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                                          Trygghet i staden 

Finns det samband mellan människors upplevda trygghet och polispatrullering? 

 

Sammanfattning 

 

Kan polisnärvaro skapa trygghetskänslor hos människor? Studien har 

undersökt förhållandet mellan människors upplevda trygghet och tre 

olika typer av polispatrullering i en relativt trygg och relativt otrygg 

stadsmiljö. För att besvara frågeställningarna genomfördes en 

enkätundersökning där respondenterna, 112 män och 131 kvinnor 

(M=30 år, SD=12.98), fick skatta sin upplevda trygghet utifrån bilder 

med de tre olika typerna av polispatrullering. Resultatet indikerade att 

alla typer av polisnärvaro ingett trygghet i den relativt otrygga 

stadsmiljön. Polispatrullering till fots frambringade mer 

trygghetskänslor än polisbilspatrullering. Resultaten var giltiga för 

både män och kvinnor. Slutsatsen är att polisnärvaro kan inge trygghet 

i relativt otrygga stadsmiljöer men i relativt trygga stadmiljöer är inte 

någon av de tre undersökta typerna av polispatrullering effektiva. 

Nyckelord: Polispatrullering, trygghet, stadsmiljö, polisnärvaro 
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Safety in the urban area 

Is there a link between people’s perceived safety and police 

patrolling? 

Abstract 

Can police presence make people feel safe? This study explored the 

relationship between people’s experience of feeling safe and three 

different kinds of police patrolling in a relatively safe and a relatively 

unsafe urban area. A survey was distributed, 112 men and 131 women 

(M=30 years, SD=12.98), to estimate the perception of feeling safe by 

looking at photos with three different kinds of police patrolling. The 

result indicated that all kinds of police patrolling had positive effect 

on the respondent’s feelings of safety in the relatively unsafe urban 

area. Police foot patrol tended to increase the respondents feelings of 

safety more than police patrolling by car. Similar results were found 

for both men and women. Police presence may increase people’s 

feelings of safety in relatively unsafe urban areas, but in relatively safe 

urban areas none of the three types of police patrol were effective.  

Keywords: Police patrol, safe, urban area, police presence   

Criminology C, Fall 2012. Supervisor: Henrik Andershed 
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Finns det samband mellan människors upplevda trygghet och 

polispatrullering? 

Många människor känner rädsla för att utsättas för brott, vilket kan leda till att de undviker 

vissa miljöer eller situationer på grund av upplevd otrygghet (Irlander & Hvitfeldt, 2012). En 

myndighet som har till uppgift att skapa trygghet i Sverige är Polisen (SFS 1984:387). Det 

finns föreställningar om att polisers närvaro skapar trygghet, i form av minskad brottslighet, 

och inger trygghetskänslor hos människor (Kelling, Pate, Dieckman & Brown, 1974; Bennet, 

1991). Polisnärvaro med syftet att skapa trygghetskänslor används som en polismetod i 

Sverige (Holmberg, 2004), men är det en effektiv strategi? Finns det skillnader i upplevd 

trygghet beroende på om patrulleringen sker med bil eller till fots och har antalet närvarande 

poliser betydelse? Det borde vara i samhällets intresse att polisen använder sina resurser 

effektivt, därför är det viktigt att polisen strävar efter att jobba utifrån forskningsresultat. 

Denna studie ska jämföra tre typer av polispatrullering som har syfte att skapa 

trygghetskänslor hos människor och undersöka vilket alternativ som upplevs bäst. Ytterligare 

aspekter i studien är att undersöka om polisnärvarons inverkan på trygghetskänslor kan bero 

på om patrulleringen sker i en relativt trygg eller relativt otrygg stadsmiljö.  

Trygghet kan ha olika innebörd beroende på utifrån vilken kontext begreppet 

diskuteras. Exempelvis finns det studier som definierat begreppet trygghet utifrån att när 

individer inte känner någon risk för att utsättas för brott så infinner sig trygghet (Heber, 

2008). Trygghet kan även beskrivas som motsatsen till otrygghet (Heber, 2008). Det finns en 

del faktorer som har visat sig ha samband med trygghetskänslor som exempelvis kön, 

förtroende för polisen, utbildning, tidigare erfarenhet av brott, åldersgrupp och 

boendesituation (Box, Hale & Andrews, 1998; Holmberg, 2004; Salmi, Grönroos & 

Keskinen, 2004; Skogan & Maxfield, 1981). I Sveriges nationella trygghetsundersökningar 

studeras hur ofta människor blir utsatta för brott och vilka typer av brott människor utsätts för 
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(Irlander & Hvitfeldt, 2012). Nationella trygghetsundersökningarna utgår även från att 

trygghet och otrygghet kan förknippas med människors upplevda rädsla för att utsättas för 

brott (Irlander & Hvitfeldt, 2012).  Denna uppsats kommer att undersöka människors 

upplevda trygghetskänslor. 

Sambandet mellan trygghetskänslor och polisnärvaro har undersökts i flera 

tidigare studier med olika metoder. Det har bland annat undersökts hur människor uppfattat 

att polisnärvaro inger trygghet utan att en insats utvärderats (Salmi, Grönroos & Keskinen, 

2004; Balkin & Houlden, 1983).  Exempelvis är det en studie i Finland som har granskat 

skillnaderna i människors upplevelse av rädsla att utsättas för brott beroende på om det finns 

polisnärvaro till fot eller med bil (Salmi et al., 2004). För att besvara frågeställningarna 

ställdes frågor via enkäter om hur ofta respondenterna sett polisen göra olika aktiviteter i sina 

områden (Salmi et al., 2004). Den frekvensen jämfördes med hur ofta respondenterna kände 

rädsla för att utsättas för olika typer av brott (Salmi et al., 2004). Resultaten från studien 

visade att polispatrullering till fots reducerade rädsla för brott mot person och egendom hos 

unga (Salmi et al., 2004). Polispatrullering till fots hade även en positiv effekt hos vuxna men 

påverkade bara rädslan inför brott mot egendom (Salmi et al., 2004).  Däremot så ökade 

polisbilspatrullering rädslan för att bli utsatt för olika typer av brott oavsett respondenters 

ålder (Salmi et al., 2004). Studien visade att polisnärvaro hade både positiv och negativ effekt 

beroende på om polispatrulleringen skedde till fots eller med bil (Salmi et al., 2004). 

 En till studie har undersökt hur polisnärvaro och trygghetskänslor samvarierar 

utan att en insats har utvärderats (Balkin & Houlden, 1983). Respondenterna i studien fick 

titta på fyra fotografier av en amerikansk stads huvudgata kvällstid, som skulle illustrera en 

otrygg miljö (Balkin & Houlden 1983). Respondenterna fick skatta trygghetsupplevelsen av 

gatan och hur deras trygghetsupplevelse skulle förändras beroende på föreställningen om 

olika människor var närvarande, till exempel polis, brandman, politiker, soldat eller musiker 
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(Balkin & Houlden, 1983). Resultatet visade att när en människa med polisuniformering 

närvarade minskade otrygghetskänslorna mest bland respondenterna (Balkin & Houlden, 

1983). Tanken av att polisnärvaro infann sig gjorde att respondenterna kände sig tryggare 

(Balkin & Houlden).    

Ytterligare två amerikanska studier har visat att rädslan för att utsättas för brott 

minskat genom polisnärvaro (Pate et al., 1986; Cordner, 1986). Båda studierna införde mer 

polisnärvaro med hjälp av flera olika strategier bland annat patrullering (Pate et al., 1986; 

Cordner, 1986). Projekten varade över en längre period och data samlades in via enkäter (Pate 

et al., 1986; Cordner, 1986) samt intervjuer (Pate et al., 1986). Båda studierna resulterade i att 

polisen haft en positiv inverkan på att motverka rädsla att utsättas för brott (Pate et al., 1986; 

Cordner, 1986).   

En av de studier som visat att polispatrullering till fots inte haft ökad effekt på 

trygghetskänslor hos människor är även den gjord i USA (Kelling et al., 1974). Studien 

undersökte flera områden och gav dessa områden tre olika typer av polisnärvaro (Kelling et 

al., 1974). De olika typerna av polisnärvaro innebar att ett område fick två- till tredubblad 

polisnärvaro i jämförelse med vad som tidigare getts, medan polisen endast kom till området 

via polisanmälan per telefon på ett annat och slutligen ett kontrollområde där polisnärvaron 

var oförändrad jämfört med tidigare (Kelling et al., 1974). Polisers påverkan av 

respondenternas rädsla för att utsättas för brott mättes i en för- och eftermätning via enkäter 

(Kelling et al., 1974). Polispatrulleringen till fots resulterade inte i minskad rädsla för att 

utsättas för brott (Kelling et al., 1974).   

 En till studie som visat att det inte fanns någon korrelation mellan polisnärvaro 

och trygghetskänslor är en studie gjord i England som gjorde upprepande 

enkätundersökningar (Bennet, 1991). Studien utvärderade ett program som innebar att öka 
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polisnärvaro i två områden som hade syfte att minska rädslan hos invånarna för att bli utsatt 

för brott (Bennet, 1991). Den ökade polisnärvaron innebar att det fanns fler poliser i 

experimentområdena och mer frekvent jämfört med de två kontrollområdena (Bennet, 1991). 

Områdena valdes utifrån hög brottsofferstatistik och oroligheter för att undersöka områden 

med potentiellt hög rädsla för att bli utsatt för brott (Bennet, 1991). Studiens resultat visade att 

det inte fanns något samband mellan ökad polisnärvaro och rädsla för att utsättas för brott 

(Bennet, 1991).   

En tidigare undersökning har studerat Sveriges invånare och frågat vad de 

upplevde som en otrygg kontra trygg miljö (Heber, 2007). Respondenterna uppgav att en 

otrygg miljö kunde vara på en offentlig plats, oftast sena kvällar när det var mörkt ute och det 

inte vistades mycket människor på gatorna (Heber, 2007). Många respondenter ansåg även att 

en otrygg miljö kunde vara ett obehagligt område som var befolkat, då de kände ökad rädsla 

att utsättas för brott, vilket påverkade trygghetskänslorna i negativ riktning (Heber, 2007). En 

tidigare studie har även påvisat att närvaro av tonåringar som ”hänger” i gäng bidrog till 

upplevd otrygghet av människor i omgivningen (Skogan & Maxfield, 1981).  

En studie har undersökt hur rädsla för att utsättas för brott var länkat till orolig 

miljö och om förändring kunde uppnås av polisnärvaro (Hinkle & Wiesburd, 2008). 

Materialet som studien byggde på var telefonintervjuer med människor som bodde i två 

mindre områden med relativt hög brottslighet (Hinkle & Wiesburd, 2008). Områdena fick 

ökad polisnärvaro med olika polisaktiviteter under experimentperioden som skulle minska 

oroligheter, såsom att föra bort prostituerade från gatan (Hinkle & Wiesburd, 2008). 

Telefonintervjuerna gav ett resultat som visade att ju mer oroligheter i området, desto mer 

rädsla kände invånarna för att utsättas för brott (Hinkle & Wiesburd, 2008). Resultatet 

indikerade även att ju högre polisnärvaro desto mer ökade rädslan för att bli utsatt för brott 

hos respondenterna (Hinkle & Wiesburd, 2008).  
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Mycket polisarbete och studier utgår från Broken Windows-teorin (Hinkle & 

Wiesburd, 2008). Broken Windows-teorin grundar sig i att kriminalitet och rädsla för att bli 

utsatt för brott ska minska genom att närvarande poliser ska skapa mer ordning på platser som 

har problem med hög kriminalitet (Kelling & Wilson, 1982). Om en byggnad utsätts för 

skadegörelse, exempelvis genom att ett fönster krossas, så kommer byggnaden utsättas för 

ytterligare skadegörelse om ingen åtgärd vidtas (Kelling & Wilson,1982). Om ingen åtgärd 

vidtas, leder det till att ”oordningen” eskaleras och de laglydiga människorna som bor i 

området kommer flytta, vilket kommer öka rädslan för brott hos människor som bor kvar 

(Kelling & Wilson, 1982).  Genom att istället laga det trasiga fönstret fort efter det utsatts för 

skada, så återställs ordningen och människor kommer bete sig ordningsammare än om fönstret 

förblivit trasigt (Kelling & Wilson, 1982). Broken Windows-teorin är intressant för vår studie 

eftersom den problematiserar skillnaden mellan polispatrullering som sker till fots och med 

bil (Kelling & Wilson, 1982). Skaparna av teorin har belyst risken för att polisbilspatrullering 

distanserar poliserna från människor mer än vad polispatrullering till fots gör och därför är det 

sistnämnda alternativet att föredra (Kelling & Wilson, 1982). 

Finns det något som tyder på att Broken Windows-teorin har rätt gällande 

jämförelsen mellan polisbilspatrullering och patrullering till fots? En studie har visat att det 

fanns korrelationer som överensstämde med Broken Windows-teorin. Studiens respondenter 

bodde i närheten av en park med oroligheter i en stor svensk stad (Knutsson, 1995).  Insatsen 

var bland annat att öka polisnärvaron via polisbil och patrullering till fots (Knutsson, 1995). 

Studien innefattade bland annat en för- och eftermätning via enkäter och resultatet indikerade 

att respondenterna upplevde att ökad patrullering till fots fungerade för att minska oroligheter 

i parken (Knutsson, 1995). De upplevde även att polisbilspatrullering fungerade men gående 

poliser minskade oroligheterna mest (Knutsson, 1995). 
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En begränsning med stor del av tidigare forskning och teori är att den ofta har 

utgått från den generella rädslan att utsättas för brott och inte undersökt de reella situationer 

som människor exponeras för (Heber, 2008; Heber, 2007; Hinkle & Wiesburd, 2008; 

Cordner, 1986; Pate et al., 1986; Bennet, 1991; Kelling et al., 1974; Holmberg, 2004; Kelling 

& Wilson, 1982; Salmi et al., 2004; Knutsson, 1995). En tidigare studie som nämnts i den här 

uppsatsen har undersökt den upplevda tryggheten i reella situationer utifrån fotografiska 

bilder, men respondenterna har själva fått fantisera om bilden av polisnärvaro och har inte fått 

sett konkreta bilder på hur polisnärvaron såg ut (Balkin & Houlden, 1983). 

En ytterligare begränsning med tidigare forskning är att de fåtal studier som 

problematiserat ifall miljön haft påverkan på trygghetskänslor, inte har undersökt 

trygghetskänslor i en otrygg miljö i jämförelse med en trygg miljö (Balkin & Houlden, 1983; 

Bennet, 1991; Hinkle & Wiesburd, 2008; Kelling & Wilson, 1982; ). Den otrygga miljön som 

flera tidigare forskningar undersökt är utvalda genom hög brottstatistik och inte utifrån hur 

försökspersonerna faktiskt upplevt otryggheten (Bennet, 1991; Hinkle & Wiesburd 2008; 

Kelling & Wilson, 1982).  Bara en tidigare nämnd studie har undersökt sambandet mellan 

polisnärvaro och människors upplevda trygghetskänslor i stadsmiljö (Balkin & Houlden, 

1983).  

Den tidigare forskning som undersökt polispatrullering har inte problematiserat 

om antalet poliser vid patrullering haft betydelse för trygghetskänslor (Bennet, 1991; Hinkle 

& Wiesburd, 2008; Kelling et al., 1974; Winkel, 1986; Holmberg, 2004; Knutsson, 1995; 

Balkin & Houlden, 1983; Cordner, 1986; Pate et al., 1986; Salmi et al., 2004). Flertal studier 

har uteslutit att undersöka könskillnader (Hinkle & Wiesburd, 2008; Pate et al., 1986; Salmi et 

al, 2004; Bennet, 1991; Kelling et al., 1974).  
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Denna studie kommer att granska eventuella könskillnader i samband med 

upplevd trygghet beroende på olika typer av polisnärvaro och relativt trygg kontra relativt 

otrygg stadsmiljö. Syftet är även att undersöka vilken typ av polispatrullering som 

frambringar mest trygghetskänslor hos människor; poliser patrullerande i par, sex poliser 

patrullerande eller polisbilspatrullering. Uppsatsens syfte är även att frambringa kunskap om 

hur polisen kan använda sina resurser för att öka trygghetskänslor hos människor i stadsmiljö. 

Kan polisnärvaro påverka människors trygghetskänslor? Skiljer sig människors 

trygghetskänslor beroende på om det är två eller sex patrullerande poliser? Blir människor 

trygga av en polisbils närvaro och i så fall är det lika effektivt som att poliser patrullerar till 

fots i en relativt otrygg och en relativt trygg stadsmiljö? Skiljer sig människors upplevda 

trygghetskänslor beroende på om det är en relativt trygg eller relativt otrygg stadsmiljö som 

polisnärvaron infinner sig? Finns det könskillnader vad gäller upplevda trygghetskänslor 

beroende på trygghetsgraden av stadsmiljön och typen av polisnärvaro?  

Studiens hypoteser är att poliser som patrullerar till fots, i par, i en relativt 

otrygg stadsmiljö ökar människors trygghetskänslor. Gällande antalet poliser som patrullerar 

är hypotesen att två poliser inger mer trygghetskänsla än sex poliser. Sex poliser borde dra till 

sig mer uppmärksamhet och skapa oro hos omgivningen för att något kan ha inträffat. Likt 

den tidigare svenska studien samt Broken Windows-teorin, är hypotesen att polispatrullering 

till fots inger mer trygghetkänslor än polisbilspatrullering.  

Metod 

Deltagare 

Studiens respondenter är studerande, arbetande eller besökare på Örebro universitetet.  Det 

totala urvalet resulterade i 243 respondenter. Bortfallet, som var 17 stycken enkäter, beror 

exempelvis på att någon svarat ja till att delta men sedan inte fyllt i enkäten. En annan 
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situation som uppstod var att ett fåtal respondenter besvarat enkäten, men på grund av 

kvalitetsskäl är uteslutna från studien eftersom svaren som uppgetts är orimliga.     

137 stycken enkäter besvarades av personer mellan 18-25 år, 54 respondenter 

med ålder mellan 26-40 och det äldsta åldersintervallet innefattar 51 personer. Medelåldern 

för personerna som besvarat enkäten är 30 år (SD= 12.98, 18-69 år). 112 (46 %) respondenter 

som besvarade enkäten var män, medan 131 (54 %) stycken var kvinnor. 

Material  

I uppsatsen används åtta fotografiska bilder som behandlar polisnärvaro, vilka är en del av en 

större enkät med 49 kryssfrågor. Enkäten ingår i ett forskningsprojekt där Örebro universitet 

samarbetar med Polisen samt Brottsförebyggande rådet i Örebro och det finansieras av Örebro 

kommun. Enkäterna är gjorda av Örebro universitet och kommer användas till ytterligare 

forskning i framtiden. Respondenterna har skattat hur trygg eller otrygg hen skulle förvänta 

sig känna om hen befann sig i situationerna de olika bilderna illustrerar. Miljöerna är en 

huvudgata i Örebro centrum, dag- och nattid. Bilden som är tagen dagtid ska föreställa en 

relativt trygg miljö, medan bilden nattid ska föreställa en relativt otrygg miljö. För att 

förstärka den tänkta otryggheten finns det tio personer uppdelade i två gäng som ”hänger” på 

gatan på nattbilden. Idén om att ett gäng tonåringar ökar otryggheten finns det grund för i 

forskning (Skogan, et al., 1981). Bilderna av miljöerna finns i fyra kombinationer vardera; 

med en polisbil, med två patrullerande poliser, med sex patrullerande poliser och en bild utan 

polisnärvaro. För att inte polisernas ansiktsuttryck ska påverka respondenternas skattning så 

visar de gående poliserna ryggtavlorna. Respondenterna hade fem alternativ av 

trygghetsnivåer att välja på i form av siffror från ett till fem, där ett var otrygg och fem var 

trygg.  
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Figur 1. Bilderna på den relativt trygga stadsmiljön med olika typer av polisnärvaro. I 

enkäterna var varje bild i den storlek som rymmer ett enskilt pappersark.  
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Figur 2. Bilderna på den relativt otrygga stadsmiljön med olika typer av polisnärvaro. I 

enkäterna var varje bild i den storlek som rymmer ett enskilt pappersark.  

 

Enkäterna har getts ut i två versioner som är lika i antal för att eventuellt 

motbalansera påverkan av bildernas ordningsföljd. Den ena versionen visar först den relativt 

trygga och relativt otrygga miljön utan polisnärvaro. Följden på resterande bilder är miljöerna 

med polisbil, sen två poliser och slutligen sex patrullerande poliser. Den andra versionen har 

omvänd ordning, där urvalspersonerna får skatta trygghetskänslor för sex närvarande poliser 

först.  

Procedur  

En del enkäter är besvarade genom att hela studentklasser blivit tillfrågade medan en del 

respondenter har blivit tillfrågade att besvara enkäten personligen. Samtliga enkäter som är 
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besvarade har haft direktkontakt med någon person som ansvarar för insamlingen av data, 

inga enkäter har skickats ut. 

De muntliga instruktionerna som gavs till respondenterna var kortfattade, men 

förstasidan av enkäten innehöll mer utförliga instruktioner. Instruktionerna som förmedlades 

skriftligt innefattade kort information om syfte, respondentens anonymitet, samtycke och 

möjligheten att när som helst avbryta samt namnet på oss som är ansvariga för studien. Det 

som poängterades muntligt var att studien bygger på frivillighet, att studien berör trygghet i 

staden och att enkäten uppskattas ta upp till tio minuter att besvara. Respondenterna 

informerades även, såväl muntligt som skriftligt, om möjligheten att ta del av uppsatsen via 

mejl genom att uppge sin mejladress på enkätens sistasida. Respondenterna fick inget i 

gengäld för deltagandet.  

Statistiska analyser 

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

Sciences). För att undersöka eventuella medelvärdesskillnader i upplevda trygghetskänslor 

beroende på miljö, kön och typ av polisnärvaro har data analyserats genom envägs-ANOVA 

samt post hoc test.   

Resultat 

Figur 1 som illustrerar den relativt trygga stadsmiljön utan polisnärvaro skattade 

respondenterna högt på trygghetsskalan, därför kallas den miljön för en relativt trygg 

stadsmiljö. Alla respondenter skattade inte lika högt på trygghetskalan, men medelvärdet var 

relativt högt, se Tabell 1. 
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Tabell 1 

Medelvärden (standardavvikelser) av upplevda trygghetskänslor vid fyra olika typer av 

polisnärvaro i en relativt trygg stadsmiljö, skillnaderna är undersökta med ANOVA och post 

hoc test. 

Not. Upphöjda bokstäver indikerar signifikanta gruppskillnader, p<.05, påvisade genom 

Tukeys post hoc test för kvinnor, Games-Howell för män och den totala urvalsgruppen. 

*** p<.001; ** p<.01; * p<.05 

 

 

För att undersöka hur de tre olika typerna av polisnärvaro kan påverka människors 

trygghetsupplevelse i den relativt trygga stadsmiljön jämförs medelvärdena av 

respondenternas skattade trygghetskänslor, se Tabell 1. Resultatet indikerar att det inte finns 

någon signifikant skillnad i upplevda trygghetskänslor i den relativt trygga stadsmiljön 

beroende på vilken typ av polisnärvaro som finns. Resultatet överensstämmer för både män 

och kvinnor. 

Skattningen av de upplevda trygghetskänslorna utifrån bilderna som illustrerar 

den relativt otrygga stadsmiljön, se Figur 2, utan polisnärvaro var tämligen låg och därför 

benämns miljön som relativt otrygg. Samtliga respondenter skattade inte lågt på 

trygghetsskalan, men medelvärdet var relativt lågt, se Tabell 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ingen polis 

        a 

   Polisbil 

        b 

Två poliser 

        c 

Sex poliser 

        d 

     Fg  F 

Totala gruppen 4.38 (1.01) 4.35 (1.02) 4.58 (.89) 4.42 (1.09) 5, 674.89 1.85 

Män 4.53 (.87) 4.54 (.91) 4.67 (.74) 4.38 (1.21) 5, 308.25 1.18 

Kvinnor 4.26 (1.10) 4.20 (1.78) 4.50 (1.00) 4.45 (.98) 5, 778 1.58 
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Tabell 2 

Medelvärden (standardavvikelser) av upplevda trygghetskänslor vid fyra olika typer av 

polisnärvaro i en relativt otrygg stadsmiljö, skillnaderna är undersökta med ANOVA och post 

hoc test. 

Not. Upphöjda bokstäver indikerar signifikanta gruppskillnader, p<.05, påvisade genom  

tukeys post hoc test för män, Games-Howells post hoc test för kvinnor och den totala 

urvalsgruppen.*** p<.001; ** p<.01; * p<.05 

 

 

För att besvara frågeställningen hur de tre olika typerna av polisnärvaro kan påverka 

människors trygghetsupplevelse i den relativt otrygga stadsmiljön jämförs medelvärdena av 

respondenternas skattade trygghetskänslor, se Tabell 2. Det finns signifikanta skillnader i 

medelvärde mellan respondenternas skattning i trygghetskänslor för de olika altenativen av 

polisnärvaro. Den största skillnaden i upplevd trygghet i den relativt otrygga stadsmiljön är 

när det är sex patrullerande poliser i jämförelse med utebliven polisnärvaro, där sex poliser 

inger mest trygghet. Det finns även signifikanta skillnader mellan polisbilspatrullering och 

ingen polisnärvaro som visar att polisbilens närvaro inger trygghet. Mellan 

polisbilspatrullering och när sex poliser patrullerar är skillnaderna signifikanta samt i 

jämförelsen mellan två patrullerande poliser och patrullerande polisbil. Både sex och två 

närvarande poliser skapar mer trygghetskänslor än en polisbil. Signifikanta skillnader finns 

även mellan situationerna då polisen är frånvarande och när två poliser patrullerar, där det 

sistnämnda skattas som mest tryggt. Det finns däremot inga signifikanta skillnader mellan sex 

patrullerande poliser och poliser patrullerande i par. Resultatet överensstämmer för både män 

och kvinnors upplevda trygghetskänslor i den relativt otrygga stadsmiljön. Däremot har 

kvinnor skattat lägre medelvärde i trygghetskänslor än män i samtliga situationer. 

   Ingen polis 

        a 

    Polisbil 

        b 

 Två poliser 

        c 

 Sex poliser 

        d 

     Fg      F 

Totala 

gruppen 

2.40
bcd

 (1.46)  3.21
acd

 (1.25) 3.98
ab

 (1.03) 4.06
ab

 (1.11) 5,675.17 53.08*** 

Män 3.04
bcd

 (1.30) 3.61
acd

 (1.14) 4.08
ab

 (1.01) 4.13
ab

 (1.10) 5,665 13.16*** 

Kvinnor 1.84
bcd

 (1.36) 2.86
acd

 (1.24) 3.90
ab

 (1.04) 3.99
ab

 (1.11) 5,362.68 52.19*** 
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 Som studien tidigare redogjort för i metoddelen har studien jämfört om 

resultaten skiljer sig beroende på vilken ordningsföljd bilderna haft i enkäten.  Enkäternas två 

olika versioner av bildernas ordningsföljd visar likadant resultat i både en relativt trygg 

stadsmiljö och en relativt otrygg stadsmiljö. 

Diskussion 

Utifrån resultaten kan vi dra slutsatsen att det inte är av betydelse för upplevda 

trygghetskänslor om det finns polisnärvaro eller inte i den relativt trygga stadsmiljön. Den 

slutsatsen är tillämplig för både män och kvinnor.  I den relativt otrygga stadsmiljön 

frambringar det mest trygghetskänslor hos människor när det är gående poliser närvarande. 

Om det är sex poliser gående eller två poliser patrullerande har ingen signifikant betydelse för 

inverkan på trygghetskänslorna. Trygghetsupplevelsen av polisbilspatrullering är bättre än 

utebliven polisnärvaro men sämre än poliser patrullerande till fots oavsett om antalet är två 

eller sex poliser. Rangordningen av vad människor föredrar är poliser patrullerande till fots 

oavsett om antalet är två eller sex, efterföljt av polisbilspatrullering som är bättre än 

polisfrånvaro. Den slutsatsen är tillämplig för både män och kvinnor.   

Studien har bidragit med att undersöka hur polisnärvaro uppfattas där människor 

känner sig relativt trygga och relativt otrygga. Den bidrar även till vägledning för polisen att 

avgöra om de ska patrullera i en relativt trygg stadsmiljö och relativt otrygg stadsmiljö i syfte 

att skapa trygghetskänslor hos människor. Uppsatsen har även undersökt vilken typ av 

polispatrullering som ökar mest trygghetskänslor hos människor av alternativen; till fots eller 

via bil samt om antal poliser är en avgörande faktor. Eventuella könskillnader har flertal 

tidigare studier inte analyserat (Hinkle & Wiesburd, 2008; Pate et al., 1986; Salmi et al, 2004; 

Bennet, 1991; Kelling et al., 1974), vilket denna studie valt att belysa. Som en av hypoteserna 
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förutspår så indikerar resultaten att kvinnor upplever mindre trygghet, i samtliga situationer i 

den relativt otrygga stadsmiljön, i jämförelse med männen.  

Det finns både forskning som visat att polisnärvaro gett positiv (Winkel, 1986; 

Cordner, 1986; Pate et al., 1986; Salmi et al, 2004; Knutsson, 1995; Holmberg, 2004; Balkin 

& Houlden, 1983) och negativ (Hinkle & Wiesburd, 2008; Salmi et al, 2004) effekt på 

trygghetskänslor samt rädsla för brott. Majoriteten av tidigare forskning har utförts i andra 

länder, vilket kan göra resultaten svåra att applicera i Sverige. Rättsystemen skiljs åt länder 

emellan och vad som är brottsligt i ett land behöver inte vara det i ett annat. Eftersom lagarna 

ser annorlunda ut i olika länder borde det ha inverkan på människors trygghetsskalor. Har 

polisen befogenhet att använda mycket våld mot ett lands medborgare kanske inte invånarna 

blir trygga av polisens närvaro utan det kanske ger motsatt effekt? Medan ett land vars 

invånare känner förtroende för polisen och lagstiftningen kanske blir trygga av polisens 

närvaro?  

Ett exempel på skillnad mellan forskningsresultat i olika länder är studierna av 

polispatrullering i Finland och Sverige som uppsatsen tidigare redogjort för. Studien från 

Finland visade att polisbilspatrullering ökade otryggheten hos människor (Salmi et al., 2004) 

medan undersökningen från Sverige har visat att polisbilspatrullering är önskvärt (Knutsson, 

1995). Vår studie gav samma resultat som den tidigare svenska studien gällande 

polisbilspatrullering och även gällande patrullering till fots. Även den finska studien indikerar 

att patrullering till fots hade positiv effekt för att öka trygghetskänslor hos människor. Att 

studien gjord i Sverige överensstämmer med uppsatsens resultat tyder på att vår studie har 

hög reliabilitet. Om resultatskillnaderna mellan forskningen som studerats i Sverige och 

Finland beror på lagstiftning eller till exempel olika polisbefogenheter är oklart men 

skillnaderna är tydliga. 
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Ingen av de tidigare nämnda studierna har undersökt om antalet patrullerande 

poliser har betydelse för människors trygghetskänslor (Bennet, 1991; Hinkle & Wiesburd, 

2008; Kelling et al., 1974; Winkel, 1986; Holmberg, 2004; Knutsson, 1995; Balkin & 

Houlden, 1983; Cordner, 1986; Pate et al., 1986; Salmi et al., 2004) men det bidrar denna 

undersökning med. Därför går det inte att jämföra det resultatet med tidigare forskning. 

Som Broken Windows-teorin antyder, samt en av uppsatsens hypoteser, så visar 

uppsatsens resultat att polispatrullering till fots är mer lämpligt än polisbilspatrullering. 

Utifrån vår studie går det inte att dra någon slutsats om vad detta beror på, men enligt Broken 

Windows-teorin är orsaken att poliserna distanseras från människor på gatan genom att sitta i 

en bil istället för att patrullera till fots eftersom det skapar närhet och kontakt med människor 

(Kelling & Wilson, 1982).  

Något som är en aning uppseendeväckande med resultatet i studien och som 

motsäger hypotesen, är att det inte har betydelse om det är sex poliser patrullerande eller två 

poliser patrullerande på en relativt otrygg stadsmiljö för att öka trygghetskänslorna hos 

människor. Sex patrullerande poliser borde utmärka sig mer vilket i så fall skulle göra 

människor mer observanta och oroliga över att det kan ha hänt något brottsligt vilket därmed 

borde öka otryggheten. Ett ytterligare tänkbart scenario är att sex patrullerade poliser ökar 

människor upplevda trygghetskänslor till skillnad mot två patrullerande poliser, eftersom det 

är fler som är redo att ingripa om något skulle inträffa.  

Eftersom majoriteten av studiens respondenter är studenter kan det vara svårt att 

applicera resultatet på hela svenska populationen, eftersom studien inte fångat alla samhällets 

grupper. Däremot har studien relativt bra åldersspridning och könsfördelning vilket är en 

styrka för studien.  
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Enkäten är gjord i två olika versioner för att undersöka om bildernas 

ordningsföljd har betydelse för resultatet. Bildernas ordningsföljd visade sig inte påverkat hur 

respondenterna svarat, vilket är en styrka för studien. 

Det kan vara svårt att applicera uppsatsens resultat på andra områden än 

stadsmiljöer, eftersom förhållandena kan se annorlunda ut i till exempel en förort. Däremot 

finns inga hinder för att studiens resultat går att applicera på andra svenska städer, eftersom 

stadsmiljöerna ofta ser någorlunda likadana ut. På bilderna går det inte att avgöra hur höga 

byggnaderna är eller om bilderna illustrerar en svensk stad, därför kanske bilderna går att 

användas för att undersöka städer i andra länder. 

 En begränsning med att använda fotografiska bilder i studien är att det blir svårt 

för respondenterna att exakt applicera hur hen skulle reagera i en specifik situation utan att 

uppleva den. Tillvägagångssättet är samtidigt en av studiens största styrkor. I flertalet studier 

ska respondenterna visualisera polisnärvaro och uppskatta sina upplevelser utifrån sin egen 

föreställning, exempelvis genom frågor som ”blir du trygg av att polisen patrullerar?”. Det 

kan vara problematiskt eftersom de tillfrågade respondenterna kanske visualiserar polisens 

närvaro på olika sätt vilket betyder att respondenterna inte besvarat samma frågor. I vår studie 

har vi inte lämnat bilden av polisnärvaron öppet för tolkning, utan visat tydligt hur 

polisnärvaron vi frågar efter ser ut. Genom att respondenterna skattat trygghetsupplevelsen 

utifrån de fotografiska bilderna är det tydligt vad studiens resultat grundar sig i. De tre olika 

typer av polisnärvaro har dessutom bedömts utifrån exakt samma fotografiska bilder, vilket 

innebär att skillnaden mellan de olika typerna av polisnärvaro går att jämföra. 

Bilderna visar polisernas ryggtavlor istället för deras ansikten därför att minska 

risken för att respondenterna ska tolka eventuella emotioner i polisernas ansiktsuttryck. Om 

en respondent till exempel uppfattar att en polis ser aggressiv ut kanske det medför att hen 
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svarar annorlunda än om polisen ser glad ut. Genom att visa polisernas ryggtavlor undviker 

studien att få missvisande resultat som beror på polisernas ansiktsuttryck. 

Förslag för framtida forskning är att undersöka hur polisnärvaro påverkar 

människors upplevda trygghet i andra miljöer än en stadsmiljö. Ökar polispatrullering 

människors trygghetskänslor i till exempel en förort, eller skulle resultaten från en 

undersökning bli annorlunda där? Om poliser bevakar människors hemkvarter kanske det inte 

upplevs lika tryggt som att polisen patrullerar i en stadsmiljö. Om Polisen vill använda 

polispatrullering med syfte att öka trygghetskänslor hos människor i en förort är det viktigt att 

undersöka om det är lika effektivt som i en stadsmiljö, eftersom förhållandena kanske är 

annorlunda.  

Denna studie har lyckats att visa att det inte är produktivt för polisen att 

patrullera i en relativt trygg stadsmiljö med syfte att öka trygghetskänslor hos människor. 

Studien har visat att det effektivaste patrulleringsalternativet för polisen för att öka 

trygghetskänslor hos människor i en relativt otrygg stadsmiljö är att ha poliser patrullerande 

till fots oavsett om antalet är två eller sex. Studien har även visat att polisbilspatrullering ger 

positiv effekt men det frambringar ännu mer trygghetskänslor hos människor vid 

polispatrullering till fots. Kvinnor upplever generellt mer otrygghet än män och 

rangordningen av vilken polispatrullering som inverkar mest positivt på trygghetskänslor i de 

olika stadsmiljöerna är likadan för bägge könen.     
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