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Sammanfattning

Sammanfattning

Bakgrund och syfte
Vikten av ett tryggt samhälle med trygga medborgare återspeglas i arbets-
uppgifterna för olika samhällsaktörer, bland vilka polisen kan ses som de 
mest självklara. Redan i polislagens första paragraf klargörs t.ex. att polis-
en ska verka för att främja trygghet. Trygghet kartläggs varje år i Sverige 
genom Brottsförebyggande rådets (Brå) nationella trygghetsundersökning 
(NTU). Där tittar man bl.a. på indikatorer som oro för att man själv eller 
närstående ska utsättas för brott, generell oro för brottslighet i samhället 
och om vardagen påverkas av oro för brott (t.ex. att man väljer annan väg 
eller avstår från aktiviteter). Förra årets kartläggning, det vill säga NTU 
för 2013 (Brå, 2014), visar att ca 15 procent av befolkningen känner sig 
otrygga, att 24 procent oroar sig för att närstående ska utsättas för brott, 
och mellan 10 och 16 procent ofta oroar sig för att själva utsättas för brott. 
Människors rädsla att utsättas för brott påverkas av många olika faktorer, 
t.ex. tidigare utsatthet för brott, individens fysiska och sociala sårbarhet 
och individens förtroende för rättsväsendet. Man talar också i vidare 
termer, där samhällets roll betonas för utvecklingen av rädsla för brott; 
om medborgarna t.ex. upplever en ökning av brott under en period kan 
detta uppfattas som att samhällets sociala kontroll brister. För att minska 
människors rädsla för brott, och därmed öka känslan av trygghet, måste 
samhället därmed vidta åtgärder som visar för medborgarna att man har 
kontroll över samhället. En symbol för samhällelig kontroll är, enligt vissa 
forskare, uniformer och det fi nns fl era olika uniformerade aktörer som kan 
ingå i ett trygghetskapande arbete. 

Teoretiskt är det möjligt att påverka trygghetskänslor både med hjälp 
av poliser och av andra uniformerade personer eller med hjälp av civila 
aktörer. Empiriskt visar studier på mestadels positiva men även negativa 
samband mellan ökad trygghet och polisens närvaro, speciellt i relativt 
otrygga situationer. I redan relativt trygga situationer, är polisnärvaron till 
viss del relaterad till en minskning av upplevd trygghet, speciellt hos män. 
Enbart ett fåtal studier jämför skillnaden i förhållandet mellan polisens 
närvaro och upplevd trygghet beroende på kön och ålder. Resultaten är 
tvetydiga när det gäller kön, medan ålder inte är studerat i någon vidare 
omfattning. Studier av icke-polisiära aktörer är också tvetydiga och visar 
att närvaron kan vara relaterad till en ökad känsla av trygghet, medan 
andra studier visar andra resultat. Slutligen visar studierna tvetydiga 
resultat med av seende på kön, exempelvis verkar kvinnor i vissa studier 
känna sig mer trygga än män av civil patrullering medan andra studier 
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dock visar att civil patrullering inte ökar kvinnors trygghet överhuvud-
taget. Mer entydiga verkar studier på ålder vara. Äldre personer verkar 
generellt känna sig mer trygga av civila patrullerande aktörer än vad yngre 
personer gör.

Den här studien syftade till att genom simuleringar undersöka om och i 
vilken grad människors trygghet påverkades av närvaro av olika uniforme-
rade personer såsom patrullerande poliser, ordningsvakter och polisvolontä-
rer, samt närvaro av polisbil. Frågor som ställdes var: Påverkar uniformerade 
personers närvaro grad av trygghet hos människor? Finns det någon skill-
nad mellan fotpatrullering och patrullering med polisbil? Finns det någon 
skillnad mellan polisnärvaro, närvaro av polisvolontärer och ordningsvakter? 
Gör antalet närvarande poliser skillnad? Finns det skillnader mellan olika 
miljöer i hur trygg man blir av uniformerade personer och bilpatrullering? Via 
en enkät mättes personers upplevelser av trygghet i frånvaro och närvaro av 
uniformerade personer samt polisbil. Deltagarna fi ck titta på bilder på trygga 
och otrygga miljöer med och utan olika typer av uniformerade personer samt 
med eller utan en polisbil närvarande i bilden. För varje bild fi ck deltagarna 
bedöma sin upplevelse av trygghet och sedan jämfördes de olika situationer-
na/bilderna med varandra vad gäller grad av upplevd trygghet.

Resultat
 Studien visar att patrullering inte skapar trygghet i en redan relativt trygg 
miljö. Det gör den däremot i otrygga miljöer, oavsett typ av otrygg miljö 
(dvs. ”ödsliga” platser på natten och stadsmiljöer med mycket människor 
i på natten). Detta gäller oavsett om det är två poliser, sex poliser, polisbil, 
ordningsvakter eller polisvolontärer som patrullerar. De skapar alla mer 
trygghet i miljöer eller situationer som är relativt otrygga, jämfört med att 
ingen uniformerad person eller polisbil är närvarande. 

 Tydligt är också att man blir allra tryggast av fotpatrullerande poliser. 
Närvaro av ordningsvakter och polisvolontärer leder till något lägre 
grad av trygghet än polisnärvaro, men ökar fortfarande tryggheten i 
jämförelse med ingen närvaro av uniformerade personer. 

 Man blir ungefär lika trygg vid patrullering av ordningsvakter och 
polisvolontärer.

 Man blir tryggare av all slags fotpatrullering (dvs. av polis, ordnings-
vakter eller polisvolontärer) i jämförelse med polisbil. 

 Huvudresultaten var liknande för män och kvinnor och personer i olika 
åldrar med några skillnader. I redan trygga områden ökar männens 
otrygghet vid närvaro av ordningsvakter jämfört med ingen uniforme-
rad närvaro, medan ordningsvakterna inte påverkar kvinnornas trygg-
het. I relativt otrygga situationer ökar både fordons- och fotpatruller 
tryggheten hos männen, medan kvinnorna blir tryggare av fotpatruller. 
I de relativt otrygga situationerna kände sig kvinnor och äldre något 
mindre trygga än män och yngre. 
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 Studien visar också att man känner störst förtroende för polisen, följt av 
ordningsvakter och sist polisvolontärer. Ungefär lika många har en kor-
rekt uppfattning om polisens och polisvolontärers befogenheter medan 
väldigt få har en korrekt uppfattning om ordningsvakters befogenheter. 
Förtroende och kunskap om befogenheter, skulle potentiellt kunna vara 
delförklaringar till varför man känner sig tryggast av polisens närvaro 
och ungefär lika trygg av ordningsvakters och polisvolontärers närvaro.

Vilka är de praktiska implikationerna av denna studie?
För att veta hur vi kan använda dessa resultat i praktiskt arbete behöver vi 
känna till studiens begränsningar. Enkäterna som användes i studien sam-
lades inte in via ett slumpmässigt urval ur den svenska populationen utan 
via ett urval av vuxna människor i en medelstor svensk stad, på dess uni-
versitetsområde och ute i staden. Detta kan begränsa generaliserbarheten, 
dvs. göra att resultaten inte gäller för hela Sveriges vuxna population. Men, 
det fi nns å andra sidan inget som säger att individer som lever i denna stad 
och som deltagit i studien skulle vara helt annorlunda jämfört den svenska 
vuxna populationen i stort. Ytterligare en begränsning med studien är att 
effekterna på trygghet av uniformerade personer inte har testats i verkliga 
situationer utan i form av bilder i en enkät. Alltså, studien bör ses om ett 
första steg för att i Sverige öka kunskapen om hur uniformerade personer 
kan användas i trygghetsskapande arbete. Studier i verkliga situationer 
är nödvändiga för att kunna dra säkrare slutsatser om hur giltiga dessa 
resultat är i just verkliga situationer. Studier av verkliga förhållanden är 
svåra att genomföra eftersom man behöver studera liknande (helst exakt 
samma) verkliga situationer med olika uniformerade personers närvaro. 
Här fi nns en uppenbar fördel med att istället göra en enkätundersökning 
eftersom det enda som skiljer de olika situationerna/bilderna åt är de olika 
uniformerade personerna eller huruvida det fi nns en polisbil eller ej, dvs. 
det är det enda som förändras i miljön, ingenting annat. Det här gör att vi 
kan dra slutsatser om enbart de uniformerade personernas och polisbilens 
samband med trygghet, vilket är mycket svårt att göra i verkliga situationer 
och är också en brist i fl ertalet tidigare vetenskapliga studier inom detta 
område. 

Alltså, dessa resultat kan användas som en grund för en diskussion om 
när, var och hur man patrullerar och vilka uniformerade personer (dvs. 
polis, ordningsvakter eller polisvolontärer) som bör patrullera var och när 
samt för en fortsatt prövning i polisverksamheten. Men, man bör i dessa 
diskussioner vara medveten om att detta ännu inte testats i verkliga situa-
tioner. Möjliga praktiska implikationer av denna studie kan dock anses 
vara följande: 

 Polisen behöver inte, i trygghetsskapande syfte, patrullera på platser 
och i situationer i vilka man vet att väldigt få eller inga, känner sig 
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otrygga. Man bör fokusera sin närvaro till tider och platser i vilka 
människor känner sig otrygga.

 Förutom polisen kan både ordningsvakter och polisvolontärer användas i 
trygghetsskapande arbete. Polisen inger mest trygghet medan ordnings-
vakter och polisvolontärer, som inger mindre trygghet än polisen, bidrar 
till ungefär lika mycket trygghet. Detta indikerar tydligt att patrullering 
med polisvolontärer kan vara ett mycket kostnadseffektivt inslag 
i trygghetsskapande arbete. 

 I otrygga miljöer där risken för att man utsätts för brott är större, kan 
man tänka att man prioriterar att patrullera med poliser, eftersom de 
bäst kan ingripa om brott sker. Polisen bör patrullera dessa områden 
till fots snarare än i polisbil eftersom fotpatrullen inger mer trygghet. I 
otrygga miljöer där risken för att utsättas för brott är lägre (t.ex. ödsliga 
platser såsom tunnlar och parker) men tryggheten är relativt låg, kan 
man effektivt använda ordningsvakter och/eller polisvolontärer.

 Polisbilen bör ses som ett transportmedel snarare än som ett trygghets-
skapande verktyg eftersom man blir märkbart mer trygg av fotpatrul-
lerande poliser. 
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Introduktion

”Oavsett vem man är eller var i landet man bor ska alla som bor i Sverige 
kunna känna sig trygga” (www.regeringen.se). Trygghet är en viktig sam-
hällsfråga, vilket uttrycks tydligt i regeringens politik. Vikten av ett tryggt 
samhälle med trygga medborgare återspeglas också i arbetsuppgifterna 
för olika samhällsaktörer, där polisen kan ses som en av de mer självklara 
myndigheterna. Redan i polislagens första paragraf klargörs t.ex. att poli-
sen ska verka för att främja trygghet. Men vad innebär detta i praktiken? 

Trygghet kartläggs varje år i Sverige genom Brottsförebyggande rådets 
(Brå) nationella trygghetsundersökning (NTU). Där tittar man bl.a. på 
indikatorer som oro för att man själv eller närstående ska utsättas för 
brott, generell oro för brottslighet i samhället och om vardagen påverkas av 
oro för brott (t.ex. välja annan väg eller avstå från aktiviteter). Förra årets 
kartläggning NTU 2013 (Brå, 2014) visar att ca 15 procent av befolkningen 
känner sig otrygga, att 24 procent oroar sig för att närstående ska utsättas 
för brott, och mellan 10 och 16 procent ofta oroar sig för att själva utsättas 
för brott (Brå, 2014). Den föreliggande studien syftar till att undersöka om 
och i vilken grad människors trygghet påverkas av närvaro av uniformera-
de personer, i detta fall fotpatrullerande poliser, patrull med polisbil, samt 
fotpatrullerande ordningsvakter och polisvolontärer.

Kan trygghet mätas?
Intresset i den föreliggande studien är att undersöka påverkan av unifor-
merade personer på upplevda trygghetskänslor. I forskning används olika 
defi nitioner av trygghet och det fi nns också olika sätt att mäta trygghet 
(se exempelvis Andreescu, 2010; Farrall, Bannister, Ditton & Gilchrist, 
1997; Ferraro, 1995; Ferraro & LaGrange, 1987; Hale, 1996; Heber, 2007; 
Wilson & Kelling, 1982; Zhao, Schneider & Thurman, 2002). Det här har i 
sin tur lett till en skarp kritik inom detta forskningsfält mot hur man rent 
metodologiskt går tillväga när man mäter trygghet, t.ex. när det gäller 
defi nitioner, datainsamling och analys av data (Farrall m.fl . 1997; Ferraro, 
1995; LaGrange & Ferraro, 1987). Upplevd trygghet och rädsla för brott 
(som används för att mäta trygghet) är föränderliga och situationsbundna 
variabler. De kan förändras beroende på faktorer som tid, plats, och perso-
ner i omgivningen (Farrall m.fl . 1997; Ferraro, 1995; LaGrange & Ferraro, 
1987). Då vårt intresse för studien inte låg i att mäta människors reaktioner 
på, eller attityder till kriminalitet, utan att mäta människors föränderliga 
känslor av trygghet i närvaro av olika uniformerade grupper, verkade 
begreppet trygghet, trots svårigheter i mätning, vara passande. Begreppet 
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trygghet används också i internationella studier (se t.ex. Hinkle & 
Weisburd 2008; Skogan & Maxfi eld, 1981).

Vad påverkar människors trygghet och rädsla för brott?
Människors upplevda trygghet och rädsla att utsättas för brott påverkas 
av många olika faktorer, t.ex. tidigare utsatthet för brott, individens fysiska 
och sociala sårbarhet och individens förtroende för rättsväsendet (Heber, 
2007; Brå, 2014). Rent teoretiskt talar man också i vidare termer, där sam-
hällets roll betonas för utvecklingen av trygghet och rädsla för brott. Man 
pratar bl.a. om begreppet formell social kontroll (Hinkle & Weisburd, 
2008), som syftar på processer och mekanismer i samhället (såsom lagar, 
regler och normer) som reglerar individers beteenden. Om medborgarna 
t.ex. upplever en (kraftig) ökning av brott under en period kan detta upp-
fattas som att samhällets sociala kontroll brister. Här spelar t.ex. medias 
rapportering in genom att människor blir mer medvetna om brott som 
begås på daglig basis. Genom att medias rapportering om brott ökar under 
en period, så upplevs brottsligheten öka på grund av att människors med -
vetenhet och kännedom om brott ökar. Detta kan i sin tur leda till att 
medborgarna upplever att myndigheterna (samhället) har misslyckats med 
att upprätthålla lag och ordning och att de inte har kontroll över problemet 
(brottsligheten i det här fallet). För att minska människors otrygghet och 
rädsla för brott, och därmed öka känslan av trygghet, måste samhället 
(myndigheterna) vidta åtgärder som visar för medborgarna att man har 
kontroll (Andreescu, 2010; Hale, 1996; Heber, 2007; Hinkle & Weisburd, 
2008; Zhao m.fl . 2002). 

Kan man skapa trygghet?
En symbol för samhällelig kontroll är, enligt vissa forskare, personer med 
uniformer (Bahn, 1974; Hale, 1996; Jackson & Bradford, 2009; Wakefi eld, 
2007; Winkel, 1986). Polisen, som är ett exempel på en uniformerad perso-
nalgrupp, kan med andra ord genom patrullering i samhället bli symbolen 
för att brottslighet både kan förutses och kontrolleras (Balkin & Houlden, 
1983; Hale, 1996; Jackson & Bradford, 2009; Wakefi eld, 2007; Winkel, 1986) 
och därmed minska rädsla för brott och öka trygghet. Det fi nns också 
teorier som bygger på avskräckning (deterrence) som menar att potenti-
ella förövare med hjälp av olika medel kan avskräckas från att begå brott 
(Clarke, 1995). Exempel på sådana avskräckande medel är polispatrulle-
ring eller övervakningskameror. Dessa medel avses öka kostnaden för att 
begå brottet genom att risken att åka fast ökar. Riskerna överväger således 
belöningen för brottet, t.ex. stöldgods. Två teorier som ligger till grund för 
många situationella brottspreventiva insatser idag, är rationella valteorin 
och rutinaktivitetsteorin. 

Rationella valteorin menar att brott begås då en potentiell förövare 
överväger vinster och risker (cost-benefi t) med att begå ett brott, utifrån 
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de förutsättningar som påverkas av situationen och av rådande omstän-
digheter. Detta val kan vara ett mycket kort övervägande i tid mätt, men 
det utgår från en rationell beslutsprocess (Clarke & Cornish, 1985; Clarke, 
1995). Brottsprevention utifrån den här teorin handlar om att få riskerna 
med brottet (exempelvis genom patrullering som ökar risken för upptäckt) 
att överväga vinsterna och på så sätt avskräcka från brottsliga handlingar. 

Rutinaktivitetsteorin fokuserar på tillfällen till brott i människors 
vardag. Teorin utgår från tre viktiga nyckelfaktorer som i kombination 
leder till att brott begås: avsaknad av så kallade kapabla väktare (person 
eller objekt som minskar sannolikheten för att brott begås), tillgång till 
lämpligt objekt/offer och en motiverad förövare (Clarke, 1995; Cohen & 
Felson, 1979). Tillgången till lämpliga objekt för brott fi nns i människors 
vardag, vilket tillsammans med en potentiell förövare kan leda till att brott 
begås om kapabla väktare inte fi nns i närheten. Kapabla väktare kan vara 
vem eller vad som helst som ökar risken för att åka fast; vilket kan vara allt 
från poliser till kameror, till vilka personer som helst som kan bevittna och 
med sin närvaro potentiellt förebygga brott, skapa trygghet och rapportera 
brott till polisen. Brottsprevention kan, utifrån denna teori, handla om att 
minska antalet lämpliga objekt/offer, t.ex. genom att larma varor i butiker. 
En annan åtgärd kan vara att tillföra kapabla väktare, exempelvis genom 
patrullering, på specifi ka platser. På så sätt blir objekten mindre tillgäng-
liga och de ökade riskerna med att begå brott ska göra potentiella förövare 
mindre motiverade att begå brott. Upplevelser av trygghet bör följa samma 
logik; polisnärvaro minskar brott och visar symboliskt att polisen har kon-
troll och borde således göra medborgarna tryggare (Bahn, 1974; Jackson & 
Bradford, 2009; Zhao m.fl . 2002). 

Patrullering som verktyg i trygghetsarbete
Polisen arbetar brottsförebyggande och trygghetskapande bl.a. genom 
patrullering, både till fots och i bil. Den ursprungliga tanken bakom 
patrullering med polisbil är att polisen kan täcka större områden och att 
de får en snabbare reaktionstid på 112-samtal. Genom att polisen slump-
mässigt kör genom områden kan man maximera känslan av den allestädes 
närvarande polisen för allmänheten. På så sätt kan de eventuellt avskräcka 
potentiella förövare även när polisen inte är närvarande. Detta för att den 
potentiella förövaren inte vet var polisen är för tillfället eller när de kan 
tänkas komma igen. Denna osäkerhet kan man anse, i enlighet med ratio-
nella valteorin och rutinaktivitetsteorin, skulle minska motivationen till att 
begå brott på grund av risken att åka fast (Braga & Weisburd, 2010; Kelling 
& Moore, 1989). 

Patrullering av andra aktörer, som polisvolontärer och ordningsvakter, 
understödjs också av rationella valteorin och rutinaktivitetsteorin. Enligt 
dessa teorier är det inte enbart närvaro av polis som avskräcker potentiella 
förövare från brott; det kan lika gärna vara grannar, vänner eller en aktiv 



Trygghet i Örebro

16

grannsamverkan, såväl som patrullerande polisvolontärer och ordnings-
vakter (Clarke & Felson, 1993; Cohen & Felson, 1979). Dessa aktörer skulle 
kunna komplettera polisen i deras trygghetsskapande arbete genom att 
sköta patrulleringen i relevanta sammanhang. På så sätt kan man frigöra 
polisresurser till annat. Vissa forskare ställer sig positiva till patrullering av 
andra aktörer än polisen. De anser att om civila tar mer ansvar för sin egen 
säkerhet kan arbetsbördan lätta för polisen. Detta ansvar skulle kunna 
vara att anlita privata säkerhetsbolag, att engagera sig i patrullering och att 
hålla allmän uppsikt på omgivningen och därigenom kunna rapportera till 
polisen (Ayling, 2007). 

Användningen av civila i ett brottsförebyggande och trygghetsskapande 
arbete är dock inte enbart positivt mottaget i forskarvärlden. Vissa uttryck-
er en viss oro för den problematik som kan uppstå när civila involverar sig 
i polisiärt arbete. En aktiv grannsamverkan kan exempelvis, menar man, 
öka rädslan för brott på grund av ökad rapportering av brott till polisen 
samt individers ökade medvetenhet om brott. När antalet anmälningar 
till polisen ökar är det lätt att dra slutsatsen att även den faktiska brotts-
ligheten ökat, trots att det kan handla om ökad anmälningsbenägenhet 
hos medborgarna (Pepinsky, 1989). Vissa menar också att patrullering 
från andra aktörer än polisen kan vara otillräcklig, när det kommer till att 
tillmötesgå allmänhetens krav på mer beskydd, för att de har inte samma 
”symboliska aura” som polisen har (Loader, 1997). 
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Olika aktörer 
i trygghetsarbete
Det fi nns många olika grupper av aktörer som potentiellt kan ingå i ett trygg-
hetskapande arbete. Det varierar från land till land vilka specifi ka aktörer 
som ingår i det trygghetskapande arbetet. Polisen är emellertid de som ofta 
har det offi ciella och statliga uppdraget att arbeta trygghetskapande dvs. 
Polislag, 1984:387. Aktörer i den privata sektorn, exempelvis ordningsvakter, 
har olika befogenheter beroende på land och ibland beroende på stad i landet. 
Andra civila aktörer som engagerar sig i det trygghetskapande arbetet skiljer 
sig åt – i allt från vad det gäller klädsel till befogenheter och samarbete med 
polisen (Jacobson & Saville, 1999; Pennell, Curtis & Henderson, 1985). 

Svenska ordningsvakter
För att få kallas ordningsvakt i Sverige ska man ha obligatorisk utbildning 
via polisen. Ordningsvakter förordnas av polisen och lyder under polis-
myndigheten i sitt tjänstgöringsdistrikt (Lag 1980:578 om ordningsvakter). 
Sedan 1 december 2012 bär alla ordningsvakter i Sverige enhetlig uniform. 
Standardutrustning för de polisutbildade ordningsvakterna är batong och 
handfängsel, men i vissa fall kan detta kompletteras med skjutvapen och 
hundar. Som ordningsvakt har man begränsade polisiära befogenheter och 
får omhänderta, avvisa eller avlägsna personer som på grund av sitt till-
stånd inte kan ta hand om sig själv, stör den allmänna ordningen eller utgör 
en fara för sig själv eller för någon annan. Man får också använda våld ”om 
uppgiften inte kan lösas på annat sätt” (Polisen, 2013a). Ordningsvakter 
kan enligt lag förordnas att tjänstgöra t.ex. i domstolar, vid allmänna sam-
mankomster av olika slag, i lokaler där alkohol serveras och vid behov även 
i annat fall inom områden som beslutas av polisen. Det är inte ovanligt att 
ordningsvakter används i brottsförebyggande insatser (Berkley & Thayer, 
2000; Polisen, 2013a). I Sverige sker det företrädesvis genom förordnanden 
genom paragraf 3 i Lag om ordningsvakter (1980:578), som ger polisen rätt 
att vid behov förordna ordningsvakter att tjänstgöra inom begränsade 
områden som inte omfattas av lagen i övrigt (se. t.ex. Frogner m.fl . 2013). 
På samma sätt som ordningsvakter används brottsförebyggande borde de 
också kunna användas trygghetskapande. 

Ordningsvakter i USA
Anledningen till att vi här beskriver den amerikanska ordningsvakten är 
att en del tidigare forskning som gås igenom senare i denna text studerat 
deras trygghetsskapande effekt. Skillnaden mellan svenska ordningsvakter 
och ordningsvakter i USA, är att amerikanska vakter/vaktbolag är mer 
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privat inriktade. De fokuserar på att förebygga eventuella bristfälligheter 
åt bolaget som anställt dem, såsom att se till att byggnader är låsta efter att 
anställda har lämnat platsen samt att skydda bolagets intressen. Ordnings-
vakter är ofta icke-specialiserade, de får sina uppdrag av privata klienter 
och är vinstdrivande. Ordningsvakterna utbildas inte av polisen och lyder 
inte under polisens ansvar när de är i tjänst, då de är anställda av de privata 
bolagen och inte av staten. Vissa städer tillhandahåller kompetensutveck-
ling och det är inte ovanligt att polisen använder ordningsvakter i brotts-
förebyggande insatser. Ordningsvakterna har samma befogenheter som 
andra civila medborgare när det gäller ingripande vid brottsituationer, men 
de kan däremot förhindra personer från att beträda ett område, exempel-
vis ett shoppingcenter och andra rekreationsområden som är privatägda. 
De får även kontrollera individer och deras egendom när de går in på ett 
område (exempelvis shoppingcenter) eller lämnar ett område samt bevaka 
personer när de befi nner sig inne på ett område (Berkley & Thayer, 2000; 
Shearing, 1996; Shearing & Stenning, 1983).

Polisens volontärer i Sverige
En polisvolontär är en myndig person som på sin fritid och på frivillig 
grund hjälper polisen med olika uppdrag för att bidra till ett tryggare 
samhälle. De väljs ut efter en lämplighetsbedömning och rekryteringspro-
cess och genomgår en kortare utbildning. Volontärerna är inte anställda av 
polisen och har inga andra befogenheter än övriga medborgare. Det enda i 
uniformsväg de bär är en refl exväst med texten ”Polisens volontärer” stort 
på ryggen samt i mindre text på ena sidan av bröstkorgen. Om ett brott 
begås ska volontären inte ingripa eller agera utan tanken är att de ska fylla 
en viktig funktion som ett extra par ögon och öron som kan rapportera 
direkt till polisen. Polisvolontärernas uppdrag kan bl.a. vara att genomföra 
nattvandringar och andra trygghetssatsningar, brottspreventiv infor-
mationsspridning, bistå polisen vid olika arrangemang och att vägleda 
brottsoffer genom att t.ex. ge råd om hur de kan få hjälp. Polisvolontärerna 
får sina uppdrag av polisen och har tät kontakt med ansvarig polisanställd 
före, under och efter pågående uppdrag (Polisen, 2013b).

Andra civila aktörer
Det fi nns ett antal andra civila aktörer som liknar polisvolontärerna 
som också patrullerar för att öka känslan av trygghet, men inte många 
av dessa har studerats för sin inverkan på känslan av trygghet. En civil 
patrullaktörs grupp som har undersökts för sin påverkan på brott och 
trygghet är Guardian Angels (Welsh, Mudge & Farrington, 2009), dessa 
studier kommer att presenteras nedan. En annan grupp av civila aktörer 
som har utvärderats för deras potentiella inverkan på känslor av trygghet 
är s.k. Wardens (Hauber m.fl . 1996; Jacobson & Saville, 1999, Wakefi eld, 
2006), dessa studier kommer också att presenteras nedan. 
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Vad säger tidigare 
forskning om effekterna 
av olika aktörers trygghets-
skapande arbete?
I följande genomgång av tidigare forskning har vi inkluderat studier som 
undersökt vilka effekter på trygghet polispatrullering, patrullering av 
privata säkerhetsbolag eller patrullering av medborgargrupper har haft. Vi 
har exkluderat studier vars insatser enbart fokuserat på att minska brotts-
lighet eftersom fokus i den föreliggande studien är trygghetskapande. En 
del äldre studier kommer att presenteras och dessa presenteras på grund 
av sin påverkan på senare forskning eller för att senare forskning inte har 
undersökt samma sak. Både studier som har undersökt verkliga insatsers 
(t.ex. polisiära) påverkan på trygghetskänslor och studier som har under-
sökt människors trygghetskänslor genom enkäter har inkluderats bl.a. 
eftersom att studier med verkliga insatser är något av en bristvara när det 
kommer till icke-polisiära aktörers effekter på trygghetskänslor. Då fokus 
ligger på insatsernas effekt på trygghetskänslor kommer studierna nedan 
att presenteras tematiskt efter den effekt som insatserna hade på trygghets-
känslor. De teman vi utgår ifrån är således inte metodologiska dvs. exem-
pelvis om insatserna varit en faktisk polisnärvaro eller om undersökningen 
innehöll bilder i en enkät, utan om studierna har undersökt effekten på 
trygghetskapande och vad utfallet av den undersökningen var. 

Hur påverkar polisnärvaro trygghet? 
Stämmer det att polisnärvaro ökar tryggheten och gäller det i sådant fall 
i olika miljöer och vid olika tidpunkter? Finns det platser och tidpunkter 
på dygnet där polisens patrullerande arbete är mer effektivt än vid andra 
platser och andra tidpunkter för att skapa trygghet hos medborgare?

Polisinsatser som lett till ökad trygghet. 
År 1990 genomfördes en så kallad crackdown (utökad polisiär intensitet 
mot antingen plats eller brottstyp) mot narkotikahandeln i en centralt 
belägen park i Stockholm. Syftet med insatsen var primärt att minska 
narkotikahandeln. Detta gjordes främst genom polispatrullering i och runt 
parken och arrestering av personer som, av dolda observatörer i parken, 
rapporterats sälja eller köpa narkotika. Förändringar i respondenternas 
beteende som ett resultat av oro eller rädsla användes som ett mått på 
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otrygghet. Efter avslutad insats visade sig färre individer undvika parken 
på dagtid i jämförelse med innan insats, vilket indikerar positiva trygghets-
skapande effekter. Undantaget var gruppen kvinnor som bevittnat och 
blivit upprörda av någon händelse i parken. De undvek fortfarande parken 
på dagtid. På kvällstid var det enbart män som inte bevittnat och blivit 
upprörda av någon händelse i parken som i mindre utsträckning undvek 
parken. Det framgår dock inte av studien vad som bidragit till responden-
ternas förändrade beteende dvs. huruvida det var polisens patrullering, 
den minskade narkotikahandeln eller arresteringar av störande människor 
som främst resulterade i ökade känslor av trygghet i relation till parken 
(Knutsson, 1995). 

I Baltimore, USA, genomfördes 1982 en insats i tre faser, med syfte att 
bl.a. minska rädsla för brott hos allmänheten. Den inledande fasen bestod 
av polispatrullering fokuserad på specifi ka områden. I fas två utökades 
kontakten med allmänheten genom dörrknackning, ytterligare fotpatrul-
lering och offentliga möten med fokus på brottsförebyggande arbete. I den 
tredje och sista fasen utvecklades ett så kallat problemorienterat arbete, 
dvs. insatser anpassades specifi kt efter det aktuella behovet för platsen och 
situationen i fråga. Resultaten visade överlag på måttliga minskningar i 
rädsla för brott. Medborgarna var också mest nöjda med fas tre, dvs. det 
problemorienterade arbetet, och kvinnor kände sig generellt mer rädda än 
män när polisen inte närvarade regelbundet. Det är dock viktigt att komma 
ihåg att problemorienterat arbete ofta inkluderar fl era nyckelkomponenter 
(och gjorde det även i detta fall), vilket gör det svårt att uttala sig om vad 
som gett de trygghetsskapande effekterna. Denna studie använde sig heller 
inte av något kontrollområde för att jämföra förändringarna i rädsla för 
brott och undersökningsgruppen som ingick i studien var liten, vilket också 
försvårar slutsatser om eventuella effekter av insatsen (Cordner, 1986).

I Zaanstadt i Nederländerna genomfördes 1985 en studie med syfte att 
undersöka om ökad synlighet av poliser minskar rädsla för brott. Ingen 
insats i närområdet genomfördes, utan undersökningen bestod i att invå-
nare i kommunen fi ck fylla i en enkät om brottslighet och andra problem 
i området där en polis närvarade vid ifyllandet för en grupp medan en 
annan grupp besvarade samma enkät utan närvaro av polis (med en civil 
administratör). Resultaten visar att oberoende av kön, ålder och brottstyp 
så uppvisade ”insatsgruppen” (de med polisnärvaro) signifi kant mindre 
rädsla för brott. Slutsatsen blev att rädslan minskar när man ökar polisens 
synlighet och när polisens förebyggande och förebyggande och kontakt-
skapande arbete med medborgarna prioriteras (Winkel, 1986). Kritik som 
kan riktas mot denna studie är huruvida resultaten skulle hålla i en annan 
situation som mer liknar polisens vardag t.ex. vid patrullering. Personerna 
i insatsgruppen kan även ha varit infl uerade av social önskvärdhet, dvs. att 
man svarar så som man tror förväntas eller önskas, på grund av att polisen 
var när varande i situationen.
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I Flint, Michigan i USA, inleddes en treårig insats med polispatrul-
lering år 1979. Ett syfte med insatsen var att öka trygghet. En gång om 
året intervjuades invånare i området för att undersöka effekter av insat-
sen. Resultaten visar att hela 70 procent av invånarna kände sig tryggare 
under insatsen än tidigare. Vid en jämförelse mellan fot- och bilpatrull 
svarade invånarna i Flint som hade fotpatrullerande poliser i sitt område 
mer positivt om patrulleringen och polisen i stort, än invånare i områden 
som enbart fi ck bilpatrullering. När polisen under det tredje insatssåret 
expanderade patrullområdet för de patrullerande poliserna blev resultatet 
sämre, något som tyder på att området blev för stort och patrulleringen 
för utspridd. Dock användes inget kontrollområde i denna studie för att 
jämföra förändringar, vilket gör det svårt att dra säkra slutsatser om huru-
vida det var själva insatsen som gav förändringar i trygghet eller om det 
var något annat. De fotpatrullerande poliserna utförde också en del andra 
uppgifter som inte ingick i insatsen under den här perioden, t.ex. installa-
tion av säkerhetsanordningar och undervisning i självskydd, vilket också 
är ett problem i termer av att veta säkert vad exakt som påverkade trygg-
heten (Trojanowicz & Baldwin, 1982).

En tvåårig fotpatrulleringsinsats utfördes i Newark, New Jersey i USA 
med start 1977. Syftet var bl.a. att undersöka om medborgarnas rädsla för 
brott minskade i närvaro av patrullerande poliser. Insatsen genomfördes i 
tolv områden, där fyra slumpmässigt utvalda områden patrullerades som 
innan insatsen, i fyra områden upphörde patrullering som genomförts tidi-
gare och i ytterligare fyra områden infördes patrullering där det inte funnits 
tidigare. Resultaten visade att införande av fotpatruller i områden där 
det tidigare inte funnits ökade invånarnas trygghet i området. Man hade i 
undersökningen också möjlighet att jämföra fotpatruller och bilpatruller 
och dessa jämförelser visade att invånare i områden som fi ck fotpatrullering 
ansåg att brottslighet var ett mindre problem än de invånare som bodde i 
områden med polisbilspatrullering. Förutom ökad trygghet upplevde också 
invånarna i områden med fotpatrullering mindre oro för att utsättas för 
brott, de använde färre försiktighetsåtgärder för att skydda sig själva mot 
brott och de var mer nöjda med polisen, i jämförelse med kontrollområdena 
där patrulleringen hade upphört. Något som kan ha påverkat resultaten 
av studien var drastiska ekonomiska förändringar i stadens poliskår under 
insatsperioden, vilket också ledde till konfl ikter mellan polisfacket och 
staden, där facket offentligt talade om farorna det skulle innebära för med-
borgarna med att hundratals poliser skulle avskedas. En påföljande media-
storm om ”rädslans stad” fanns ständigt tillgänglig för medborgarna under 
denna tid och påverkade troligtvis rädslan hos dessa (Kelling m.fl . 1981; 
Moore & Trojanowicz, 1988; Salmi, Grönroos & Keskinen, 2004). 
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Polisinsatser som gett både positiva och negativa resultat. 
En studie i två delar genomfördes i Amsterdam i Nederländerna runt år 
2012, med syfte att undersöka trygghetskänslor i närvaro av uniformerad 
polis. I studiens första del tillfrågades besökare i tre olika shoppingcentra, 
som ansågs utgöra trygga miljöer, om deras upplevelser av trygghet i 
grannskapet. För en grupp av deltagarna var två till fyra poliser närva-
rande vid shoppincentrat när frågorna ställdes, samt att en polisbil stod 
synligt parkerad i närheten och för en grupp fanns ingen polis närvarande. 
Resultaten visar ingen påverkan på trygghet i relation till polisnärvaro när 
man tittade på alla deltagarna sammantaget. Dock visade sig deltagarnas 
könstillhörighet spela roll, männen i undersökningen kände sig betydligt 
mer otrygga i polisens närvaro, medan ingen påtaglig effekt gick att fi nna 
hos kvinnorna. I del två av denna studie genomfördes ett experiment där 
man undersökte eventuell påverkan av polisnärvaro i trygga kontra 
o trygga miljöer. Detta genomfördes genom att respondenter (rekryterade 
från ett universitet) i fyra olika slumpmässigt indelade grupper fi ck se en 
serie med fem bilder. De fyra första bilderna uppvisade trygga miljöer där 
respondenterna fi ck skatta området exempelvis gällande dess lämplighet 
för sportutövning. På den femte bilden (experimentbilden som uppvisade 
förutsättningarna man egentligen var intresserade av) visades en miljö 
där polisnärvaro manipulerats in i två av de fyra gruppernas bild, dvs. 
två poliser lades till i bilderna digitalt. Vilken slutbild respondenten fi ck se 
berodde på vilken grupp denne tillhörde. De fyra olika slutbilderna var: 

 1. otrygg plats – ingen polisnärvaro 
 2. otrygg plats – polisnärvaro 
 3. trygg plats – ingen polisnärvaro 
 4. trygg plats – polisnärvaro 

Efter att ha sett denna slutbild tillfrågades deltagarna hur säker de ansåg 
platsen vara. Resultaten visade att polisnärvaro ökade tryggheten i en 
otrygg miljö, men i en redan trygg miljö minskade upplevelsen av trygghet, 
dvs. polisnärvaron skapade otrygghet. Denna effekt visade sig hos både 
män och kvinnor, dock var resultatet enbart signifi kant för män (Van De 
Veer m.fl . 2012). 

Åren 1983 och 1984 testades en rad insatser i Newark och Houston i 
USA, bl.a. med syfte att minska rädsla och oro för brott. Olika insatser 
sattes in i båda städerna, bl.a. öppnade man ett polisservicecenter dit invå-
narna kunde vända sig med frågor och anmälningar och man höll informa-
tionsmöten där man förde dialog med invånarna om problem som ansågs 
fi nnas i området. I Houston testades utöver detta också patrullering där 
varje område tilldelades ”sin” polis, telefonkontakt med brottsoffer och 
försök att skapa en grannsamverkan. I Newark utökade man kontakten 
mellan polis och allmänhet, samt försökte ta bort fysiska tecken (exempel-
vis social oordning) på brottslighet i samhället. Man försökte även upp-
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rätthålla ordningen på gatorna genom polispatrullering till fots (Newark). 
Resultaten visar att insatsen, som bl.a. innehöll fotpatrullering i Newark, 
inte hade någon signifi kant effekt på rädsla för att utsättas för brott. I 
Houston handlade patrulleringen i första hand om kontaktskapande och 
att göra boende bekanta med ”sin” lokala patrullerande polis. Denna typ 
av kontaktskapande patrullering minskade rädslan för brott avsevärt. I 
både Houston och Newark visade man också att personer som hade sett 
poliser i området kände sig tryggare än personer som inte sett poliser i 
området (Pate m.fl . 1986). Ett problem med denna studie är dock att det 
inte går att säga exakt vad som ökade tryggheten då en rad olika insatser 
sattes in i båda städerna under insatsperioden.

I ett område i Lahti och två områden i Åbo i Finland genomfördes på 
mitten av 1900-talet en studie av städernas lokala polismetoder. Syftet var 
att undersöka relationen mellan polisens synlighet och rädsla för brott 
genom att jämföra patrulleringsmetoder i de båda städerna. I undersök-
ningen jämförde man trygghet i relation till fot- respektive bilpatrullering. 
I Åbo-områdena använde man sig i regel av närpolisverksamhet med fot-
patrullering och information i media om t.ex. brottsförebyggande åtgärder. 
I Lahti använde sig polisen enbart av bilpatrullering. Resultaten visade 
att både vuxna och ungdomar som sett fotpatrullerande poliser oftare var 
mindre rädda för egendomsbrott. Ungdomar uppvisade även minskad 
rädsla för brott mot person, vilket inte de vuxna gjorde. I båda grupperna 
resulterade bilpatrullering i ökad rädsla för både egendomsbrott och brott 
mot person. Forskarna som genomförde studien spekulerar bl.a. kring 
polisbilars association till uttryckningar som potentiell förklaring till 
resultaten. Rädslan för brott är också, enligt undersökningen, generellt 
relativt låg i Finland. Om tryggheten redan inledningsvis är hög kan det 
vara svårt att mäta substantiella förändringar som resultat av polisarbetet 
(Salmi m.fl . 2004).

Polisinsatser som ej visat effekt på trygghet. 
Insatserna i Houston och Newark (Pate m.fl . 1986; se beskrivning ovan) 
återskapades i Birmingham och London i England i en undersökning åren 
1987 och 1988. Syftet med studien var att se om samma trygghetsskapande 
effekt gick att återskapa även i England, dvs. att minska rädsla för brott 
genom bl.a. ökad polisnärvaro och utökad kontakt med medborgarna. 
Resultaten visade, i jämförelse med innan insats och i jämförelse med 
kontrollgrupp, att ingen påtaglig effekt på trygghetskänslor gick att uttyda 
efter insatsen. Liksom i originalstudien i Houston och Newark kan dess-
utom de många olika och parallella insatserna som genomfördes ställa 
till problem när det gäller att utläsa vad som mer specifi kt fungerat eller 
ej. En sak som skiljer denna studie från dess företrädare är att i Newark 
och Houston minskade kriminaliteten och den sociala disorganisationen, 
vilket det inte gjorde i denna studie (Bennett, 1991). 



Trygghet i Örebro

24

En studie i Kansas City 1974 undersökte sambandet mellan bilpatrul-
lering och trygghetskänslor. Olika strategier valdes slumpmässigt ut för 
tre områden. I ett område genomfördes ingen bilpatrullering utan bara 
utryckning på larmsamtal, i ett område fortsatte patrulleringen som van-
ligt och i ett område utökades bilpatrullering markant. Resultaten visade 
genom enkätundersökningar före och efter insatsen inte på någon signi-
fi kant minskning av rädsla för brott i något av de undersökta områdena. 
Att ingen effekt kunde uppvisas på känslor av trygghet skulle kunna bero 
på att fl ertalet invånare inte visste om att patrulleringen hade ökat i deras 
område (Kelling m.fl . 1974). Tidigare forskning lyfter frågan om att det 
är av betydelse för insatserna att invånare i insatsområden känner till att 
insatsen genomförs (Moore & Trojanowicz, 1988). Kritik som kan riktas 
mot studien är att det enbart var bilpatrull forskarna undersökte, vilket 
sannolikt påverkade resultaten.

Polisinsatser som gett ökad otrygghet. 
En större amerikansk studie handlade om omfördelning av brott till 
andra närliggande områden när man tillsatte polisiära insatser i några 
specifi ka områden. Denna studie gav också data till en undersökning av 
kopplingen mellan social oordning och rädsla för brott efter en polisinsats 
(på sena 1990-talet). Insatsen bestod av ökad patrullering i två områden 
under en period för att minska den sociala oordningen, dvs. att ”städa” 
gatorna från både sociala, kriminella inslag (t.ex. droghandel) och fysiska 
störnings moment (t.ex. nedstängning av övergivna byggnader). Resultaten 
visade, genom intervjuer med boende i områdena före och efter insatsen, 
att den ökade polisnärvaron ledde till större otrygghet i insatsområdena. 
Ökad otrygghet märktes dock i större utsträckning i områden med initialt 
mindre oordning, dvs. med mindre inslag som fysiskt förfall och krimi-
nella inslag, än i områden med initialt mer social oordning. Författarna 
skriver att resultatet från denna studie inte ska tolkas som om att ökad 
polisnärvaro ökar otrygghetskänslor vid varje tillfälle, det handlar snarare 
om hur polisnärvaron genomförs. Detta då tidigare studier visar att när 
man informerar om anledningen till den ökade polisnärvaron i området så 
ger det ofta trygghetsskapande resultat (se t.ex. Weisburd & Eck, 2004 för 
en översikt). Då den ökade polisnärvaron i den aktuella undersökningen 
kombinerades med andra insatser är det också svårt att dra säkra slutsatser 
om vad som gett resultaten (Hinkle & Weisburd, 2008).

En studie med syfte att undersöka relationen mellan polisiär närvaro och 
rädsla för brott genomfördes i Helsingör i Danmark mellan åren 1998 och 
2002. Man minskade på den generella patrulleringen och poliser fördelades 
till sex polisområden. Resultaten visade i jämförelse med kontrollområdena 
att man i närpolisområdena kände sig betydligt otryggare än i övriga om -
råden (utan insats). Författarna resonerade att den ökade polisnärvaron 
kan tolkas av medborgarna som en antydan på att brott har stigit i området. 
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Viktigt att nämna är också att insatsen med utökad polisnärvaro inte kon-
sekvent genomfördes som planerat. Antalet poliser visade sig bli betydligt 
färre än planerat, samt att vid brist på personal minskade antalet patrul-
lerande poliser ytterligare. Trygghetskänslor i de nordiska länderna är ofta 
initialt höga, vilket också kan påverka resultatet i studier om trygghet, pre-
cis som den fi nska studien nämnde (Salmi m.fl . 2004). Man bör också vara 
försiktig när man drar slutsatser om polisens påverkan på den ökade käns-
lan av otrygghet i den aktuella studien, då de första enkätundersökningarna 
gjordes först under omorganisationen. Man hade alltså ingen information 
om invånarnas upplevelser av trygghet innan insatsen genomfördes, vilket 
innebär att det är möjligt att man i insatsområdet varit generellt otryggare 
redan innan insatsen. Författarna analyserade detta och kom dock fram till 
att detta troligtvis inte var fallet (Holmberg, 2005).

En crackdown-insats (utökad polisiär intensitet mot specifi k plats eller 
brottstyp), med utökad fotpatrullering, genomfördes under ett år (1991) i 
en medelstor stad i USA (i den publicerade artikeln om studien var staden 
anonym). Syftet med insatsen var bl.a. att minska rädsla för brott, då både 
invånare och polis upplevt stora problem med droger, brott, social oordning 
och rädsla i den aktuella staden. Resultatet visar att rädsla för brott ökat 
hos invånarna under insatsen, med en större ökning hos män än hos kvin-
nor. Viktigt att notera är att ytterligare en insats (med hjälp av insatsstyrkor) 
påbörjats i området sju månader innan patrulleringsinsatsen 1991. Det kan 
innebära att de lägre nivåerna av rädsla för brott i början av patrulleringsin-
satsen var ett resultat av insatsen året innan. Tidigare studier visar också på 
att om man informerar allmänheten om anledningen till den ökade patrul-
leringen så blir den första effekten av synliga poliser inte fullt lika negativ 
vilket kan ha påverkat resultaten (Cordner & Jones, 1995).

Skillnader i trygghet beroende på kön och ålder. 
En begränsning i alla de tidigare nämnda studierna är att endast ett fåtal 
jämför skillnaden i förhållandet mellan polisens närvaro och känsla av 
trygghet beroende på kön och ålder. Resultaten är tvetydiga när det gäller 
kön, då en studie visar att kvinnor känner sig tryggare i polisens närvaro 
än män i otrygga områden (Cordner, 1986), en annan studie visar att män 
känner sig tryggare än kvinnor i närvaro av polisen i otrygga områden 
(Knutsson, 1995), en tredje studie visar att män känner sig mer otrygga i 
polisens närvaro i redan trygga områden (Van De Veer m.fl . 2012). Andra 
studier visar på liknande resultat hos män och kvinnor, dvs. de blir lika 
trygga i närvaro av poliser (Winkel, 1986) eller olika resultat hos män och 
kvinnor, beroende på vad som mäts (Cordner & Jones, 1995). Bara en stu-
die mätte skillnaden i trygghet påverkat av ålder. Resultatet visade att både 
vuxna och tonåringar kände sig tryggare i närvaro av patrullerande poliser 
när det gällde utsatthet för egendomsbrott, tonåringar, å andra sidan, 
kände sig också tryggare i närvaro av polisen när det gällde utsatthet för 



Trygghet i Örebro

26

brott mot personer. Båda åldersgrupperna kände sig däremot mer otrygga i 
närvaro av polisbilar (Salmi m.fl . 2004).

Hur påverkar andra aktörer än polisen trygghet?
Vi har tidigare nämnt att fl era aktörer, utöver polisen, kan vara aktiva i 
trygghetsskapande arbete både i Sverige och i andra länder. Exempel på 
sådana aktörer är ordningsvakter och andra typer av väktare, polis vol-
ontärer och andra grupper av civila. Antalet studier som utvärderat just 
trygghet i relation till insatser av vakter och civila är förhållandevis få. 

Ordningsvakter. 
Två undersökningar som specifi kt fokuserat på ordningsvakters påver-
kan på trygghet och rädsla för brott har genomförts, en i ett brittiskt 
bostadsområde mellan 1996 och 2000 och en i New York City i USA 
under mitten av 1980-talet. I New York City patrullerade vakterna till 
fots och i det brittiska området genomfördes patrullering både till fots 
och med bilar utrustade med stark belysning. Vakterna i New York City 
hade dessutom utökad befogenhet när det gällde bl.a. att utföra ID-
kontroller, att bära vapen och att arrestera individer. I båda under-
sökningarna minskade invånarnas rädsla och man kände sig generellt 
tryggare i båda insatsområdena, vilket enligt invånarna själva berodde 
på vakternas närvaro (Klein m.fl . 1989; Noaks, 2000; Walsh & Donovan, 
1989). Dock ansåg vissa i det brittiska bostadsområdet att vakternas när-
varo ökat deras medvetenhet om brott och därmed också deras oro, då 
den ökade patrulleringen associerades med ökad risk för brott (Noaks, 
2000; Noaks, 2004). Dock fi nns vissa svagheter med båda dessa studier 
t.ex. gjordes inga trygghetsmätningar innan insatserna för jämförelse, 
vilket gör att det är svårt att dra säkra slutsatser om insatsernas inverkan 
på trygghet. Utöver att man inte gjorde någon förmätning i New York 
City-studien hade man inte heller någon kontrollbetingelse när det gällde 
medborgarnas trygghetskänslor.

En nederländsk studie undersökte år 2008 invånarnas (18 år och uppåt) 
åsikter om ordningsvakter. En enkätundersökning genomfördes där 
respondenterna svarade på frågor om bl.a. erfarenheter av och nöjdhet med 
vakterna som patrullerade ett visst område. Drygt 40 procent av respon-
denterna menade att de kände sig trygga när vakter var närvarande medan 
20 procent svarade att man inte litade på vakternas förmåga att skydda 
individer och deras egendom, och att ordningsvakterna inte kunde anses 
ersätta polisen. Kritik som kan riktas mot studien är att den endast bestod 
av en enkätundersökning där man undersökte respondenternas åsikter 
om ordningsvakterna, och alltså inte innehöll någon för- och eftermätning 
eller jämförelsebetingelse, och att svarsfrekvensen var låg (Van Steden & 
Nalla, 2010). Endast en studie jämförde skillnaden i förhållandet mellan 
närvaro av säkerhetsvakter och känslor av trygghet beroende på kön och 
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ålder. Resultaten visade ingen signifi kant skillnad med avseende på kön 
eller ålder (Van Steden & Nalla, 2010). 

Civil patrullering. 
Det fi nns som konstaterats olika konstellationer av civila aktörer som 
patrullerar med syfte att öka trygghet i samhället, t.ex. Guardian Angels 
och Wardens. Guardian Angels trygghetsskapande effekter har undersökts 
vid två tillfällen, i San Diego år 1984 (Pennell m.fl . 1989) och i New York 
City år 1984 i USA (Kenney, 1986). Då de främst patrullerar tunnelbanor 
har båda undersökningarna inkluderat deltagande från kollektivtrafi kre-
senärer som svarat både på intervjuer och på enkäter. I San Diego visade 
undersökningen att personer som hade kännedom om patrulleringen 
kände sig tryggare än de som inte kände till att Guardian Angels patrul-
lerade. Men resultatet visade också att ju mer rädsla respondenten initialt 
uttryckte, desto mindre påverkades trygghetskänslorna. Det gick heller 
inte att se någon koppling mellan individens självskattade trygghet och hur 
effektiv denne person uppfattade att Guardian Angels trygghetsskapande 
förmåga var. Alltså, att man ansåg att de patrullerande Guardian Angels 
skapade trygghet, hade ingen betydelse för hur trygg man som respondent 
själv kände sig (Pennell m.fl . 1985; Pennell m.fl . 1989).

I New York City undersöktes Guardian Angels patrullering i olika 
intensitetsfaser under sex månader. Inledningsvis patrullerade de som 
vanligt, sedan minskade patrulleringen markant och till sist intensifi erade 
patrulleringen. Resultatet i jämförelse med ett kontrollområde visade att 
invånare i båda områdena (med och utan insats) upplevde likartade nivåer 
av oro för brott under patrulleringsperioderna. Respondenter med afro-
amerikanskt ursprung ansåg, trots att de inte själva blev tryggare, att andra 
personer troligtvis blivit tryggare av insatsen. Ett problem med insatsen 
i New York City var dock att patrulleringen var väldigt sporadisk; man 
patrullerade mindre än planerat (Kenney, 1986).

År 1993 gjordes en utvärdering av patrullerade och uniformerande 
Wardens (stadtswachten) i Nederländerna. Syftet var bl.a. att undersöka 
om Wardens hade en positiv påverkan på medborgarnas trygghetskänslor. 
Resultatet visade i jämförelse med kontrollgrupp att mer än en tredjedel 
av de intervjuade respondenterna kände sig signifi kant tryggare tack vare 
Wardens patrullering. Äldre kände sig signifi kant tryggare än yngre och 
kvinnor kände sig signifi kant tryggare än män som en följd av patrulle-
ringen (Hauber m.fl . 1996).

År 2003 gjordes en nationell utvärdering av 84 olika ”Warden-program” 
i England och Wales med syftet att undersöka bl.a. programmens påver-
kan på trygghetskänslorna i de specifi ka områdena. Resultatet visade på 
minskad oro också i jämförelse med andra kontrollområden. Även här är 
det framför allt äldre individer som visade sig bli tryggare, ingen minskad 
rädsla gick att avläsa hos kvinnor eller etniska minoriteter. En svårighet 
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med utvärdering av Wardenprojekten generellt är att projekten utformas 
väldigt olika eftersom de anpassas efter de specifi ka områdena där de 
genomförs. Detta gör att resultat från utvärdering av ett projekt inte 
nödvändigtvis är direkt överförbart till projekt i andra områden (NRU, 
2004). Kritik som även kan riktas mot denna nationella utvärdering är att 
det är oklart från studien om resultaten är statistiskt signifi kanta, dvs. det 
går inte att veta hur stor sannolikheten är för att de skillnader som man har 
fått fram har uppkommit av en slump. 

De ovan nämnda studierna undersökte alla skillnaden i trygghet i när-
varo av de civila aktörerna beroende på kön och ålder. Resultaten var dock 
tvetydiga. Exempelvis kände sig kvinnor tryggare än män i närvaro av 
patrullerande civila aktörer (Hauber m.fl . 1996). En annan studie visade 
att kvinnor inte kände sig tryggare i närvaro av patrullerande civila aktörer 
(NRU, 2004), medan ytterligare en studie inte visar på några skillnader 
mellan män och kvinnor i känslor av trygghet (Pennell m.fl . 1985; Pennell 
m.fl . 1989), och slutligen en studie som visar att män kände sig tryggare 
än kvinnor (Kenney, 1986). Resultaten var mer entydiga gällande ålder; 
äldre människor verkar känna sig tryggare i närvaro av civilpatrullerande 
aktörer, samt ha mer positiva åsikter om dem, än vad yngre människor har 
(Hauber m.fl . 1996; Pennell, Curtis & Henderson 1985; Pennell m.fl . 1989; 
NRU, 2004). En studie visade dock inga åldersskillnader (Kenney, 1986). 

Polisvolontärerna är en förhållandevis ny företeelse i Sverige och det 
fi nns ännu inga effektutvärderingar av deras verksamhet. Brottsförebyg-
gande rådet (Brå) har dock genomfört en studie där slumpvis utvalda 
personer intervjuades per telefon om polisvolontärerna. Studien visade 
att majoriteten av medborgarna inte kände till polisvolontärerna, trots att 
de patrullerade i deras områden. Många var trots detta positiva till polis-
volontärsverksamheten. Intervjupersonerna tillfrågades också om de helst 
talade med polisen eller polisvolontärerna när de bevittnat en misshandel. 
Majoriteten svarade att de helst kommunicerar med en polis när de bevitt-
nat en misshandel, men 41 procent ansåg att det inte spelade någon roll, 
utan de kunde lika gärna tala med en polisvolontär som med en polis 
(Ekström & Eksten, 2010). 

Studier som jämfört polis med andra aktörer
Under början av 1980-talet utfördes en studie i en amerikansk stad med 
syfte att undersöka hur upplevelser av trygghet samvarierar med närvaro 
av olika uniformerade personer. Undersökningen utgick från bilder på 
olika miljöer som ansågs otrygga i en amerikansk stad. Universitetsstuden-
ter fi ck sedan titta på bilderna, föreställa sig att de vistades i miljöerna och 
sedan ange hur trygga de kände sig. Vidare fi ck de svara på hur de skulle 
känna sig om de stötte på representanter för olika yrkeskategorier, t.ex. 
brandman, präst, soldat, polis etc., i de miljöer som illustrerades. Resul-
tatet visade att polisen ingav mest trygghet, följt av brandmän, soldater 
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och dörrvakter. Resultatet visade dessutom att de aktörer som ingav mest 
trygghet var de med uniform. Man undersökte också eventuella skillnader 
i trygghet i relation till de uniformerade personernas kön och etnicitet. 
Resultaten visade att om den uniformerade personen var en vit amerikan 
ingav de mer trygghet hos allmänheten än uniformerade personer med 
annan etnicitet, samt att kvinnliga uniformerade personer ingav mer 
trygghet än manliga uniformerade personer. Deltagarna fi ck själva före-
ställa sig sin och andras närvaro i miljöerna, vilket kan ge subjektiva svar 
eftersom respondenterna själva har fått föreställa sig hur de uniformerade 
personerna ser ut. Det blir därför svårt att tolka deltagarnas upplevelser av 
miljöerna och de uniformerade personerna (Balkin & Houlden, 1983). 

En annan studie utförd i England under 2010-talet använde också bilder 
på olika uniformerade aktörer för att jämföra trygghetskänslor. Man 
använde bilder på poliser, ”police community support offi cers”, ”accredi-
ted community safety offi cers” (båda icke-polisiära aktörer med mindre 
befogenhet än poliser) och privata ordningsvakter, för att jämföra hur 
väl respondenterna kände igen dessa uniformerade aktörer samt för att 
undersöka hur effektiva i trygghetskapande dessa patrullerande aktörer 
var. Metoden för datainsamling var intervjuer med personer i ett köpcen-
trum. Resultaten visade att poliser ökade känslan av trygghet mest, tätt 
följt av ”community support offi cers”, privata ordningsvakter och ”accre-
dited community safety offi cers” (för mer information om dessa aktörer se 
Ekström & Eksten, 2010). Resultaten visade också att igenkännandet av de 
olika icke-polisiära aktörernas uniformer var av mindre betydelse. Dessa 
aktörers uniformer tycktes ge liknande nivåer av trygghetskänslor. En 
slutsats som drogs var att en uniform ökar känslorna av trygghet oavsett 
vem som bär den, men en polisuniform verkar inge mer trygghet (Rowland 
& Coupe, 2013).

Studien jämförde också skillnaden mellan de olika patrullerande aktö-
rerna och känslor av trygghet beroende på kön och ålder. Yngre kvinnor 
var generellt mer oroliga över brottsligheten i närvaro av poliser än yngre 
män var. Yngre kvinnor oroade sig dessutom mer än yngre män för brott 
i närvaro av ordningsvakter. När de olika aktörerna kunde identifi eras 
genom sin uniform, kände sig äldre människor tryggare i närvaro av 
”community support offi cers”, ”accredited community safety offi cers” och 
ordningsvakter än vad yngre gjorde (Rowland & Coupe, 2013).

Vad vi vet och vad vi behöver veta mer om
Sammanfattningsvis: antalet studier som fokuserar primärt på att öka 
trygghet i närvaro av poliser är få. Resultaten av de studier som fi nns, 
inkluderat de som har trygghetskapandet som sekundärt mål, visar på 
mestadels positiva men även negativa effekter på trygghet vid polisnärvaro, 
särskilt i otrygga områden. I ett redan tryggt område indikerar tidigare 
forskning att rädslan snarare kan öka vid utökad polisnärvaro, speciellt 
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hos män. En utökad synlighet av polisen utan någon information om 
anledningen, kan få medborgare att tro att någonting brottsrelaterat har 
hänt. Om medborgarna vet om varför patrulleringen ökat verkar det inte 
skapa lika mycket otrygghet (Winkel, 1986). Hur polisnärvaron genomförs 
har också betydelse. Det fi nns studier som visar att polisens samverkan 
med andra institutioner och medborgare i området och strategier som 
proaktivt fokuserar på områdets specifi ka problematik är effektiva i 
trygghetskapande arbete, medan enbart en ökning av antalet uniforme-
rade poliser inte anses ge lika stor effekt (Zhao m.fl . 2002). Tidigare studier 
indikerar också att bilpatrullering verkar vara något mindre effektivt än 
fotpatrullering. Viktigt att påpeka är att det är svårt att dra säkra slutsatser 
baserat på tidigare studier, eftersom man många gånger har satt in fl era 
olika insatser samtidigt; vad som haft effekter på tryggheten är därför 
många gånger oklart. Forskning behövs i vilken man endast undersöker 
huruvida polisnärvaro kan öka trygghet hos människor. Närmare bestämt 
om man enbart studerar uniformens effekt utan att införa andra strategier, 
kan man med större säkerhet dra slutsatser om uniformens effekt. Slutligen 
visar studierna oklara resultat med avseende på kön och ålder. Det är alltså 
angeläget att fortsätta studera detta.

Väldigt få tidigare studier har undersökt olika icke-polisiära aktörers 
effekt på människors upplevelse av trygghet. Vissa studier visar att dessa 
aktörer kan påverka trygghetskänslor, medan andra undersökningar visat 
andra resultat. Skillnader verkar också fi nnas beroende på demografi ska 
karaktäristiska då äldre personer verkar känna sig mer trygga av civila 
patrullerande aktörer än vad yngre gör, samt att kvinnor i vissa studier 
känner sig mer trygga än män av civil patrullering. Andra studier visar 
dock att civil patrullering inte ökar kvinnors trygghet överhuvudtaget. 
De få studier som fi nns påkallar mer forskning angående ordningsvakter, 
olika civila aktörer såsom polisvolontärer och deras eventuella påverkan 
på trygghet. Mer forskning behövs defi nitivt också som jämför polisen med 
andra aktörer såsom ordningsvakter och polisvolontärer. Det fi nns även ett 
behov av att mer ingående undersöka skillnaderna i trygghet beroende på 
polisernas patrulleringsmetod, dvs. att jämföra fotpatrull med bilpatrull och 
att undersöka ordningsvakters och polisvolontärers påverkan i jämförelse 
med polisbilen. Forskning behövs också som undersöker huruvida antalet 
patrullerande poliser påverkar trygghet och i så fall i vilken riktning. Slut-
ligen kan man konstatera att forskning behövs som jämför uniformerade 
personers inverkan på trygghet i olika typer av miljöer och situationer, t.ex. 
i relativt trygga kontra otrygga miljöer så väl som i olika typer av otrygga 
miljöer, t.ex. otrygga platser som innefattar andra människor kontra 
otrygga platser som inte innefattar andra människor.
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Vad säger tidigare forskning om effekterna av olika aktörers trygghets skapande arbete? 

Dennas studies syfte och frågeställningar
Syftet med föreliggande studie var att undersöka om och hur närvaro av 
uniformerade personer påverkar människors trygghetskänslor. Frågeställ-
ningarna var följande: 

 Påverkar uniformerade personers närvaro grad av trygghet?

 – Finns det någon skillnad vid fotpatrullering och vid bilpatrullering?
 –  Finns det någon skillnad mellan polisnärvaro, närvaro av polis-

volontärer och ordningsvakter?
 – Påverkar antalet poliser?

 Finns det skillnader mellan olika miljöer i hur trygg man blir av 
uniformerade personer och bilpatrullering?

 –  I relativt trygg miljö eller otrygg miljö som innefattar andra 
människor och i olika typer av otrygga miljöer som inte innefattar 
andra människor?

 Finns det några könsskillnader eller åldersskillnader med avseende 
på hur trygg man blir i olika miljöer av uniformerade personer och bil-
patrullering?
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Metod

Metod

Respondenterna rekryterades på campus på ett svenskt universitet samt 
ute i en medelstor svensk stad med målet att rekrytera lika många män och 
kvinnor i olika åldersgruppen från 18 år och uppåt. Av de 352 responden-
terna var 50,9 procent män och 49,1 procent kvinnor. Cirka 19 procent av 
respondenterna var antingen utlandsfödda eller hade minst en utlandsfödd 
förälder. Medelåldern var 34,7 (Standardavvikelse = 15,38). Den yngsta var 
18 och den äldsta 86 år. I vissa av analyserna är respondenterna indelade 
efter ålder där 18-25 år utgör en grupp (n = 156, 44,3 procent), 26-40 år en 
grupp (n = 82, 23,3 procent) och 41-86 år en grupp (n = 114, 32,4 procent). 
Dessa grupper skapades för att kunna studera eventuella ålderskillnader. 
När enkäten inte var rätt ifylld, exempelvis om respondenten inte hade 
fyllt i kön eller ålder (n = 2), eller om frågeformuläret inte hade fyllts i, i 
närvaro av den som ansvarade för datainsamlingen (n = 11) uteslöts de 
från analyser. När en enkät inte är ifylld i närvaro av datainsamlaren, kan 
detta påverka resultaten, genom att respondenten kan ha haft möjlighet att 
bläddra framåt i enkäten och kan även ha fyllt i enkäten i en annorlunda 
följd än som var tanken. Analyserna gjordes ursprungligen med 395 enkä-
ter/respondenter, men på grund av det ojämna antalet respondenter som 
svarade på A- och B-frågeformulären, plockades (n = 43) slumpmässigt 
bort så att det skulle fi nnas lika många personer i varje enkätgrupp (A och 
B) A- och B-enkäterna kommer att beskrivas mer nedan. 

Enkäten 
Via enkäten mättes respondenternas upplevelser av trygghet genom att 
man fi ck titta på bilder på trygga och otrygga miljöer med och utan olika 
typer av uniformerade personer samt en polisbil. För varje bild fi ck respon-
denterna skatta sin upplevelse av trygghet på en sexgradig skala (0-5), där 
0 motsvarade ”Inte alls trygg” och 5 motsvarade ”Mycket trygg”. Sedan 
jämfördes de olika situationerna/bilderna med varandra vad gäller den 
skattade tryggheten, dvs. utan uniformerade personer närvarande och med 
olika typer av uniformerade personer närvarande eller polisbil närvarande. 
Enkäten har innan den föreliggande studien testats i två pilotstudier (n =30 
respektive n =28) med efterföljande intervjuer, för optimal utformning och 
förståelse av enkäten.

Bilderna bestod av tre stadsmiljöer dag- och nattid: en bild på dagtid 
representerade en relativt trygg miljö (se fi gur 1). Samma miljö nattetid 
representerade en relativt otrygg miljö med ett tillagt ”hot” i form av ett 
ungdomsgäng (se fi gur 2). De andra två miljöerna representerade relativt 
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otrygga miljöer nattetid, men utan andra människor närvarande (se fi gur 3 
och 4). Som är tydligt i fi gur 1 till 4 visades samtliga miljöer med och utan 
uniformerade personer i olika konstellationer. Av utrymmesskäl i enkäten 
undersöktes dock inte alla olika typer av uniformerade personers närvaro 
i alla olika miljöer, vilket framgår av fi gur 1 till 4. Bilderna till enkäten val-
des ut på följande sätt: först valdes ett område ut som baserat på statistik 
om anmälda brott är en så kallat hot-spot för våldsbrottslighet, speciellt på 
kvällar och helger (fi gur 1 och 2). Enligt forskning bör också området skapa 
känslor av otrygghet på grund av dess karaktäristiska och tidpunkt (jmf 
Heber, 2007). I en av situationerna tillades ett ytterligare ”hot” i form av ett 
ungdomsgäng (fi gur 2) för att skapa ytterligare otrygghetskänslor. Grup-
peringar av ungdomar är något som forskning visat generellt frammanar 
otrygghet (Box, Hale & Andrews 1988; Heber, 2007). Sedan valdes andra 
platser ut (bl.a. fi gur 3 och 4) på grund av att forskning visat att den typen 
av situationer frammanar rädsla och otrygghet (Box m.fl . 1988; Heber, 
2007). När dessa miljöer valts ut tillfrågades ett antal (n =15) personer i en 
pilotstudie om hur de skulle skatta sin egen trygghet i dessa situationer. 

Respondenterna fi ck instruktionen att skatta situationerna/miljöerna 
i bilderna utifrån hur trygga de trodde de skulle känna sig om de befann 
sig i den specifi ka situationen med hjälp av skalan 0-5 som beskrivs ovan. 
Ovanför bilden fanns uttrycklig information om vilka de uniformerade 
personerna på den specifi ka bilden var, samt att polisbilen krypkörde förbi 
(alltså inte var parkerad – se fi gur 1 och 2), för att det skulle framgå med 
absolut tydlighet. Nedan visas ett exempel på en av sidorna i enkäten. 
Exemplet visar på vilket sätt samtliga olika miljöer visades i enkäten och 
hur man under bilden fi ck ange hur trygg man skulle känna sig om man var 
i situationen. 

34.  Föreställ dig att du befi nner dig i situationen på bilden. Du är ensam. Det är kvällstid och du är på väg 

till fots genom gångtunneln. De du ser i de gula västarna är två poliser.

Ange med ett kryss hur du skulle känna om du var i den här situationen.

Trygg

Inte alls Helt

0 1 2 3 4 5
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Metod

Angående förtroende för de olika patrullerande personerna, ställdes frågan 
om respondenterna i allmänhet hade förtroende för respektive uniformerad 
grupp (polisen, ordningsvakter och polisvolontärer) och svarsalternativen 
var; ”Ja, stort förtroende; Ja, någorlunda; Nej, inte så mycket; Nej, absolut 
inte; samt; Vet inte vilka polisen/ordningsvakter/polisvolontärer är”. Angå-
ende kunskap om de olika patrullerande personernas befogenheter, ställdes 
frågan om vad respondenterna trodde respektive uniformerad grupp 
(polisen, ordningsvakter och polisvolontärer) hade rätt att göra enligt lag. 
Svarsalternativen berörde olika nivåer av befogenheter och det fanns ett 
rätt svar för respektive uniformerad grupp. Angående kunskap om de olika 
fi gurernas (1-4) områden, ställdes frågan: Vet du vilken plats det här är? 
Svarsalternativen var nej respektive ja och om respondenterna svarade ja 
fi ck de även svara på var, för att kontrollera att de hade korrekt kunskap 
om området eller ej. 

Tillvägagångsätt för insamlingen av enkäterna
Enkäten administrerades till respondenterna i två olika versioner A och 
B, med exakt samma innehåll men där bilderna förekom i olika ordning, 
detta för att kontrollera för en eventuell effekt av den ordning bilderna 
presenterades. I A-enkäten visades först den trygga och de otrygga mil-
jöerna utan någon uniformerad närvaro, därefter följde bilderna med 
uniformerad närvaro i denna följd; polisvolontär, ordningsvakt, polisbil, 
två poliser och slutligen sex poliser. Den andra versionen, B, visade bil-
derna i en omvänd ordning, där påbörjades bildserien med sex patrulle-
rande poliser för att sedan minska i antal och sedan sluta med enbart den 
trygga och de otrygga miljöerna. Hälften av respondenterna svarade på en 
version av enkäten A, medan andra hälften av respondenterna fi ck besvara 
den andra versionen av enkäten, B. Alla enkäter besvarades på plats under 
överinsyn av personen som rekryterade respondenterna. Respondenterna 
var helt anonyma i undersökningen och de informerades både muntligt och 
skriftlig om studiens syfte och genomförande. Deltagandet var frivilligt 
och respondenterna var informerade om att de kunde avbryta sin medver-
kan om de så önskade. Enkäten tog i sin helhet ungefär tjugo minuter att 
fylla i och möjlighet gavs till respondenterna att ta del av studiens resultat 
genom att lämna sin e-postadress på enkätens sista sida. Respondenterna 
tackades men fi ck ingen ersättning för sitt deltagande. Enkätundersök-
ningen genomfördes under senhösten 2012 och våren 2013.

Statistiska analyser
I resultatpresentationerna i fi gurerna 1 till 4 redovisas i procent hur många 
respondenter, för respektive bild, som angett att de är inte alls kände sig 
trygga (de som uppgav 0-1 på skattningsskalan om trygghet under den 
aktuella bilden), hur många som angett att de kände sig något sånär trygga 
(de som uppgav 2-3 på skattningsskalan om trygghet under den aktuella 
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bilden), och hur många som angett att de kände sig mycket trygga (de som 
uppgav 4-5 på skattningsskalan om trygghet under den aktuella bilden). En 
analysmetod som tog dessa beroende medelvärdena i beaktning behövdes 
och därav användes analysmetoden repeated measures ANOVA. Skillnader 
i trygghet mellan bilderna (skattad på den 0-5-gradiga skalan under res-
pek tive bild) signifi kanstestades således genom att testa medelvärdes-
skillnader med hjälp av variansanalyser (repeated measures ANOVA) med 
tillhörande pair-wise comparisons (Bonferroni). Att signifi kanstesta något 
betyder att vi testar resultaten för att se om det genererade resultatet inte 
uppkommit av slumpen.1 

Vi undersökte även om det hade betydelse vilken enkät respondenten 
fyllde i där de olika enkäterna A och B undersöktes som olika grupper 
och dessutom undersökte vi om respondenternas kunskap om områdena 
som bilderna visar (dvs. att man kände till vilken platsen var eller ej) hade 
någon betydelse eller ej. Detta gjordes med hjälp av split plot repeated 
ANOVA-analyser. Den eventuella betydelsen av kön och ålder undersöktes 
också med split plot repeated ANOVA och resultaten av dessa analyser 
presenteras löpandes i resultatdelen. 

Om skillnader mellan bilderna är signifi kanta (dvs. inte tillkomna av en 
slump) i resultatpresentationerna i fi gurerna 1 till 4 presenteras det med 
hjälp av bokstäver, t.ex. a<bcd, visar signifi kant skillnad (p<.05) i trygg-
hetsmedelvärde mellan bild a och bilderna b, c och d. Frågorna beträffande 
förtroende för och kunskap om de olika patrullerande personerna i fi gur 5 
redovisas i procent och testas för skillnader med z-test. Om skillnader är 
signifi kanta presenteras det i fi guren med hjälp av bokstäver, t.ex. a<bc 
visar signifi kant skillnad (p<.05) i exempelvis förtroende mellan grupp a 
och de andra två grupperna b och c. 

Effekter av enkät A och B och av kännedom om området?
Dessa analyser visade att det inte hade någon signifi kant betydelse vilken 
enkät, A eller B, som fylldes i. Alltså, i vilken ordning bilderna presentera-
des i enkäten hade ingen betydelse. De visade också att kunskap om områ-
dena/platserna (dvs. att man kände till platsen på bilden) som presenteras 
i fi gurerna 1 till 4 inte heller hade någon signifi kant betydelse för hur trygg 
man kände sig.

1   Ett statistiskt signifi kant resultat innebär att resultatet med 95 procents säkerhet inte kom 
till av en slump.
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Resultat

Resultat

Påverkar uniformerade personers närvaro eller en polisbil 
graden av trygghet i en redan relativt trygg miljö?
Resultaten som svarar på denna fråga presenteras i fi gur 1 och visar att 
närvaro av uniformerade personer eller polisbil inte bidrar mer till trygg-
het jämfört med ingen uniformsnärvaro alls i en relativt trygg miljö. Vid 
jämförelse mellan de olika aktörerna bidrar två fotpatrullerande poliser 
till mer trygghet än polisvolontärer, ordningsvakter och polisbilen.

Kompletterande analyser (visas ej i fi gur 1) av skillnader i trygghet mellan 
bilderna i fi gur 1 som funktion av kön och ålder påvisar några köns- och 
ålderskillnader. I en relativt trygg miljö ansåg männen att de blev mindre 
trygga i närvaro av ordningsvakter i jämförelse med ingen uniformerad 
närvaro, de ansåg också att polisbilen gav mer trygghet än ordningsvakter 
och att två poliser ingav mer trygghet än sex poliser i denna relativt trygga 
miljö. Kvinnor ansåg, liknande huvudresultaten, att närvaron av två fot-
patrullerande poliser ingav mest trygghet, men att ingen av de uniformera-
de aktörerna ökade tryggheten signifi kant i en relativt trygg miljö, jämfört 
med ingen uniformsnärvaro alls. 

Några få skillnader mellan åldersgrupper visade sig. Den yngre gruppen 
(18-25 år) ansåg att två fotpatrullerande poliser ingav mer trygghet än vad 
polisvolontärer gjorde. Mellangruppen (26-40 år) ansåg att två fotpatrul-
lerande poliser gav mer trygghet än vad sex fotpatrullerande poliser gjorde, 
och den äldsta åldersgruppen (41-86 år) ansåg att två fotpatrullerande 
poliser ingav mer trygghet än ordningsvakter och polisvolontärer, men inte 
mer än polisbilen.
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Figur 1. Skillnader i upplevd trygghet med och utan uniformerade personers närvaro samt en 
polisbil i en relativt trygg miljö bokstäverna, t.ex. d>f, visar signifi kant skillnad (p<.05) i trygg-
hetsmedelvärde mellan bilderna d och f). 

Påverkar uniformerade personers närvaro eller en polisbil 
grad av trygghet i en relativt otrygg miljö som innefattar 
andra människor?
Resultaten som svarar på denna fråga presenteras i fi gur 2 och visar att 
tryggheten är signifi kant högre i närvaro av uniformerade personer och 
polisbil, jämfört med när inga uniformerade personer är närvarande, i 
denna relativt otrygga miljö. Respondenterna skattar sig själva som mycket 
tryggare av alla uniformerade personer (dvs. polis, ordningsvakter och polis-
volontärer) och av polisbilen, i denna relativt otrygga miljö med närvaro av 
ett gäng ”hotfulla” ungdomar. Som visas i fi gur 2 kände man sig signifi kant 
tryggare av alla de olika fotpatrullerande personerna i jämförelse med den 
krypkörande polisbilen. I fi gur 2 framgår också att de fotpatrullerande 
poliserna är de som inger mest trygghet i denna otrygga miljö. Ingen sig-
nifi kant skillnad i trygghet fanns mellan två och sex patrullerande poliser. 
Vidare fi nner vi heller ingen signifi kant skillnad i trygghet i närvaro av 
ordningsvakter i jämförelse med polisvolontärer (se fi gur 2). 

Utan uniformerade personer (a) Två polisvolontärer (b) Två ordningsvakter (c)

Två poliser (d) Sex poliser (e) Polisbil (f) 
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Kompletterande analyser vad gäller kön (visas ej i fi gur 2) av skillnader 
i trygghet mellan bilderna i fi gur 2, visar att män och kvinnor anser att 
fotpatrullerande ordningsvakter och polisvolontärer skapar lika mycket 
trygghet. När man jämför dessa icke-polisiära fotpatrullerande aktörer 
med polisbilen visar det sig dock att män känner sig lika trygga av polis-
bilen som av två fotpatrullerande ordningsvakter och två fotpatrullerande 
polisvolontärer. Kvinnorna däremot blir tryggare av de fotpatrullerande 
ordningsvakterna och polisvolontärerna än vad de blir av polisbilen. 

Kompletterande analyser bland olika åldersgrupper (visas ej i fi gur 2) 
av skillnader i trygghet mellan bilderna i fi gur 2, visar likadana resultat 
oavsett ålder, dvs. ålder saknade betydelse. 

Figur 2. Skillnader i upplevd trygghet med och utan uniformerade personers närvaro i en relativt 
otrygg miljö (bokstäverna, t.ex. a < bcdef, visar signifi kant skillnad (p<.05) i trygghetsmedel-
värde mellan bild a och samtliga andra bilder).
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Är polisnärvaro trygghetskapande i en relativt otrygg miljö 
som inte innefattar andra människor och fi nns skillnad 
mellan fot- och bilpatrull? 
Resultaten som svarar på dessa frågor presenteras i fi gur 3 och visar att 
tryggheten är signifi kant högre i närvaro av två fotpatrullerande poliser 
jämfört med ingen polisnärvaro och jämfört med närvaro av en polisbil, i 
denna relativt otrygga miljö utan andra människor närvarande. Tydligt i 
fi gur 3 är också att man i denna miljö blir signifi kant tryggare av polisbils-
närvaro jämfört med ingen polisnärvaro. 

Kompletterande analyser (visas ej i fi gur 3) av skillnader i trygghet mel-
lan bilderna i fi gur 3 visar att det fi nns skillnader som funktion av kön och 
ålder. Dock upplevde man inte skillnader mellan de olika bilderna, dvs. 
man var överens om vilken situation som ingav mest trygghet. Skillnader 
fanns istället i nivå av trygghet i de olika situationerna, där män visade sig 
vara något tryggare än kvinnorna i alla situationer, och de yngre ålders-
grupperna (18-25 år och 26-40 år) var tryggare än den äldsta åldersgruppen 
(41-86 år) i situationen utan uniformsnärvaro. 

Är olika typer av uniformerade personer i olika grad trygg-
hetsskapande i en relativt otrygg miljö som inte innefattar 
andra människor? 
Resultaten som svarar på denna fråga presenteras i fi gur 4 och visar att 
respondenterna kände sig signifi kant tryggare i denna miljö av all slags 
fotpatrullering, dvs. av poliser, ordningsvakter och polisvolontärer, i 
jämförelse med ingen närvaro av uniformerade personer. Som visas i fi gur 
4 kände man sig signifi kant mer trygg av polisen jämfört med ordnings-
vakter och polisvolontärer och tryggare av ordningsvakterna än av polis-
volontärerna. 

Kompletterande analyser (visas ej i fi gur 4) av skillnader mellan kön 
och ålder i trygghet mellan bilderna i fi gur 4 visar att det fi nns skillnader 
från huvudresultaten. Både män och kvinnor i alla åldrar ansåg att polisen 
ingav mest trygghet, samt att ordningsvakter och polisvolontärer ingav lika 
mycket trygghet. En orsak till detta resultat kan vara att huvud resultatet 
som visade på en signifi kant skillnad mellan ordningsvakter och polis-
volontärer innehöll fl er personer, när man senare delade upp grupperna i 
mindre grupper blev resultatet inte längre signifi kant dvs. det fanns ingen 
skillnad mellan ordningsvakter och polisvolontärer. Den äldsta ålders-
gruppen (41-86 år) kände sig mindre trygga utan uniformsnärvaro 
än respondenterna i de andra åldersgrupperna.
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Figur 3. Skillnader i upplevd trygghet med och utan polisers närvaro i en relativt otrygg miljö 
som inte innefattar andra människor (bokstäverna, t.ex. a<bc, visar signifi kant skillnad (p<.05) i 
trygghetsmedelvärde mellan bild a och bilderna b och c). 
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Figur 4. Skillnader i upplevd trygghet med och utan uniformerade personers närvaro i en 
relativt otrygg miljö som inte innefattar andra människor (bokstäverna (t.ex. a<bcd) visar signifi -
kant skillnad (p<.05) i trygghetsmedelvärde mellan bild a och samtliga andra bilder).
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Förtroende för och kunskap om de olika uniformerade 
personernas befogenheter.
En del av förklaringen till att man känner sig tryggare av polisnärvaro 
jämfört med ordningsvakter och polisvolontärer skulle kunna vara att man 
känner större förtroende för polisen än för de andra uniformerade aktörer-
na. En annan delförklaring skulle kunna vara graden av korrekt kunskap 
bland respondenterna om vilka befogenheter den aktuella uniformerade 
gruppen har. Fel kunskap om befogenheter kan bidra till fel förväntningar 
som kan påverka graden av trygghetspåverkan. Vi ställde frågor i enkäten 
till samtliga respondenter i denna studie om detta. Resultaten presenteras 
i fi gur 5. 

Tydligt i fi gur 5a är att man känner störst förtroende för polisen, följt 
av ordningsvakter och sist polisvolontärer. Tydligt i fi gur 5b är att unge-
fär lika många (över 80 procent) har en korrekt uppfattning om polisens 
och polisvolontärers befogenheter medan väldigt många har en felaktig 
uppfattning om ordningsvakters befogenheter. Förtroende för och kun-
skap om befogenheter för de olika uniformerade aktörerna bokstäverna 
(t.ex. a<bc) visar signifi kant skillnad (p<.05) genom Z-test, mellan de olika 
förtroende- och kunskapsnivåerna.
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Figur 5a. Förtroende för de olika uniformerade 
grupperna (andel som angett att de känner 
någorlunda eller stort förtroende).

Figur 5b. Kunskap om de olika uniformerade 
gruppernas befogenheter (andel som angett 
rätt svar).
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Sammanfattning av resultat och slutsatser
Syftet med studien var att undersöka om och i vilken grad människors 
trygghet påverkas av närvaro av uniformerade personer samt närvaro av 
patrullerande polisbil. Studiens resultat visar att om syftet är att skapa 
trygghet är patrullering av uniformerade personer inte nödvändig i redan 
relativt trygga miljöer. Omfattningen av förändringen i trygghet som per-
sonerna i uniform bidrar med är mycket liten i den trygga miljön (fi gur 1) 
(Cohen’s d = 0,11, vilket motsvarar en förändring i trygghet med 5,5 pro-
cent). Endast 5,5 procent av de tillfrågade personerna kände sig således 
tryggare i närvaro av två fotpatrullerande poliser än vad de kände sig utan 
uniformerade personer. Motsvarande förändring i den otrygga miljön 
(fi gur 2) är betydligt större (Cohens d = 1,23, vilket motsvarar en föränd-
ring i trygghet med 61,5 procent). Alltså, ökningen av trygghet i en relativt 
trygg miljö är nästintill obetydlig medan tryggheten ökar i en relativt 
otrygg miljö på ett mycket betydande sätt i uniformerad närvaro. När män 
och kvinnor och olika åldersgrupper studerades separat med avseende på 
den relativt trygga miljön (dvs. i fi gur 1) ansåg män att två fotpatrullerande 
ordningsvakter minskade tryggheten i jämförelse med ingen uniformsnär-
varo samt att två fotpatrullerande poliser gav mer trygghet i situationen än 
vad sex fotpatrullerande poliser gjorde. Kvinnor ansåg att två fotpatrul-
lerande poliser ingav mest trygghet. Den yngsta åldersgruppen (18-25 år) 
ansåg att två fotpatrullerande poliser gav mer trygghet än polisvolontärer 
gjorde, mellangruppen (26-40 år) ansåg att två fotpatrullerande poliser 
ingav mer trygghet i situationen än sex fotpatrullerande poliser, och den 
äldsta åldersgruppen (41-86 år) ansåg att två fotpatrullerande poliser ingav 
en högre grad av trygghet i situationen än både ordningsvakter och polis-
volontärer.

Resultaten visar också att patrullering i relativt otrygga miljöer skapar 
mer trygghet oavsett typ av otrygg miljö (dvs. med eller utan andra männ-
iskor närvarande) än vad de gör i en trygg miljö. Detta gäller vare sig det är 
två poliser, sex poliser, polisbil, ordningsvakter eller polisvolontärer som 
patrullerar. Dessa skapar alla mer trygghet i miljöer eller situationer som 
är relativt otrygga. Tydligt av denna studie är också att fotpatrullerande 
poliser, inger mest trygghet medan ordningsvakter och polisvolontärer, 
som inger mindre trygghet än polisen, bidrar till ungefär lika mycket 
trygg het. Figur 4 visar att ordningsvakterna ingav signifi kant mer trygg -
het än polisvolontärerna, men denna skillnad var mycket liten (Cohens 
d = 0,1, vilket motsvarar en femprocentig skillnad mellan ordningsvakter 
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och polisvolontärer). Slutligen är det tydligt att i trygghetskapande syfte är 
all slags fotpatrullering (dvs. av polis, ordningsvakter eller polisvolontärer) 
att föredra framför patrull med polisbil. 

Flera resultat och slutsatser av denna studie är likadana oberoende av 
könstillhörighet och ålder. Några könsskillnader påvisades dock i den 
relativt otrygga miljön som innefattade andra människor i miljön (dvs. i 
fi gur 2). I denna miljö kände sig män lika trygga av polisbilen som av två 
fotpatrullerande ordningsvakter och två fotpatrullerande polisvolontärer 
medan kvinnor däremot kände sig tryggare av de fotpatrullerande ord-
ningsvakterna och polisvolontärerna än av polisbilen. I en situation där 
man är helt ensam, eller där platsen är ödslig, blir dock män och kvinnor i 
alla åldersgrupper tryggare av att se en uniformerad person. Polisen inger 
mest trygghet, men ordningsvakter och polisvolontärer bidrar till ökad 
trygghet i lika stor utsträckning. Sedan fi nns även nyansskillnader i trygg-
het i de båda ödsliga otrygga miljöerna (dvs. fi gurerna 3 och 4), t.ex. känner 
sig män och yngre något tryggare i båda dessa otrygga situationer än vad 
kvinnor och äldre gör.

Studien visar vidare att man känner störst förtroende för polisen, följt 
av ordningsvakter och sist polisvolontärer. Ungefär lika många har en 
korrekt uppfattning om polisens och polisvolontärers befogenheter medan 
få har en korrekt uppfattning om ordningsvakters befogenheter. Många 
av respondenterna (ca 42 procent) trodde att ordningsvakterna bara hade 
samma befogenheter som övriga medborgare och några få (ca 9 procent) 
trodde att ordningsvakterna hade lika mycket befogenheter som polisen 
hade. Dessa saker skulle kunna vara potentiella delförklaringar till att man 
känner sig tryggast av polisens närvaro och ungefär lika trygg av ordnings-
vakters och polisvolontärers närvaro. Man känner sig möjligen tryggare av 
polisnärvaro jämfört med närvaro av ordningsvakter och polisvolontärer 
därför att man har större förtroende för polisen. Den utbredda okunskapen 
om ordningsvakters befogenheter kan möjligen skapa felaktiga eller diffusa 
förväntningar på dem och på så vis påverka deras trygghetsskapande 
effekter på ett negativt sätt. Slutligen visar studien att trygghetskänslan 
som uppkommer av uniformerad närvaro inte påverkas av människornas 
förkunskaper om området. 

Relation till tidigare forskning och teorier
Något som skiljer denna studie från majoriteten av tidigare studier är att 
jämförelse görs mellan olika uniformerade aktörers effekt på trygghet. Vi 
fann endast två tidigare studier som har gjort detta (Balkin & Houlden, 
1983; Rowland & Coupe, 2013). Något annat viktigt och nytt som denna 
studie bidrar med är att den undersökt om antalet poliser har en effekt på 
trygghet. Det är något som tidigare forskning inte har studerat (se exempelvis 
Balkin & Houlden, 1983; Bennet, 1991; Cordner, 1986; Hinkle & Weisburd, 
2008; Holmberg, 2004; Kelling m.fl . 1974; Knutsson, 1995; Pate m.fl . 1986; 
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Salmi m. fl . 2004; Winkel, 1986). Majoriteten av tidigare forskning är dess-
utom utförd i andra länder (framför allt i USA och England). Det är inte 
helt säkert att man kan överföra resultatet från en studie utförd i exempel-
vis USA direkt till Sverige. Exempelvis fi nns det redan en relativt hög grad 
av upplevd trygghet och även en relativt hög nöjdhet med polisarbetet i 
de nordiska länderna. Svenskar har också i jämförelse med medborgare i 
andra länder ett högt förtroende för det egna rättsväsendet (Heber, 2008; 
Holmberg, 2005).

Denna studie bidrar också till forskningen gällande bilpatrullering. 
Tidigare forskning visar att patrullering med polisbil liksom fotpatrulle-
ring på ”fel” platser, kan ge motsatta effekter i form av en ökad rädsla för 
brott (Salmi m.fl . 2004; Van de Veer m.fl . 2012). En förklaring som ges till 
detta är att polisbilar förknippas med uttryckning och att något redan har 
hänt, dvs. det är huvudsakligen ett reaktivt polisiärt arbete, inte proak-
tivt (Holgersson, 2008; Knutsson & Partanen, 1986; Rubinstein, 1980). Av 
denna anledning är det inte konstigt att polisbilen uppfattas som ett tecken 
på ökad brottslighet och således ökar rädslan för brott i stället för att öka 
tryggheten (Holgersson, 2008; Salmi m.fl . 2004; Winkel, 1986). Den före-
liggande studiens resultat visar, något oväntat och i kontrast till tidigare 
forskning, att man blir tryggare av en polisbil i jämförelse med att inte ha 
någon patrullering alls. Möjligen har den relativt höga trygghetskänslan 
i Sverige, nöjdheten med polisens arbete såväl som förtroendet för rätts-
systemet (Heber, 2007; Holmberg, 2005; Salmi m.fl . 2004) bidragit till detta 
resultat. Polisbilar kanske inte är förknippade med förhöjd kriminalitet 
här på samma sätt som i länder där andra studier gjorts. Detta visar hur 
viktigt det är att genomföra och utvärdera polisens metoder i det specifi ka 
landets kontext och inte bara applicera resultat från andra länder utan 
utvärdering. Resultaten från denna studie visar dock att fotpatrullering 
ändå är att föredra då det bidrar till en högre grad av upplevd trygghet. 
Även fotpatrullering av icke-polisiära uniformerade personer bidrar 
generellt till mer trygghet än polisbilen, enligt föreliggande studie. 

Resultaten från denna studie ger stöd till de teorier och den forskning 
som talar om uniformer som en symbol som kan påverka tryggheten hos 
medborgarna (Balkin & Houlden, 1983; Hale, 1996; Jackson & Bradford, 
2009; Winkel, 1986). Denna studie stödjer också idén och den tidigare 
forskning som säger att det inte enbart är polisen som kan bidra till trygg-
het. Det kan i vissa situationer lika gärna vara patrullering av andra aktö-
rer som ordningsvakter och polisvolontärer som ökar tryggheten (Balkin 
& Houlden, 1983; Clarke & Felson, 1993; Cohen & Felson, 1979; Rowland & 
Coupe, 2013). Resultaten från denna studie överensstämmer med tidigare 
forskning om att förekomsten av en icke-polisiär uniform ger en ökad 
trygghet. Men resultaten visar också att polisens uniform ger mer trygghet 
och att det inte är lika relevant vilken uniform de icke-polisiära aktörerna 
bär när det gäller att skapa trygghet (Rowland & Coupe, 2013). Vi kan såle-
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des konstatera att vi delvis fann stöd för att polisen har större ”symbolisk 
aura” än icke-polisiära aktörer (Loader, 1997). Detta då fotpatrullerande 
poliser vid varje tillfälle, oavsett situation, bidrog till mer trygghetskänslor 
än de andra aktörerna, vilket stödjer den uppfattningen. Men vid jämfö-
relse med polisbilen, bidrog de andra patrullerande aktörerna generellt till 
mer trygghet, vilket går emot den uppfattningen. Man kan alltså säga att 
om polisens ”symboliska aura” spelar roll för hur man ”värderar” olika 
yrkesgrupers trygghetsskapande patrullering, så gäller det enligt dessa 
resultat enbart för fotpatrullerande poliser och inte för bilpatrullering.

En ytterligare sak som var oväntat med resultaten i den föreliggande 
studien var att det inte fanns någon skillnad mellan två fotpatrullerande 
poliser och sex fotpatrullerande poliser i trygghetskapande hänseende 
när man tittar på den totala gruppen av individer. Däremot ansåg män 
och åldersgruppen 26-40 år (både män och kvinnor) att två poliser var att 
föredra över sex poliser i en relativt trygg miljö vid ett trygghetskapande 
arbete. De kände sig dock inte mer otrygga med sex poliser närvarande än 
de gjorde utan uniformerad närvaro. Man skulle kunna tro att sex poliser 
skulle minska trygghetskänslorna då detta antal skulle kunna signalera att 
något har hänt. Tidigare forskning visar att en utökad synlighet av polisen 
(om den är ovanlig), utan någon information till medborgarna om anled-
ningen, kan få medborgare att tro att någonting brottsrelaterat har hänt 
och således minska tryggheten (Winkel, 1986). I den föreliggande studien 
fann vi dock alltså inget stöd för att sex patrullerande poliser var sämre 
i trygghetsskapande syfte än två patrullerande poliser. Kanske kan den 
generellt relativt höga nivå av nöjdhet med polisens arbete som återfi nns 
i Sverige (Heber, 2007; Holmberg, 2005; Salmi m.fl . 2004) ha bidragit till 
dessa resultat. 

Praktiska tillämpningar av denna studie?
Polisen kan använda dessa resultat som en grund för en diskussion om 
när, var och hur man patrullerar. Studien visar att man inte påverkar 
trygghetskänslor på något sätt i situationer och på platser som redan är 
trygga. Alltså, polisen behöver inte, i trygghetsskapande syfte, patrullera 
på platser och i situationer i vilka man vet att väldigt få eller inga, känner 
sig otrygga. Studien visar också tydligt att man blir tryggast av polisen, 
i jämförelse med ordningsvakter och polisvolontärer. Man blir dock 
märkbart tryggare av både ordningsvakter och polisvolontärer i otrygga 
situationer. Alltså, ordningsvakter och polisvolontärer kan användas i 
trygghetsskapande arbete. Det är intressant att ordningsvakter och polis-
volontärer inger ungefär lika mycket trygghet. Detta indikerar tydligt att 
patrullering med polisvolontärer kan vara ett mycket kostnadseffektivt 
inslag i trygghetsskapande arbete. I otrygga miljöer där risk för att man 
utsätts för brott är större kan man tänka att man prioriterar att patrullera 
med poliser, eftersom de bäst kan ingripa om brott sker. Polisen bör 
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patrullera dessa områden med fotpatrull snarare än med bilpatrull efter-
som fotpatrullen inger mer trygghet. I otrygga miljöer där risken för att 
utsättas för brott är lägre (t.ex. ödsliga platser såsom tunnlar och parker) 
men tryggheten är relativt låg, kan man effektivt använda ordningsvakter 
och/eller polisvolontärer för patrull. Att patrullera med polisbil är effektivt 
för transport av poliser men inte för att öka trygghet. Alltså, polisbilen bör 
ses som ett transportmedel snarare än som ett trygghetsskapande verktyg.
Baserat på denna studies resultat fi nns potential att göra polisen mer 
effektiv i sitt trygghetsskapande arbete genom att visa på hur resurser 
kan för delas på ett mer tids- och kostnadseffektivt sätt, med hjälp av 
ordningsvakter och polisvolontärer. 
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Bilaga 1: Svagheter, 
begränsningar och styrkor
Datainsamlingen till studien har inte gjorts i ett slumpmässigt urval ur den 
svenska populationen, utan ett bekvämlighetsurval, begränsat till ett urval 
av vuxna människor i en medelstor svensk stad, varav hälften var studenter 
på Örebro universitet. Detta kan begränsa generaliserbarheten av resul-
taten. Men det fi nns å andra sidan inget som säger att individer som är 
verksamma i denna stad och som deltagit i denna studie skulle vara särskilt 
extrema eller otypiska för den svenska vuxna populationen i stort eller för 
studenter vid andra universitet. En annan begränsning med studien är att 
den möjliga påverkan av uniformerade personer på trygghetskänslorna 
inte testas i verkliga situationer, utan i form av bilder i en enkät. Därför 
bör studien ses som ett första steg i Sverige för att öka kunskapen om hur 
uniformerade personer kan användas för att skapa en känsla av trygghet. 
Studier som utförs i verkliga situationer är nödvändiga för att dra säkra 
slutsatser om hur giltiga dessa resultat är i verkliga situationer. Men, stu-
dier i naturliga förhållanden är svåra att genomföra eftersom man behöver 
studera liknande (helst identiska) situationer med olika uniformerade 
personer närvarande. Att göra en enkätundersökning har en uppenbar 
fördel här, eftersom det enda som skiljer sig i de olika bilderna i enkäten är 
de olika uniformerade personerna eller om det fi nns en polisbil eller inte. 
Den uniformerade närvaron är således det enda som ändras i situationen, 
ingenting annat. Detta tillåter oss att dra klara slutsatser om de uniforme-
rade personernas och polisbilens förhållande till trygghet, vilket är mycket 
svårt att göra i naturliga situationer. Det låter oss också enkelt kontrollera 
för respondenternas bakgrund, förförståelse med mera. Att bara mäta de 
uniformerade personerna och polisbilens förhållande till trygghet är för 
övrigt också en begränsning i några av de tidigare nämnda studierna inom 
området, eftersom de mäter fl era olika polisinsatser på samma gång (se t.ex 
Cordner, 1986; Hinkle & Weisburd, 2008; Knutsson, 1995; Trojanowicz & 
Baldwin, 1982). 

Ytterligare en potentiell begränsning med studien är att tidigare forsk-
ning rekommenderar att man ställer fl er frågor än en om otrygghet för att 
fånga alla nyanser av begreppet, exempelvis oro, ilska, med mera. I denna 
studie användes endast en fråga vid varje bild angående hur trygg man 
tror att man skulle ha varit om man var i situationen som bilden visade 
vilket kan ses om en begränsning. En annan begränsning kan anses vara 
att vi inte använt ett ”nolläge” i form av bilder med vuxna individer utan 
uniform. Detta var dock inte huvudsyftet med studien och det bör även 
påpekas att en tidigare studie som jämfört personer utan uniform med 
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personer i uniform och dess effekt på trygghet har visat att de aktörer som 
ingav mest trygghet var de i uniform (Balkin, m.fl . 1983), vilket alltså talar 
emot behovet av att behöva mäta ”nolläget” i form av vuxna individer utan 
uniform. Många olika situationer testades och visades för respondenterna. 
Nitton olika bilder skattades av alla respondenter. Respondenterna kan 
möjligen ha påverkats av det stora antalet bilder genom att svara snabbare 
utan att tänka igenom svaret och/eller genom att de jämför de olika situa-
tionerna med varandra och därför svarar med större skillnader än om de 
skulle uppleva situationen i verkligheten. De resultat vi fått kan således 
ha påverkats av de upprepade skattningarna och inte bara att bilderna 
förändrats.

Bilderna i enkäten kan ses som en av studiens största styrkor. En stor del 
av den tidigare forskningen har en begränsning eftersom de inte under-
söker de konkreta situationer som människor utsätts för (Hale, 1996; 
Heber, 2007, 2008; Hinkle & Weisburd, 2008; LaGrange & Ferraro, 1987; 
Salmi m.fl . 2004). Frågor som vanligen används i enkätundersökningar om 
trygghet och som vanligtvis kritiseras inom forskningen, är sådana frågor 
som inte nämner brott specifi kt. Det frågas snarare allmänt efter hur rädd 
respondenten känner sig när denne är ute och går om kvällarna. Att det 
geografi ska området, den sociala kontexten och tiden på dygnet för den 
efterfrågade upplevda tryggheten inte är specifi cerade i frågan är ett pro-
blem, då rädsla som nämnts är föränderligt över situation och tid (Cohen, 
Plecas & McCormick, 2009; EUCPN, 2004; Farrall m.fl . 1997). Rekom-
mendationer från tidigare forskning är således att vara specifi k i frågorna 
och inte allmän och tillhörande kritik framhåller att stängda frågor som 
ska mäta oro för brott ofta är ställda utan att sättas i ett sammanhang och 
därav ger överdrivna svar (Farrall m.fl . 1997; LaGrange & Ferraro, 1987). 

I denna studie avhjälps kritiken genom bilderna som uttryckligen visar 
plats, kontext och tid på dygnet. Det enda som skiljer de olika bilderna i 
studien åt är grupp av uniformerade personer eller huruvida det fi nns en 
polisbil eller ej, det är det enda stimuli som förändras. Det här gör att vi 
kan dra slutsatser om enbart de uniformerade personernas effekter på 
trygghet, vilket är en brist i fl ertalet andra studier, då majoriteten av stu-
dierna använder fl ertalet komponenter/insatser samtidigt (se exempelvis 
Cordner, 1986; Hinkle & Weisburd, 2008; Knutsson, 1995; Trojanowicz & 
Baldwin, 1982). I denna studie undersöker vi således specifi kt den unifor-
merade närvarons effekt på trygghetskänslor, utan andra komponenter, 
detta för att kunna kreditera effekten till den uniformerade närvaron. 
Vi har enbart funnit tre tidigare studier som utförts med hjälp av bilder 
(Balkin m.fl . 1983; Rowland & Coupe, 2013; Van de Veer m.fl . 2012). Proble-
met med en av dessa studier (Balkin m.fl . 1983) är att respondenterna själva 
har fått fantisera om polisnärvaron (dvs. polisen fanns inte representerade 
på bilderna) och respondenterna har sedan fått säga om de tror denna 
polisnärvaro skulle påverka deras känslor i situationen. Detta är proble-
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matiskt då man inte vet hur respondenterna har föreställt sig poliserna. 
Därför har vi i vår studie valt att uttryckligen visa de olika uniformerade 
aktörerna och konstanthållit antal, utseende och placering av dessa. Place-
ringen av de olika uniformerade personerna (dvs. poliser, ordningsvakter 
och polisvolontärer) var exakt densamma på bilderna. Dessutom var de av 
samma storlek ”kroppshyddemässigt” och en i varje grupp av uniforme-
rade personer var kvinna och en var man. Kvinnan var alltid till vänster 
och mannen till höger. Detta gör att vi kan dra säkrare slutsatser om att det 
är de olika typerna av uniformerade personer eller de olika uniformernas 
signalvärde snarare än något annat, som påverkat graden av trygghet hos 
respondenterna.
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