicated that police 

volunteers have the most significance for fear of personal crime. There 

was also a correlation between feelings of safety and fear of personal 

crime. However, the relations only had significant differences for 

women where police were found to have the weakest correlation.  

Keywords: fear of crime, feeling of safety, capable guardian, police, 

security guard, police volunteer  
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Trygghet och rädsla för personbrott i närvaro av olika kapabla väktare 

Brott såsom misshandel, olaga hot och ofredande stod tillsammans för 75 % av de anmälda 

brotten mot person 2015 (Brottsförebyggande rådet, 2016a). Enligt den Nationella 

trygghetsundersökningen samma år uppgav drygt en femtedel av deltagarna att de i stor 

utsträckning oroade sig över kriminaliteten i samhället och ungefär en tiondel oroade sig för 

att själva bli utsatta för överfall eller misshandel (Brottsförebyggande rådet, 2016b). Tidigare 

studier har kommit fram till att olika typer av kapabla väktare kan öka tryggheten hos 

individer genom sin närvaro (Doyle, Frogner, Andershed & Andershed, 2016; Rowland & 

Coupe, 2014). Kapabla väktare är individer som kan förhindra att ett brott begås genom att 

befinna sig på platsen och se vad som händer (Cohen & Felson, 1979). En plats som 

upplevdes relativt otrygg kunde i närvaro av uniformerade kapabla väktare upplevas som mer 

trygg (Doyle, m.fl., 2016). Det studierna inte kunde förklara var vad som gjorde att tryggheten 

ökade eller minskade i närvaro av de olika kapabla väktarna. Den föreliggande studien syftar 

till att fylla denna kunskapslucka genom att undersöka om rädsla för brott har ett samband 

med trygghet. Sambandet kommer undersökas i närvaro av de olika kapabla väktarna polis, 

ordningsvakt, polisens volontärer och icke-uniformerade kapabla väktare i en relativt otrygg 

miljö. Vuxna civilklädda medborgare kommer i den föreliggande studien definieras som de 

icke-uniformerade kapabla väktarna. Den föreliggande studien syftar även till att undersöka 

om det finns någon skillnad i känslan av trygghet och rädslan för brott i närvaro av de olika 

kapabla väktarna i en relativt otrygg miljö. Betydelsen av respondenternas kön kommer också 

undersökas genom separata analyser.    

Den föreliggande studien kommer utgå från rutinaktivitetsteorin samt Goffmans 

teoretiska resonemang om mänskligt beteende på allmänna platser. Rutinaktivitetsteorin 

menar att individer som befinner sig på en plats kan minska risken för brott genom att utgöra 

så kallade kapabla väktare. Enligt teorin krävs tre faktorer för att ett brott ska begås. De 

faktorerna är; en motiverad gärningsperson, ett lämpligt objekt/offer och avsaknaden av 

kapabla väktare. Om endast en av dessa faktorer brister anses det kunna förebygga att brott 

begås (Cohen & Felson, 1979). Det finns olika definitioner av vad en kapabel väktare faktiskt 

är. Kapabla väktare anses av vissa vara vuxna civilklädda medborgare snarare än poliser eller 

ordningsvakter, som i sitt vardagliga liv fungerar som en påminnelse av att någon ser på 

(Felson, 2002). Det finns däremot de som menar att en kapabel väktare även kan vara 

individer såsom ordningsvakter och polisens volontärer (Hollis-Peel, Reynald, van Bavel, 

Elffers & Welsh, 2011). Föreliggande studie kommer utgå från den sistnämnda definitionen, 
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att både vuxna civilklädda medborgare och uniformerade individer kan fungera som kapabla 

väktare. 

Utifrån rutinaktivitetsteorin går det att tänka sig att de olika kapabla väktarna kan 

generera olika mycket trygghet och rädsla för brott med sin närvaro. En polis har 

befogenheter, utbildning och resurser som skulle kunna göra dem mer kapabla att förhindra 

brott än en vuxen civilklädd medborgare. Genom att förhindra brott borde även tryggheten 

öka och rädslan för brott minska i deras närvaro. Polisen har även mer befogenheter, 

utbildning och resurser än vad ordningsvakter och polisens volontärer har. Enligt detta 

resonemang borde med andra ord polisen generera mest trygghet av de kapabla väktarna följt 

av en fallande ordning sett till befogenheter, utbildning och resurser.     

Goffman (1966) menade att individer kommunicerar med varandra även utan 

användandet av verbal kommunikation. Genom sitt kroppsspråk kan en individ medvetet eller 

omedvetet sända ut signaler till andra runt omkring sig som de andra tolkar för att skapa en 

uppfattning om individen. Med dessa signaler kan individen visa att den inte utgör någon fara. 

Signalerna behöver dock kunna mottas av de andra för att de ska känna sig trygga i närvaron 

av individen. När de andra skannar individen i ett försök att tolka dem letar de ofta efter 

subtila inslag i exempelvis ansiktsuttryck, klädsel och uppförande. Hur en individ tolkar andra 

påverkas också av dess normer och värderingar (Goffman, 1966). De uniformerade kapabla 

väktarna som berörs i denna studie borde utifrån Goffmans teoretiska resonemang skapa mer 

trygghet och mindre rädsla för brott än de icke-uniformerade kapabla väktarna. Detta då deras 

klädsel och uppförande signalerar deras syfte på platsen samt att de inte utgör någon fara. 

Stöd för detta går även att finna i en tidigare studie (Rowland & Coupe, 2014) vars resultat 

indikerade att om deltagarna inte kunde urskilja de kapabla väktarnas anledning att vara på 

platsen resulterade det i lägre nivåer av trygghet (Rowland & Coupe, 2014).  

Ett vanligt sätt att mäta trygghet är att fråga hur trygga individer känner sig att gå ut på 

kvällen (Hinkel, 2015; LeGrange & Ferraro, 1989; Pain, 1997; Warr, 1990). Mörker har visat 

sig kunna förändra en situation från att upplevas trygg till att upplevas mindre trygg (Austin, 

Furr & Spine, 2002; Doyle, m.fl., 2016; Hauber, Hofstra, Toornvliet & Zandbergen, 1996; 

Lupton, 1999; Pain, 1997; Reisig & Parks, 2004; Warr, 1990). Tidigare studier har också visat 

att kvinnor i större utsträckning än män känner sig mindre trygga med att gå ut på kvällen 

(Fisher & Sloan, 2003; LeGrange & Ferraro, 1989; Pain, 1997; Warr, 1990). Trygghet kan 

också handla om hur en plats upplevs (Cancino, Varano & Schafer, 2007; Killias & Clerici, 

2000), speciellt för kvinnor (Killias & Clerici, 2000). Detta har exempelvis kunnat bero på 

sociala faktorer. Sociala faktorer som kan minska tryggheten är störande grannar, offentligt 
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alkoholdrickande (Reisig & Cancino, 2004) och att grupperingar med individer är närvarande 

på platsen (Cancino, m.fl., 2007). I den föreliggande studien kommer trygghet definieras som 

hur en plats upplevs där faktorerna mörker och grupperingar med individer kommer användas.  

Rädsla för brott är även det ett begrepp som studerats under en längre tid. Flera studier 

har visat att kvinnor är mer rädda för brott än män (Brottsförebyggande rådet, 2016b; 

Cossman & Rader, 2011; Kenney, 1986; LaGrange & Ferraro, 1989; Steinmetz & Austin, 

2014). Rädslan för personbrott har också visat sig vara större för kvinnor än män 

(Brottsförebyggande rådet, 2016b; LaGrange & Ferraro, 1989; Özascilar, 2013). En förklaring 

till denna rädsla skulle kunna vara att kvinnor upplever sig själva mer sårbara och att risken 

att utsättas för brott därmed ökar (Killias & Clerici, 2000; LaGrange & Ferraro, 1989; 

Jackson, 2009). Rädsla för brott kommer i den föreliggande studien kopplas till personbrott. 

Detta eftersom personbrott visat sig framkalla mer rädsla än andra typer av brott (se Fisher & 

Sloan, 2003; Özascilar, 2013). 

Tidigare studier har vissa brister när det kommer till måttet av rädsla för brott. 

Problematiken har varit att tidigare studier (se exempelvis Gibson, Zhao, Lovrich & Gaffney, 

2002; Rollwagen, 2016; Zhao,  Lawton & Longmire, 2015) som syftat till att mäta rädsla för 

brott istället har mätt trygghet genom att fråga hur trygga deltagarna är att gå ut på kvällen i 

sitt bostadsområde (Hinkel, 2015). Genom att mäta på detta sätt förutsätter man att trygghet 

och rädsla för brott har ett samband. Två studier (Gover, Tomsich, Jennings & Higgins, 2011; 

Hinkel, 2015) som mätt trygghet och rädsla för brott separat har visat olika resultat. Den ena 

studien (Gover, m.fl., 2011) kom fram till att kvinnor var mindre trygga än män. Kvinnorna 

var även mer rädd för brott än män, både på dagtid och kvällstid. Den andra studien (Hinkel, 

2015) kom även den fram till att kvinnor var mindre trygga än män, däremot fanns det inte 

någon skillnad mellan kvinnor och mäns rädsla för brott. Eftersom det finns motsättningar i 

studiernas resultat finns det anledning att ifrågasätta om det verkligen finns ett samband 

mellan trygghet och rädsla för brott. Därav är det av stor vikt att undersöka detta samband och 

att i föreliggande studie göra distinkta skillnader i frågorna gällande trygghet och rädsla för 

brott.  

De kapabla väktare som kommer beröras i denna studie är poliser, ordningsvakter, 

polisens volontärer och icke-uniformerade kapabla väktare i form av vuxna civilklädda 

medborgare. Poliser har i uppgift att förebygga, förhindra och upptäcka kriminalitet. De ska 

även övervaka säkerheten och den allmänna ordningen samt ingripa vid eventuella störningar 

(Polislagen 1984:387). Ordningsvakter har även de skyldighet att upprätthålla den allmänna 

ordningen. De har rapportskyldighet till polisen och har även som skyldighet att lyda polisens 
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order. De befogenheter ordningsvakter har är att omhänderta berusade individer som utgör en 

fara för sig eller andra, avvisa eller avlägsna individer som stör eller utgör en omedelbar fara 

för den allmänna ordningen samt avvärja straffbelagda handlingar. Den klädsel 

ordningsvakter bär ska tydligt visa att individen är en ordningsvakt för att inte förväxlas med 

polisen (Polisen, 2016a). Polisens volontärer innefattar vuxna individer som hjälper polisen 

med det lokala brottsförebyggande arbetet. Detta arbete kan ske genom exempelvis 

nattvandring eller genom att informera allmänheten om hur de kan förebygga brott. Det enda 

som skiljer polisens volontärer från vuxna civilklädda medborgare är deras västar samt den 

grundutbildning de får från polisen. Uppdragen polisens volontärer arbetar med kommer från 

polisen som de även har nära kontakt med både innan, under och efter uppdragen (Polisen, 

2016b).  

De uniformerade kapabla väktarnas trygghetsskapande har länge undersökts och 

diskuterats. I studier där olika uniformerade kapabla väktare jämförts med varandra i sitt 

trygghetsskapande har polisen visat sig vara den kapabla väktare som skapat störst känsla av 

trygghet (Doyle, m.fl., 2016; Rowland & Coupe, 2014). När endast polisens närvaro 

undersökts har de visat sig öka tryggheten hos både män och kvinnor (Yavuz & Welch, 2010), 

speciellt i miljöer som upplevdes relativt otrygga (Doyle, m.fl., 2016; Van De Veer, Lange, 

Haar & Karremans, 2012). Det finns dock studier som kommit fram till att tryggheten minskat 

i närvaro av polisen (Doyle, m.fl., 2016; Hinkel & Weisburd, 2008; Holmberg, 2005; Van De 

Veer, m.fl., 2012). Detta gällde främst i miljöer som redan upplevdes trygga (Doyle, m.fl., 

2016; Van De Veer, m.fl., 2012) eller när en ökning i fotpatrullering skett i ett område då 

många istället uppfattade det som att kriminaliteten i området ökat (Hinkel & Weisburd, 

2008; Holmberg, 2005). Det finns även studier som visat att det inte finns något samband 

mellan polisens närvaro och trygghet, då tryggheten varken ökade eller minskade i närvaro av 

polis (Bennett, 1991; Ratcliffe, Groff, Sorg & Haberman, 2015; Salmi, Grönroos & Keskinen, 

2004; Van De Veer, m.fl., 2012). Tidigare studiers resultat går med andra ord inte i linje med 

varandra kring huruvida poliser skapar trygghet eller inte.   

Polisens närvaro har även visat sig ha betydelse för individers rädsla för brott. Vad 

deras närvaro har för betydelse finns det dock oenigheter om då det visat sig att polisens 

närvaro både kan minska (Weisburd & Eck, 2004; Zhao, Schneider & Thurman, 2002) och 

öka rädslan för brott (Hinkle & Weisburd, 2008; Rowland & Coupe, 2014; Zhao, m.fl., 2002). 

De blandade resultaten kan variera beroende på vad för typ av polisarbete som undersökts. 

Det arbetssätt som visat sig öka rädslan för brott är när det sätts in extra poliser för att göra det 

svårare för potentiella kriminella att begå brott och komma undan med det (Hinkle & 



KAPABLA VÄKTARE, TRYGGHET OCH RÄDSLA 5 
 

Weisburd, 2008; Zhao, m.fl., 2002). En studies resultat visade att polisens blotta närvaro ofta 

förknippas med kriminalitet, vilket ledde till mer rädsla för brott. Kvinnorna som deltog i 

studien var i större utsträckning rädda i polisens närvaro än vad männen var (Rowland & 

Coupe, 2014). Arbetssätt som innebar mer sporadiskt patrullerande i högriskområden samt 

under riskfyllda tider har dock visat sig minska rädslan för brott (Zhao, m.fl., 2002). Andra 

arbetssätt som visat sig minska rädslan för brott är när polisen interagerar mer med 

medborgarna (Weisburd & Eck, 2004; Zhao, m.fl., 2002). Detta indikerar att de arbetssätt som 

enbart fokuserar på synligheten inte fungerar lika bra som de som även försöker ta itu med 

varför individer är rädda för brott.   

Ordningsvakters närvaro har även visat sig öka tryggheten (Doyle, m.fl., 2016; Noaks, 

2000; Walsh & Donovan, 1989), dock inte lika mycket som polisen (Doyle, m.fl., 2016; 

Rowland & Coupe, 2014). Ordningsvakterna ökade tryggheten speciellt när medborgarna 

upplevde att de motverkade störningar i den allmänna ordningen (Noaks, 2000; Walsh & 

Donovan, 1989) samt när medborgarna upplevde att ordningsvakterna hade kontroll över 

området (Loader, 1997). Däremot finns det resultat som visar att ordningsvakters närvaro 

minskar tryggheten då de kan förknippas med risken att utsättas för brott (Noaks, 2000; 

Noaks, 2004) samt att medborgarna upplevde att ordningsvakter inte kunde göra 

livsskyddande insatser (Van Steden & Nalla, 2010). Detta innebär att ordningsvakternas 

trygghetsskapande funktion, likt polisernas, fått blandade resultat i tidigare studier.  

När det kommer till rädsla för brott har det visat sig att närvaron av ordningsvakter både 

kan öka och minska rädslan. En studie (Loader, 1997) har visat att närvaron av ordningsvakter 

ökar individers rädsla för brott. Detta eftersom individerna som deltog i studien inte 

uppfattade att ordningsvakterna kunde ta itu med problem som var kopplade till den upplevda 

rädslan för brott. Det menas med andra ord att rädslan för brott inte bara handlar om direkt- 

eller indirekt utsatthet för brott utan även andra faktorer som närvaron av ordningsvakter inte 

tar itu med (Loader, 1997). Det finns dock en studie (Noaks, 2004) som visar att närvaron av 

ordningsvakter minskar rädslan för brott. Ett experiment genomfördes där två områden 

undersöktes, varav det ena området fick en insats med patrullerande ordningsvakter medan det 

andra området inte fick någon insats alls. Resultatet visade att rädslan för brott minskade i det 

området där insatsen med patrullerande ordningsvakter sattes in. Detta tros ha berott på att 

ordningsvakterna fick de boende i området att känna sig mer lugna och att de själva inte 

behövde hålla koll på ljud eller liknande som skulle kunna betyda att ett brott var på väg att 

begås (Noaks, 2004).  
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Blandade resultat finns även rörande om polisens volontärer bidrar till ökad trygghet. 

Studier har visat att polisens volontärer är ett bra alternativ för att öka individers trygghet 

(Doyle, m.fl, 2016; Hauber, m.fl., 1996; Rowland & Coupe, 2014), speciellt för kvinnor 

(Hauber, m.fl., 1996). Detta då polisens volontärer genererat samma eller mer trygghet än 

ordningsvakter. Då polisens volontärer och ordningsvakter visat sig ha så pass liknande 

trygghetsskapande funktion kan polisens volontärer därmed vara ett kostnadseffektivt 

alternativ (Doyle, m.fl., 2016; Rowland & Coupe, 2015). Det finns dock en studie (Kenney, 

1986) där de kom fram till att polisens volontärer inte ökade tryggheten hos individer och att 

det heller inte fanns några signifikanta könsskillnader. Studien visade även att polisens 

volontärer inte minskade rädslan för brott. Detta kan dock berott på att deltagarna i områdena 

som undersöktes redan från början inte var speciellt rädda för brott generellt (Kenney, 1986). 

Det finns däremot en studie (Rowland & Coupe, 2014) vars resultat visade att fler deltagare 

inte var rädda för brott än de som var rädda för brott i närvaron av polisens volontärer.  

Förutom uniformerade kapabla väktare skulle vuxna civilklädda medborgare även 

kunna agera som kapabla väktare. Främmande individer har visat sig både kunna öka och 

minska tryggheten beroende på om individen uppfattar främlingarna som ett hot eller som en 

hjälpande hand (Listerborn, 2002). Upplevs de främmande individerna som skrämmande 

skapar detta mindre trygghet. Att vara i närheten av främmande individer som upplevs 

måttligt skrämmande kan dock skapa mer trygghet än att vara ensam (Warr, 1990). Det finns 

studier som kommit fram till att närvaro av icke-uniformerade kapabla väktare kan resultera i 

att en plats känns mer trygg (Ceccato, 2016) samt att de ökar tryggheten när det gäller 

egendomsbrott men inte för personbrott (Bennett, 1991). Tidigare studier om icke-

uniformerade kapabla väktare har dock främst fokuserat på deras brottspreventiva funktion 

snarare än deras trygghetsskapande (se exempelvis Hollis-Peel, m.fl., 2011; Reynald, 2011; 

Wilcox, Madensen & Tillyer, 2007). Inte heller deras betydelse för rädsla för brott har fått 

stort utrymme i tidigare studier. På grund av den kunskapslucka som finns rörande icke-

uniformerade kapabla väktares trygghetsskapande funktion samt betydelse för rädsla för brott 

är det av vikt att undersöka detta.  

En studie (Rowland & Coupe, 2014) undersökte om det fanns ett samband mellan 

trygghet och rädsla för brott i närvaro av olika kapabla väktare. De kapabla väktare som 

undersöktes var polisen, ordningsvakter samt polisens volontärer. Resultatet visade att det 

fanns ett samband mellan otrygghet och rädsla för brott i närvaro av polisen men inte i 

närvaro av ordningsvakter eller polisens volontärer. Det visade sig att respondenterna som 

inte kände sig så trygga i närvaron av polisen även kände sig rädda att utsättas för brott. 
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Sambandet antogs finnas då polisens närvaro kan associeras med kriminalitet (Rowland & 

Coupe, 2014).  

En studie (Doyle, m.fl., 2016) genomförd i Örebro undersökte hur trygga individer 

kände sig i närvaron av poliser, ordningsvakter samt polisens volontärer. Studien syftade till 

att undersöka om det fanns någon skillnad i känslan av trygghet beroende på vilken typ av 

uniformerad kapabel väktare som närvarade. Respondenterna fick dels svara på frågor utifrån 

bilder av en relativt otrygg miljö. Miljön var under kvällstid på en central plats i staden. 

Utöver den mörka platsen lades ett ungdomsgäng till som en ytterligare otrygg faktor. I 

bilderna varierades det mellan ingen närvaro samt närvaro av de tre olika uniformerade 

kapabla väktarna. Alla uniformerade kapabla väktare var två till antalet, en kvinna och en 

man. Respondenterna fick sedan med en Likertskala från 0-5, där 0 representerade “inte alls 

trygg” och 5 “mycket trygg”, uppskatta hur trygga de kände sig i situationen på bilden. Totalt 

deltog 352 respondenter i åldrarna 18-86 år, där 50,9 % (179) var män och 49,1 % (173) var 

kvinnor. Alla respondenter fick svara på samma frågor, däremot fanns två olika versioner av 

enkäten där bilderna var i olika ordning. I version A var den första bilden utan närvaro av 

kapabla väktare och avslutades med bilden med poliserna, medan i version B var den första 

bilden på poliserna och sista bilden utan närvaro av kapabla väktare. Detta gjordes för att 

motbalansera eventuella effekter som bildernas ordning skulle kunnat ha. Resultatet visade att 

alla de uniformerade kapabla väktarna genererade mer trygghet än utan närvaro. Polisen var 

den kapabla väktare som genererade mest trygghet. Mellan ordningsvakterna och polisens 

volontärer fanns inga signifikanta skillnader, vilket indikerar att de hade samma 

trygghetsskapande funktion. Resultatet visade även att det inte fanns några skillnader mellan 

könen.   

Likt Doyle, m.fl. (2016) kommer denna studie undersöka trygghet i närvaro av olika 

uniformerade kapabla väktare. Däremot kommer ett tillägg av icke-uniformerade kapabla 

väktare göras för att undersöka huruvida tryggheten och rädslan för brott förändras på grund 

av uniformerad närvaro eller närvaro av andra vuxna civilklädda medborgare. Icke-

uniformerade kapabla väktarnas trygghetsskapande funktion är något som inte fått stor 

uppmärksamhet i tidigare studier och därmed är detta av stor vikt att undersöka. Då den 

tidigare studien (Doyle, 2016) inte kunde förklara vad som gjorde att tryggheten ökade eller 

minskade i närvaro av kapabla väktarna kommer rädsla för personbrott i närvaro av kapabla 

väktare även undersökas i den föreliggande studien. Relationen mellan trygghet och rädsla för 

personbrott har även ett begränsat utrymme i tidigare studier då sambandet ofta redan antagits 

finnas. De studier som undersökt sambandet visar dock olika resultat, vilket är anledningen 
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till att undersöka sambandet. Eftersom fokuset för den föreliggande studien är de olika 

kapabla väktarnas betydelse för tryggheten och rädslan för personbrott kommer även 

sambandet mellan trygghet och rädsla för personbrott att jämföras mellan de olika kapabla 

väktarna. För att kunna jämföra våra resultat med Doyle, m.fl. (2016) har vi valt att använda 

oss av några av de bilder som i deras studie utgjorde en relativt otrygg miljö. Vi har även 

använt oss av samma fråga för att mäta trygghet i närvaro av olika kapabla väktarna. För att 

mäta rädsla för personbrott användes en anpassad version av Farrall och Gadd’s (2004a, 

2004b) frågor om emotionell rädsla för brott.   

I den föreliggande studien kommer vi testa tre hypoteser utifrån en relativt otrygg miljö. 

Vår första hypotes är att polisen kommer generera mest trygghet och att tryggheten kommer 

minska i fallande ordning (sett till befogenheter, utbildning och resurser) mellan de kapabla 

väktarna. Vår andra hypotes angående rädsla för personbrott är att polisen kommer generera 

minst rädsla för personbrott samt att rädslan för personbrott kommer att öka i fallande ordning 

(sett till befogenheter, utbildning och resurser) mellan de kapabla väktarna. Vår tredje hypotes 

är att det finns ett samband mellan trygghet och rädsla för personbrott samt att det kommer 

vara starkast för polisen och minska i styrka i fallande ordning mellan de kapabla väktarna. 

Våra hypoteser baseras på rutinaktivitetsteorin samt Goffmans teoretiska resonemang om 

mänskligt beteende på allmänna platser. Den föreliggande studien kommer att undersöka män 

och kvinnor separat. Eftersom teorierna inte syftar till att förklara hur det ser ut för män 

respektive kvinnor kan vi inte uttala oss om könen utifrån teorierna. Däremot fann Doyle, 

m.fl. (2016) inte några skillnader mellan män och kvinnor i deras studie, vilket gör att vi kan 

anta att både män och kvinnor kommer följa samma mönster även i den föreliggande studien.  

Metod 

Urval  

Respondenter rekryterades till studien via ett bekvämlighetsurval där medlemmar till en 

Facebook-grupp för Örebro universitets studenter tillfrågades. I Facebook-gruppen kan både 

nuvarande studenter samt studenter som avslutat sina studier vara medlemmar. Valet att 

undersöka studenter baserades på möjligheten att kunna få jämförbara resultat med Doyle, 

m.fl. (2016) vars urval till stor del bestod av studenter.  

I Facebook-gruppen fanns drygt 12 800 medlemmar när enkäterna publicerades. Totalt 

deltog 277 respondenter i studien genom att genomföra webbenkäten. Trettio enkäter delades 

ut i pappersformat och fylldes i förhand. Dessa enkäter delades ut till män för att jämna ut 

könsfördelningen så att det blev ungefär lika många kvinnor och män som deltog i studien. 
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Totalt deltog 307 respondenter i den föreliggande studien, varav 58 % (178) var kvinnor och 

42 % (129) var män. En respondent identifierade sig som annat och på grund av det låga 

antalet respondenter i denna grupp exkluderades hen från studien. Valet att ta bort denna 

grupp baserades på att den troligtvis inte blir representativ för populationen. Respondenternas 

ålder varierade från 18 till 48 år (M= 23,6, SD= 4,63). Frekvensen på ålder var positivt skev, 

vilket innebär att de flesta var i de yngre åldrarna. Den mest förekommande ålder var 21 år.  

För att förebygga internt bortfall utformades webbenkäten så att alla frågor var 

obligatoriska att besvara. Det var dock frivilligt att besvara enkäten. Av de 30 enkäter som 

delades ut i pappersformat kunde internt bortfall inte motverkas lika bra då frågorna inte 

kunde göras obligatoriska att svara på. Detta ledde till ett visst internt bortfall då några 

respondenter valde att inte svara på alla frågor.  

Material 

Enkäten var utformad med inledande demografiska frågor angående ålder och kön. Därefter 

följde fem bilder av en relativt otrygg miljö med en grupp ungdomar. Dessa bilder hämtades 

från Doyle, m.fl. (2016) och baserades på att mörker samt en grupp med ungdomar kan bidra 

till att göra en plats otrygg till skillnad från om det är ljust ute utan gruppen med ungdomar. 

Det som skilde bilderna åt var vilken typ av kapabel väktare (poliser, ordningsvakter, polisens 

volontärer samt icke-uniformerade kapabla väktare) som närvarade. En bild var även helt utan 

kapabla väktare. På varje bild med kapabla väktare visades två individer, en manlig och en 

kvinnlig. Kvinnan patrullerade till vänster och mannen till höger i alla bilderna (se Figur 1). 

Under varje bild ställdes samma frågor för att undersöka deras upplevda trygghet och rädsla 

för brott i de olika situationerna. Trygghet mättes genom frågan “Hur trygg skulle du känna 

dig i den här situationen?”, vilket är samma fråga som Doyle m.fl. (2016) använde sig av i sin 

studie. Rädsla för personbrott mättes genom frågan “Hur rädd är du för att utsättas för något 

av följande brott i den här situationen?” som är en variation på Farrall och Gadd’s (2004a, 

2004b) mått av emotionell rädsla för brott. Då föreliggande studie handlade om rädsla för 

personbrott i specifika situationer kunde inte frågorna hämtas direkt utan anpassades efter 

bilderna. De brottstyper som inkluderades i enkäten var hot/trakasserier, överfall/misshandel, 

sexualbrott, personrån samt annat. Brottstyperna hämtades och anpassades utifrån Nationella 

trygghetsundersökningen (Brottsförebyggande rådet, 2016b). Frågorna kring trygghet och 

rädsla för personbrott hade svarsalternativ i Likertskalor som sträckte sig mellan 0-5. För 

trygghet representerade 0 “inte alls trygg” och 5 “helt trygg”. Gällande rädsla för personbrott 

representerade 0 “inte alls rädd” och 5 “mycket rädd”. I samband med frågan om rädsla för 

annat brott fanns även möjligheten att skriva vilket typ av brott som avsetts.  
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Figur 1. Bilderna från enkäten på de kapabla väktarnas närvaro samt bilden utan 

närvaro.  

För att kunna analysera rädslan för personbrott skapades index av de olika personbrotten 

(rädsla för hot/trakasserier, överfall/misshandel, sexualbrott, personrån samt annan typ av 

brott), för varje bild. Cronbach’s alpha av rädsla för personbrott med de olika bilderna gav 

värden mellan 0,85-0,91. Detta innebär att de olika typerna av brott tillsammans på ett bra sätt 

mäter rädslan för personbrott. De höga värdena på Cronbach’s alpha skulle kunna förklaras av 

att de brott vi valt att undersöka alla är personbrott och därmed relativt lika varandra. De 

index som skapades av de fem personbrotten för varje bild fick nya värden. Dessa värden gick 

från 0-25 där 0 representerade att respondenten svarat “inte alls rädd” för det specifika brottet 

för varje bild och 25 representerar att respondenten svarat “mycket rädd” för det specifika 

brottet för varje bild.  
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Två versioner av samma enkät användes i studien där ordningen på bilderna var olika. 

Detta gjordes för att motbalansera eventuella effekter som bildernas ordning skulle kunnat ha 

på resultatet. I den första versionen gick ordningen på bilderna från att ingen kapabel väktare 

närvarade på platsen till att poliserna närvarande. I den andra versionen kom bilderna i 

omvänd ordning, började med poliserna och avslutades med att ingen kapabel väktare 

närvarade på platsen. Av den totala andelen respondenter var det 55,4% (170) som svarade på 

den första versionen av enkäten, varav 58,2% (99) var kvinnor och 41,8% (71) var män. I den 

andra versionen svarade 44,6% (137) av respondenterna, varav 57,7% (79) var kvinnor och 

42,3% (58) var män. För att ta hänsyn till vilken version av enkät respondenterna svarat på 

skapades en enkätvariabel för att använda i analyserna. I enkätvariabeln representerar 1 den 

första versionen av enkäten och 2 den andra versionen.  

Vi valde att dela upp begreppen trygghet och rädsla för personbrott för att på så bra sätt 

som möjligt försäkra oss om att vi mäter respektive begrepp. För att ytterligare ta hänsyn till 

validiteten användes samma bilder som Doyle m.fl. (2016). Genom att använda bilder fick 

respondenterna en kontext med en specifik plats och den situation som vi ville undersöka. 

Detta gjorde att vi med större säkerhet kunde anta att respondenterna utgått från samma 

situation då de inte själva behövde föreställa sig platsen utan fick den presenterad för sig.  

För att försäkra sig om att ett mätinstrument är tillförlitligt bör det användas flera gånger 

i mätningar av samma begrepp (Barmark & Djurfeldt, 2015), vilket kan bli svårt i en 

tidsbegränsad studie som denna. Vi valde därför att använda oss av samma frågor som Doyle, 

m.fl. (2016) för att mäta trygghet. Som tidigare nämndes använde vi oss även av samma 

bilder som dem. Något som kan ge bristande reliabilitet är om frågorna är svårformulerade 

eller att svarsalternativ passar lika bra för respondenten (Barmark & Djurfeldt, 2015). För att 

kontrollera detta kan man genomföra en pilotstudie. Vi valde att genomföra en mindre 

pilotstudie där tre av bilderna användes (den utan kapabla väktare, den med icke-

uniformerade kapabla väktare samt den med ordningsvakter). Den bild som testades var den 

med de icke-uniformerade kapabla väktarna och de frågor som testades var frågorna om 

rädsla för de olika personbrotten. Det var 65 respondenter som deltog i pilotstudien varav 

60% var kvinnor och 40% var män. Pilotstudien visade att frågan rörande vilket annan typ av 

brott respondenterna eventuellt var rädda att utsättas för var svårt formulerad. Respondenterna 

tycktes inte förstå att vilket typ av brott skulle fyllas i om de uppgett sig vara rädd för något 

annan typ av brott. Därav förtydligades frågan till den föreliggande studiens enkät. Detta 

gjorde genom en omformulering av frågan där det gjordes tydligt att frågan skulle besvaras 
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om respondenten svarat mellan 0-5 i frågan om de var rädda att utsättas för någon annan typ 

av brott. 

Procedur  

Som tidigare nämnts lades enkäten ut i en Facebook-grupp för Örebro universitetsstudenter. 

Den första versionen av enkäten publicerades först och två dygn senare den andra versionen 

som även den låg uppe i två dygn. För att komplettera den skiftande könsfördelningen delades 

även 30 enkäter ut till män i pappersformat som fylldes i för hand. Insamlingen tog ungefär 

fyra timmar utspritt på två dagar. Enkäterna samlades in på allmänna utrymmen i tre av husen 

på huvudcampus i Örebro, där män tillfrågades om de ville delta i studien. Enkäten tog 

ungefär 10 minuter att genomföra.  

I informationsbladet till enkäten presenterades all viktig information som krävdes för 

beslut om deltagande. Informationen togs fram utifrån de etiska principerna som vi tagit 

hänsyn till i föreliggande studie (Vetenskapsrådet, 2002). Respondenterna informerades om 

studiens övergripande syfte, att åldersgränsen var 18 år, hur lång tid det skulle ta att fylla i 

enkäten samt dess upplägg. De fick även information om att inga förkunskaper krävdes, att 

deltagandet var frivilligt och helt anonymt samt att alla svar presenteras på gruppnivå. 

Respondenterna ombads att svara så sanningsenligt som möjligt på alla frågor då alla svar var 

viktiga för studien. Att deras svar skulle förvaras så att ingen obehörig skulle ha tillgång till 

dem samt att svaren endast kommer användas till denna studie fanns även med i 

informationen. Samtycke till studien gavs genom att fullborda enkäten. Önskade 

respondenterna att avbryta sitt deltagande ombads de att inte fullborda enkäten då det inte 

gick att urskilja en specifik respondents enkät när den redan var inskickad. 

Statistiska analyser 

För att testa de två första hypoteserna, gällande skillnader i trygghet samt rädsla för 

personbrott beroende på vilken kapabel väktare som närvarar i den relativt otrygga miljön, 

genomfördes två repeated measure ANCOVA. Valet av analys baserades på möjligheten att 

använda en kontrollvariabel, bestående av version av enkät, för att kunna kontrollera att 

ordningen av bilderna inte utgjorde gruppskillnader (Field, 2009). Det visade sig att 

ordningen på bilderna hade betydelse för resultatet då det fanns en signifikant (p<0,001) 

interaktion mellan variabeln för de olika bilderna samt enkät-variabeln. Därav togs hänsyn till 

vilken version av enkät som besvarats genom att fortsätta använda repeated measure 

ANCOVA. I de fall Mauchly’s test visade att antagandet om sphericity inte var mött 

justerades frihetsgraderna med hjälp av Greenhouse-Geisser ANCOVA. 
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Då analyserna av de två första hypoteserna visade att ordningen av bilderna hade 

betydelse för resultatet genomfördes partialkorrelationer för att testa hypotesen om det fanns 

ett samband mellan trygghet och rädsla för brott i närvaro av de olika kapabla väktarna i en 

relativt otrygg miljö. Valet av partialkorrelationer baserades på möjligheten att kunna testa om 

det fanns ett samband mellan trygghet och rädsla för personbrott och samtidigt kontrollera för 

version av enkät (Field, 2009).  

Resultat 

Trygghet i närvaro av de olika kapabla väktarna  

Den första hypotesen som testades var att polisen skulle generera mest trygghet samt att 

tryggheten skulle minska i fallande ordning (sett till befogenheter, utbildning och resurser) 

mellan de kapabla väktarna. Mauchly’s test visade att antagandet om sphericity inte blev mött 

och därav justerades frihetsgraderna med Greenhouse-Geisser.  

Resultatet för män indikerade att det fanns signifikanta skillnader i trygghet beroende på 

vilken kapabel väktare som närvarade i den relativt otrygga miljön, Greenhouse-Geisser’s 

F(2,64)=44, p<0,001. Post hoc-testet Bonferroni Pairwise Comparison visade dock inga 

signifikanta skillnader mellan de kapabla väktarna (se Tabell 1). Resultatet för kvinnorna 

visade att det fanns signifikanta skillnader i trygghet beroende på vilken kapabel väktare som 

närvarade i den relativt otrygga miljön, Greenhouse-Geisser’s  F(2,91)=275, p<0,001. Post hoc-

testet Bonferroni Pairwise Comparison visade att polisens volontärer var de som genererade 

signifikant mest trygghet av alla kapabla väktare. Både polisens volontärer och de icke-

uniformerade kapabla väktarna genererade även de mer trygghet än om ingen kapabel väktare 

närvarade (se Tabell 1).   

Rädsla för personbrott i närvaro av de olika kapabla väktarna 

Den andra hypotesen som testades var att polisen skulle generera minst rädsla för personbrott 

samt att rädslan för personbrott skulle öka i fallande ordning (sett till befogenheter, utbildning 

och resurser) mellan de kapabla väktarna. Mauchly’s test visade att antagandet om sphericity 

inte var mött och frihetsgraderna justerades därav med hjälp av Greenhouse-Geisser.  

Resultatet för män visade att det fanns signifikanta skillnader i rädsla för personbrott 

beroende på vilken kapabel väktare som närvarade i den relativt otrygga miljön, Greenhouse-

Geisser’s F(2)=45,3, p<0,001. Post hoc-testet Bonferroni Pairwise Comparison visade att 

ordningsvakterna, polisens volontärer samt de icke-uniformerade kapabla väktarna genererade 

signifikant mindre rädsla för personbrott för männen än om ingen kapabel väktare närvarade. 

Polisens volontärer genererade även signifikant mindre rädsla för personbrott än de icke-

unifomerade kapabla väktarna (se Tabell 2).  
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Tabell 1.  

Estimerade medelvärden (standardfel) för känslan av trygghet i närvaro av de olika kapabla väktarna testat via repeated measure ANCOVA med 

Bonferroni Pairwise Comparisons post-hoctester med de olika versionerna av enkät som kontrollvariabel. Analyserna är gjorda bland män och 

kvinnor separat.  

 Polisens 

närvaro  

(a) 

Ordningsvakternas 

närvaro 

(b) 

Polisens 

volontärers 

närvaro 

(c) 

Icke-uniformerade 

kapabla väktares 

närvaro 

(d) 

Ingen närvaro 

(e) 

Fg F 

Män 

(n=128) 

3,84 (,12) 3,67 (,12) 3,88 (,12) 3,84 (,11) 3,81 (,10) 2,64 44 

        

Kvinnor 

(n=177) 

3,25 (,085) 3,20 (,084) 3,71abde (,078) 3,38e (,084) 3,05 (,089) 2,91 275 

Not. n = antal; Upphöjda bokstäver innebär att det finns signifikanta skillnader mellan grupperna samt att medelvärdet med upphöjda bokstäver bakom är 

högre än medelvärdet som bokstaven representerar, p<0,05, genom Bonferroni Pairwise Comparisons post-hoctester.  
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Resultatet för kvinnorna visade även det signifikanta skillnader i rädsla för personbrott 

beroende på vilken kapabel väktare som närvarade i den relativt otrygga miljön, Greenhouse-

Geisser’s F(2,52)=208, p<0,001. Post hoc-testet Bonferroni Pairwise Comparison visade att alla 

kapabla väktare genererade mindre rädsla för personbrott än om ingen kapabel väktare 

närvarade. Polisens volontärer var de som genererade minst rädsla för personbrott av alla 

kapabla väktare (se Tabell 2). 

Samband mellan känslan av trygghet och rädslan för personbrott  

För att undersöka om det fanns ett samband mellan trygghet och rädsla för personbrott i 

närvaro av de olika kapabla väktarna genomfördes partialkorrelationer med version av enkät 

som kontrollvariabel. Partialkorrelationer användes då det visade sig att ordningen av bilderna 

hade betydelse för resultatet.  

Resultatet visade att det fanns ett negativt samband mellan trygghet och rädsla för 

personbrott i närvaro av alla kapabla väktare samt utan närvaro. Dessa samband fanns för 

både män och kvinnor. Männens resultat visade att det starkaste sambandet var i närvaro av 

poliserna medan kvinnornas resultat visade att de starkaste sambanden var i närvaro av de 

icke-uniformerade kapabla väktarna samt utan närvaro (se Tabell 3). För att undersöka om det 

fanns några signifikanta skillnader mellan de olika sambanden i trygghet och rädsla för 

personbrott i närvaro av de olika kapabla väktarna genomfördes signifikanstester mellan 

sambanden. Resultatet visade att det inte fanns några signifikanta skillnader mellan de olika 

sambanden för männen. För kvinnorna fanns det däremot signifikanta skillnader mellan 

sambandet för poliserna och alla de andra sambanden. Detta innebär att sambandet mellan 

trygghet och rädsla för personbrott i närvaro av poliserna var det svagaste sambandet för 

kvinnorna.
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Tabell 2.  

Estimerade medelvärden (standardfel) för rädsla för personbrott i närvaro av de olika kapabla väktarna testat via repeated measure ANCOVA 

med Bonferroni Pairwise Comparisons post-hoctester med de olika versionerna av enkät som kontrollvariabel. Analyserna är gjorda bland män 

och kvinnor separat.  

 Polisens 

närvaro  

(a) 

Ordningsvakternas 

närvaro 

(b) 

Polisens 

volontärers 

närvaro 

(c) 

Icke-

uniformerade 

kapabla 

väktares närvaro 

(d) 

Ingen närvaro 

(e) 

Fg F 

Män 

(n=119) 

2,71 (,49) 

 

2,68 (,44) 2,19 (,36) 2,87c (,42) 3,74bcd (,47) 2 45,3 

        

Kvinnor 

(n=178) 

6,16c (,47) 5,89c (,39) 4,28 (,33) 6,36c (,37) 8,11abcd (,45) 2,52 208 

Not. n = antal; Minsta möjliga värde = 0, högsta möjliga värdet = 25; Upphöjda bokstäver innebär att det finns signifikanta skillnader mellan grupperna samt 

att medelvärdet med upphöjda bokstäver bakom är högre än medelvärdet som bokstaven representerar, p<0,05, påvisade genom Bonferroni Pairwise 

Comparisons post-hoctester. 
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Tabell 3. 

Partialkorrelationer mellan känslan av trygghet och rädsla för personbrott i närvaro av de olika kapabla väktarna med de olika versionerna av 

enkäten som kontrollvariabel. Analyserna är gjorda bland män och kvinnor separat. 

Not. PN=polisens närvaro; ON=ordningsvakternas närvaro; PVN=polisens volontärers närvaro; IUKN=Icke-uniformerade kapabla väktares närvaro; IN=ingen 

närvaro; Värden inom parentes står för antal respondenter inom varje korrelation. 

***p<0,001   

   

   Män      Kvinnor   

   Trygghet      Trygghet   

 PN  ON  PVN IUKN IN  PN ON PVN IUKN IN  

Rädsla            

PN (a) -0,68*** 

(122) 

     -0,40*** 

(176) 

    

ON (b)  -0,61*** 

(125) 

     -0,60*** 

(177) 

   

PVN (c)   -0,57*** 

(123) 

     -0,57*** 

(177) 

  

IUKN (d)    -0,66*** 

(122) 

     -0,63*** 

(177) 

 

IN (e)     -0,62*** 

(124) 

     -0,63*** 

(177) 
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Diskussion 

Den föreliggande studiens syfte var att undersöka om det fanns några skillnader i känslan av 

trygghet och rädsla för personbrott i närvaro av olika kapabla väktare. Syftet var även att 

undersöka om det fanns något samband mellan känslan av trygghet och rädslan för 

personbrott samt om det skiljde sig något mellan de olika kapabla väktarna. Den första 

hypotesen, att poliserna skulle generera mest trygghet och att tryggheten skulle minska i 

fallande ordning mellan de kapabla väktarna, fick inte stöd i studiens resultat. Bland männen 

fanns det inga signifikanta skillnader mellan bilderna vilket indikerar att männen känner sig 

lika trygga på platsen oavsett om det finns kapabla väktare på platsen eller inte samt oavsett 

vilken kapabel väktare som närvarar. För kvinnorna visade det sig att polisens volontärer var 

de som genererade mest trygghet. Eftersom de icke-uniformerade kapabla väktarna 

genererade mer trygghet än om ingen kapabel väktare närvarade indikerar det att kvinnorna 

känner sig mer trygga om det befinner sig andra individer än ungdomsgänget på platsen 

jämfört med om bara ungdomsgänget var i närheten. Då det inte fanns några signifikanta 

skillnader mellan poliserna, ordningsvakterna samt utan närvaro av kapabel väktare indikerar 

att det inte spelar någon roll för kvinnornas trygghet om polisen och ordningsvakterna 

närvarar eller inte. Slutsatsen blir då att polisens volontärer är den kapabla väktaren som är 

det bästa alternativet för att öka kvinnornas trygghet.  

Föreliggande studies resultat gällande tryggheten går emot den studie (Doyle, m.fl., 

2016) vars resultat visade att poliserna var de kapabla väktare som hade störst betydelse för 

både män och kvinnor. Föreliggande studies resultat går mer i linje med de tidigare studier 

(Bennett, 1991; Ratcliffe, m.fl., 2015; Salmi, m.fl., 2004; Van De Veer, m.fl., 2012) som 

funnit att det inte finns något samband mellan polisens närvaro och trygghet eftersom 

tryggheten inte ökade i närvaron av polisen. Att tryggheten för både män och kvinnor i den 

föreliggande studien inte var signifikant högre än om ingen närvarade skulle kunna kopplas 

till de studier vars resultat visade att en ökning av fotpatrullering av poliser fick deltagarna att 

uppleva att kriminaliteten ökat i området (Hinkle & Weisburd, 2008; Holmberg, 2005). Då 

bilderna eller förklaringarna till bilderna i den föreliggande studien inte uttrycker varför 

poliserna befinner sig på platsen eller hur ofta de patrullerar på platsen skulle respondenterna 

eventuellt kunnat uppleva situationen som att det skett en ökning av fotpatrullering i området 

vilket då lett till att de inte genererade mer trygghet. Detta skulle eventuellt även kunna vara 

fallet med ordningsvakterna då tidigare studier (Noaks, 2000; Noaks, 2004) också visat att 

närvaron av ordningsvakter minskar tryggheten då de kan förknippas med risken att utsättas 

för brott.  
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Gällande polisens volontärer går föreliggande studies resultat delvis i linje med tidigare 

studier (Doyle, m.fl., 2016; Hauber, m.fl., 1996; Rowland & Coupe, 2014; Pennell, m.fl., 

1989) som visade att polisens volontärer är ett bra alternativ för att öka tryggheten. Detta 

gällde speciellt för kvinnor (Hauber, m.fl., 1996). I föreliggande studie visade resultaten att 

polisens volontärer inte bara är ett bra alternativ utan de även verkar vara det bästa alternativet 

för att öka tryggheten hos kvinnor. Däremot skiljer sig föreliggande studies resultat med andra 

tidigare studier (Doyle, m.fl., 2016; Rowland & Coupe, 2014) då tidigare resultat visat att 

poliserna skapat mest trygghet och inte polisens volontärer.  

Icke-uniformerade kapabla väktare har i tidigare studier (Ceccato, 2016; Warr, 1990) 

visat sig öka tryggheten mer än om ingen kapabel väktare närvarar. Föreliggande studiens 

resultat går i linje med detta i kvinnornas resultat. För män däremot går föreliggande studies 

resultat mer i linje med en annan studie (Bennett, 1991) som kom fram till att kapabla väktare 

inte ökade tryggheten för personbrott. 

Den andra hypotesen, om att poliserna skulle generera minst rädsla för personbrott samt 

att rädslan skulle öka i fallande ordning (sett till befogenheter, utbildning och resurser) mellan 

de kapabla väktarna, fick inte heller stöd i studiens resultat. För männen indikerade resultatet 

att det inte spelade någon roll vilken uniformerad kapabel väktare som närvarade på platsen, 

detta då det inte fanns några signifikanta skillnader mellan de uniformerade kapabla väktarna. 

Jämfört med när ingen kapabel väktare närvarade på platsen genererade ordningsvakter, 

polisens volontärer samt de icke-uniformerade kapabla väktarna mindre rädsla för 

personbrott, vilket tyder på att de bör sättas in för att minska rädsla bland männen. Resultaten 

visade dock på att polisens volontärer genererade mindre rädsla för personbrott än icke-

uniformerade kapabla väktare vilket gör dem till ett bättre alternativ än de icke-uniformerade 

kapabla väktarna. Polisens volontärer och ordningsvakterna hade dock inga signifikanta 

skillnader mellan varandra vilket indikerar att de har lika betydelse när det kommer till att 

minska männens rädsla för personbrott. För kvinnorna visade resultatet att närvaron av alla 

kapabla väktare genererade mindre rädsla för personbrott jämfört med utan närvaro. Polisens 

volontärer var de som genererade minst rädsla vilket indikerar att de är det bästa alternativet 

även när det gäller att minska kvinnornas rädsla för personbrott.  

Den föreliggande studien går emot studien (Rowland & Coupe, 2014) som visade att 

polisens närvaro genererade mest rädsla för brott jämfört med ordningsvakter och polisens 

volontärer. Föreliggande studies resultat visade att polisens närvaro genererade mer rädsla för 

personbrott än polisens volontärer bland kvinnorna, men uppvisade inga signifikanta 

skillnader med de andra kapabla väktarna. För männen fanns inga signifikanta skillnader 
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mellan poliserna och de andra kapabla väktarna. Dessa resultat skulle kunna kopplas till 

tidigare studier (Hinkle & Weisburd, 2008; Zhao, m.fl., 2002) som visat att arbetssätt som 

enbart syftar till att öka polisens synlighet är minst effektivt för att minska rädslan för brott. 

Detta då bilden som använts i föreliggande studie skulle kunna uppfattas som att arbetssättet 

med en ökning av polisens synlighet är det som används. Föreliggande studies resultat går 

även emot en annan tidigare studie (Kenney, 1986) som visade att polisens volontärer inte 

hade någon betydelse för rädslan för brott. Den föreliggande studiens resultat visade att 

polisens volontärer genererar signifikant mindre rädsla för brott än om ingen aktör närvarar 

för både män och kvinnor. 

Den tredje hypotesen fick stöd i studiens resultat på så sätt att det fanns samband mellan 

trygghet och rädsla för personbrott i närvaro av alla kapabla väktare för både män och 

kvinnor. Alla samband var negativa vilket innebär att ju mer trygga respondenterna kände sig 

desto mindre rädda för personbrott var de, eller tvärtom (ju mer rädda respondenterna var 

desto mindre trygga var de). Bland männen var alla samband starka och för kvinnorna var alla 

samband starka förutom det i närvaro av polisen som var måttligt. Vår slutsats är därför att 

trygghet och rädsla för personbrott är starkt sammankopplade med varandra. Hypotesen fick 

dock inte stöd i studiens resultat gällande den fallande ordningen i styrkan i sambanden 

mellan de kapabla väktarna. För männen hade sambanden mellan trygghet och rädsla för 

personbrott inga signifikanta skillnader mellan de kapabla väktarna. Det går därav inte att 

uttala sig kring sambandens rangordning eller vilket samband som är starkast. För kvinnorna 

fanns det signifikanta skillnader mellan sambandet för polisen och alla de andra kapabla 

väktarna samt när ingen närvarade. Sambandet i närvaro av polisen visade sig vara signifikant 

svagare än de andra. Då det inte fanns några andra signifikanta skillnader i sambanden mellan 

de olika kapabla väktarna för kvinnorna innebär det att vi inte heller för dem kan rangordna 

resterande samband.  

En studie (Rowland & Coupe, 2014) som undersökte sambandet mellan trygghet och 

rädsla för brott i närvaro av poliser, ordningsvakter samt polisens volontärer fann endast ett 

samband i närvaro av polisen. Författarna till studien valde att inte redovisa de icke-

signifikanta resultaten, vilket gör att vi inte kan uttala oss om hur polisen skulle ha stått i 

förhållande till ordningsvakter och polisens volontärer om resultaten hade varit signifikanta. 

Den jämförelse som kan göras med Rowland och Coupe (2014) är således att föreliggande 

studies resultat går i linje med deras resultat gällande att det finns ett samband i polisens 

närvaro, men inte i närvaro av de andra kapabla väktarna.  
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Det teoretiska resonemanget utifrån rutinaktivitetsteorin om att poliserna skulle 

generera mest trygghet och minst rädsla för personbrott av de kapabla väktarna fick inte stöd 

av den föreliggande studiens resultat. De kapabla väktarna vi ansåg vara mest kapabla att 

förhindra brott utifrån sina befogenheter, utbildning och resurser (poliserna och 

ordningsvakterna) visade sig inte vara de som genererade mest trygghet och minst rädsla för 

brott. Att kapabla väktare fanns på platsen visade sig förvisso ha betydelse för både 

tryggheten och rädslan för personbrott jämfört med om ingen kapabel väktare närvarade, dock 

inte i den fallande ordning vi förväntade oss. Utifrån den föreliggande studiens resultat skulle 

det gå att säga att kapabla väktare har betydelse för mer än att bara minska risken för brott, 

som rutinaktivitetsteorin i dagsläget är ämnad att förklara. De kan även ha en betydelse för 

tryggheten och rädslan för brott. Eftersom föreliggande studies resultat inte visade på den 

fallande ordningen som förväntas utifrån befogenheter, utbildning och resurser verkar det som 

att något annat än hur kapabla de anses vara förklarar deras betydelse för trygghet och rädsla 

för personbrott. 

Utifrån Goffmans teoretiska resonemang skulle studiens resultat om att det inte blev en 

fallande ordning kunna bero på att polisernas, men även ordningsvakternas, klädsel inte bara 

kopplas till en positiv känsla utan även förknippas med kriminalitet. Med andra ord skulle 

individer kunna associera närvaron av poliser och ordningsvakter med att ett brott kan uppstå, 

vilket i sin tur minskar tryggheten och ökar rädslan för brott. Individen som skannar poliserna 

eller ordningsvakterna kan ha normer och värderingar som gör att de kopplar signalerna de 

sänder ut som något negativt. Detta skulle i så fall kunna innebära att deras befogenheter, 

utbildning och resurser inte spelar någon roll då individen i fråga redan har skapat sig en bild 

hur deras signaler ska tolkas. Polisens volontärers klädsel och uppförande kanske inte har 

samma koppling till kriminalitet och därav genererar de mer trygghet och mindre rädsla för 

personbrott. De har dessutom inte rätten att bära exempelvis pistol eller batong som skulle 

kunna ha betydelse för hur de uppfattas av andra. Polisens volontärer är dessutom ett relativt 

nytt fenomen vilket kan resultera i att individer inte har hunnit kopplat dem till något ännu 

som skulle kunna innebära något negativt för deras betydelse gällande trygghet och rädsla för 

personbrott. Då de icke-uniformerade kapabla väktarna inte bär någon klädsel som direkt 

visar att de har goda avsikter med sin närvaro skulle detta kunna förklara varför de endast 

genererade mer tryggheten i förhållande till när ingen närvaro alls finns.  

Då det gjordes ett bekvämlighetsurval blir resultaten svåra att generalisera. Detta då 

urvalet begränsades till en viss del av populationen. Att den föreliggande studien riktade sig 

till studenter kan ha bidragit till att studiens resultat till stor del skiljer sig från tidigare 
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forskning. Valet av urval medförde att majoriteten av respondenterna var unga individer. 

Detta kan ha haft betydelse för resultatet då det visat sig att unga individer, främst män, 

varken känner sig speciellt otrygga eller rädda för brott (se Brottsförebyggande rådet, 2016b). 

Anledningen till att föreliggande studies resultat fann relativt få signifikanta resultat kan ha 

berott på att urvalet varit för litet, vilket lett till problem med statistisk power. Detta gäller för 

båda könen, men främst för männen då det var färre män än kvinnor som deltog i studien. 

Problemet med statistisk power kan ha resulterat i att vi inte hittade signifikanta resultat trots 

att det finns, även ett så kallat typ II fel. Ytterligare en svaghet var att det blev ett internt 

bortfall i de enkäter som delades ut i pappersformat och fylldes i förhand. Detta skulle kunna 

förebyggas genom en mer noggrann övervakning i ifyllandet av enkäterna.  

Ordningen på bilderna visade sig ha betydelse för resultatet. Vi valde dock att ta hänsyn 

till version av enkät i alla våra analyser för att motverka detta, vilket kan anses som en styrka 

med föreliggande studie. Något som även skulle kunna ses som en svaghet är att vi använde 

oss av bilder istället för att testa i verkligheten. Att föreställa sig utifrån en bild och att 

uppleva det i verkligheten kan eventuellt skilja sig åt. På grund av den begränsade tiden för 

utförandet av denna enkät var bilderna dock det bästa alternativet istället för att enbart ha 

frågor gällande det vi undersökte. Bilderna gav ändå respondenterna konkreta situationer att 

utgå ifrån vilket försäkrade att alla respondenter utgick från samma situation när de svarade 

på frågorna. Ytterligare en styrka var att vi mätte trygghet och rädsla för personbrott för sig, 

för att försäkra oss om att vi mäter det vi vill mäta.   

De praktiska implikationer som kan dras från föreliggande studies slutsatser är att 

polisens volontärer bör användas i större utsträckning för att öka tryggheten och minska 

rädslan för personbrott för båda könen. Eftersom resultatet indikerade att det inte spelade 

någon roll för männen om ordningsvakter eller polisens volontärer närvarade på platsen, samt 

att polisens volontärer var de som hade störst betydelse för kvinnornas trygghet och rädsla för 

personbrott, är polisens volontärer det mest kostnadseffektiva alternativet för att öka 

tryggheten och minska rädslan för personbrott för båda könen. Poliser och ordningsvakters 

närvaro har i föreliggande studie visat sig ha mindre betydelse i att öka tryggheten och minska 

rädslan för personbrott. Detta indikerar att deras resurser bör fokusera på annat arbete. En 

annan praktisk implikation skulle kunna vara att fokusera på att förändra antingen tryggheten 

eller rädslan för personbrott. Eftersom det finns ett starkt samband mellan trygghet och rädsla 

för personbrott skulle detta kunna indikera att det eventuellt går att fokusera på att förändra 

antingen tryggheten eller rädslan för personbrott, detta då det finns en sannolikhet att 

förändringen även kan ske för den andra faktorn. Det bör dock noteras att föreliggande studie 
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inte undersökt kausala samband vilket gör att det inte går att säga att otrygghet orsakar rädsla 

för personbrott eller omvänt.  

I framtida forskning bör så likartade grupper som möjligt undersökas, både gällande 

könsfördelning samt version av enkät. Detta för att minska risken att version av enkät ska få 

en betydelse för resultaten. Då vi misstänker att vi kan ha haft problem med statistisk power 

borde det även vara av intresse för framtida forskning att använda sig av ett större urval. Detta 

för att kunna se om det finns signifikanta skillnader samt för att på ett säkrare sätt veta om den 

föreliggande studien haft ett typ II fel eller inte. Valet att rikta sig till studenter kan haft 

betydelse för de skillnader som visats mellan föreliggande studies och tidigare studiers 

resultat. Därav kan det vara av vikt att i framtiden undersöka ett bredare åldersspann. Detta då 

ålder kan ha en betydelse för hur trygg samt hur rädd en individ känner sig för att utsättas för 

brott och att detta kan skilja sig beroende på vilken kapabel väktare som närvarar. I samband 

med detta vore det även intressant att undersöka om det skiljer sig i var individerna befinner 

sig beroende på ålder. Av de resultaten skulle det gå att se om olika typer av kapabla väktare 

bör sättas in på olika platser beroende på var åldersgruppen främst rör sig. Det vore även av 

intresse att i framtiden undersöka om attityder till olika kapabla väktare kan ha betydelse för 

trygghet och rädsla för personbrott. Eftersom resultaten från den föreliggande studien 

indikerade att hur kapabel (sett till befogenheter, utbildning och resurser) en kapabel väktare 

är inte verkade ha någon betydelse för tryggheten och rädslan för personbrott skulle det 

istället kunna bero på de attityder individerna har till de kapabla väktarna.   

Avslutningsvis indikerar föreliggande studies resultat att polisens volontärer hade den 

största betydelsen för både trygghet och rädsla för personbrott. Detta går emot tidigare 

studiers resultat som jämför olika kapabla väktare. Det finns även få tidigare studier som 

fokuserat på polisens volontärers betydelse för tryggheten och rädslan för personbrott. På 

grund av detta är det av stor vikt att i framtiden undersöka detta ytterligare. 
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