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Föreliggande studie har undersökt oro över att utsättas för hot om våld samt överfall eller 

misshandel hos yrkesgruppen ordningsvakter, genom den kriminologiska teorin om 

rutinaktivitet. Syftet med studien var att undersöka om det finns samband mellan 

respondenternas upplevda oro över att utsättas för hot om våld samt överfall/misshandel 

och grad av exponering, attraktivitet som lämpligt offer samt avsaknad av kapabla 

väktare. Studiens underlag bestod av en webbenkät som distribuerats genom sociala 

medier till yrkesgruppen ordningsvakter. 378 verksamma ordningsvakter ingick i det 

slutgiltiga urvalet. Underlaget analyserades genom logistisk regressionsanalys samt 

bivariata analyser. Resultaten visade att hög exponering samt avsaknad av kapabla 

väktare är starka prediktorer för oro över att utsättas för hot om våld samt 

överfall/misshandel. Dock förkastades hypotesen att attraktivitet som lämpligt offer är en 

prediktor för upplevd oro. Tidigare utsatthet för brott i arbetet utgjorde tillsammans med 

exponering och avsaknad av kapabla väktare en lämplig förklaringsmodell för upplevd 

oro bland ordningsvakterna. Slutsatsen blev att det finns en utbredd oro bland 

ordningsvakter att utsättas för hot om våld samt överfall/misshandel, dock kan 

rutinaktivitetsteorin som enskild modell inte förklara den upplevda oron. 
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This study examines the feeling of anxiety about becoming a victim of threat of physical 

violence or assault in the workplace. The study focuses on people working as security 

guards. The purpose of the study was to examine if there is a connection between the 

feeling of anxiety and the elements of the routine activity theory. The samples of 

participants were collected by social media, where web-based surveys were published. 

The final sample consisted of 378 participants. The analysis consisted of a binary logistic 

regression and bivariate analysis. The results of the study showed that exposure and the 

absence of capable guards are strong predictors of the feeling of anxiety. By the results 

of the analysis there was no strong evidence that the feeling of anxiety and attractiveness 

have a connection. The study showed that earlier victimization in the workplace can be a 

possible predictor of anxiety. In conclusion there is a widespread feeling of anxiety 

amongst security guards, however the routin activity theory can not explain the whole 

spectra of this problem. 
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1. Inledning 

I den nationella trygghetsundersökningen (Brå, 2016:1, s. 103) som utfördes 2015 

framkommer det att det finns en oro bland människor i samhället att utsättas för brott, 

både bland män och kvinnor. En oro som i vissa fall kan påverka individens livskvalitet 

och begränsa det vardagliga livet. Oro och dess negativa följder är generellt större hos 

kvinnor än hos män (ibid.). I Brås årliga rapport (NTU)  finns det en mängd information 

att ta del av när det kommer till oro över att utsättas för brott, bland annat om orons 

omfattning i samhället och dess konsekvenser. Det finns dock ett begränsat antal studier 

kring oro över att utsättas för brott på arbetsplatsen.  Brås rapport ”Nationella 

trygghetsundersökningen 2015. Om utsatthet, otrygghet och förtroende” (2015:12, s. 11) 

berör utsatthet i yrkesgrupper som är viktiga för det demokratiska samhället vilken 

innefattar bland annat de som arbetar inom rättskedjan, förtroendevalda och statligt 

anställda. En yrkesgrupp som dock inte inkluderas i studien är ordningsvakter.  

 

Ordningsvakter är en yrkesgrupp som arbetar med att upprätthålla säkerheten i samhället, 

ett arbete som ibland kan innebära att de hamnar i utsatta situationer. De arbetar i en miljö 

där de ofta kommer i kontakt med individer med högrisk att begå brottsliga handlingar, 

så som personer som är alkohol- eller narkotikapåverkade. Det är även vanligt att de 

kommer i kontakt med personer som är fysiskt och verbalt hotfulla, vilket ökar risken att 

utsättas för brott. I den metodiska genomgången av tidigare forskning påträffades endast 

två artiklar om väktare och deras utsatthet i arbetet. Båda studierna var gjorda i Finland 

och visade att utsattheten hos väktarna i studien var mycket hög (Leino et al., 2011, s. 

145ff; Leino et al. 2010, s. 147). Med utgångpunkt i de finska studierna och med 

vetskapen om att ordningsvakter är en utsatt yrkesgrupp vill vi studera om även oro över 

att utsättas för brott är hög bland ordningsvakter i Sverige och om rutinaktivitetsteorin 

kan utgöra en förklaringsmodell för denna oro.  

 

Vi anser att studier kring oro över att utsättas för brott i arbetet är viktiga och av 

kriminologisk relevans. Om uppkomsten till oro kan upptäckas så finns möjligheten att 

implementera preventiva åtgärder vilket kan öka tryggheten på arbetsplatsen. Eftersom 

ett bekvämlighetsurval tillämpats kan resultaten av föreliggande studie inte överföras på 

resten av befolkningen. Studien kan endast säga något om de individer som deltagit i 

studien. Målet med studien är att den ska fungera som en språngbräda till fortsatta studier 

om oro på arbetsplatsen bland personer som arbetar inom säkerhetsyrken. 
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1.1 Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka i vilken utsträckning ordningsvakter 

känner oro över att utsättas för brott i sitt yrkesutövande och ifall denna oro kan förklaras 

genom rutinaktivitetsteorin.  

 

1.2 Frågeställningar 

 Finns det en utbredd oro bland ordningsvakter att utsättas för brott i sitt yrke?  

 Kan ordningsvakters oro över att utsättas för brott i sitt yrke förklaras genom 

rutinaktivitetsteorin? 

 

De hypoteser som studien avser att testa är: 

Hypotes 1 

 Ordningsvakter som i mycket hög grad exponeras för motiverade förövare… 

…känner oro över att utsättas för hot om våld 

…känner oro över att utsättas för överfall eller misshandel 

Hypotes 2 

Ordningsvakter som i mycket hög grad framstår som attraktiva offer… 

…känner oro över att utsättas för hot om våld  

…känner oro över att utsättas för överfall eller misshandel 

Hypotes 3 

Ordningsvakter som saknar kapabla väktare… 

…känner oro över att utsättas för hot om våld  

…känner oro över att utsättas för överfall eller misshandel 

1.3 Förklaring av begrepp 

1.3.1 Ordningsvakt 

Till skillnad från väktare sträcker sig ordningsvakters befogenheter över de befogenheter 

som befattas av civila personer. Ordningsvakter har befogenhet att omhänderta berusade 

personer samt avvisa eller avlägsna personer från platser då de upplevs störa eller vara en 

fara för den allmänna ordningen (Polisen, 2015). De har rätt att använda fysiskt våld om 

situationen så kräver (ibid.). Vanlig utrustning bland ordningsvakter är batong och 

handfängsel (ibid.). Vid speciella tillfällen och med utsaga från polisen kan 

ordningsvakter tillgå hund samt bära skjutvapen (ibid.). 
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Ordningsvakter utbildas av den lokala polisregionen och för att bli förordnad 

ordningsvakt krävs polisens grundutbildning för ordningsvakter (Polisen, 2016). Vart 

tredje år behöver ordningsvakter genomgå en fortbildning för att bli förordnade på nytt 

(ibid.). Utöver dessa utbildningar finns det specialutbildning för att till exempel arbeta 

vid arena under högriskmatcher, samt specialutbildning för att arbeta med 

säkerhetskontroll vid domstol eller vid offentliga sammanträden (ibid.).  

1.3.2 Oro 

I Sverige genomförs det årligen en nationell trygghetsundersökning som bland annat 

avser att mäta befolkningens oro och otrygghet. I den nationella trygghetsundersökningen 

(Brå, 2016:1, s. 87) används begreppet oro för att mäta en mer abstrakt oro över 

brottsligheten i samhället. Begreppet används för att mäta oro över att andra, exempelvis 

barn eller familjemedlemmar ska utsättas för brott, men även som ett begrepp för att mäta 

oro över att själva utsättas för brott (ibid.). Det är den sistnämnda definitionen av 

begreppet oro som kommer att användas inom ramen för denna studie. Begreppet har 

dock begränsats ytterligare till att endast syfta på oro för att utsättas för brott inom ramen 

för arbetet.  

1.3.3 Arbetsrelaterat våld 

Arbetsrelaterat våld definieras enligt Europakommissionen (1997) som följer: 

 

“Incidents where persons are abused, threatened or assaulted in circumstances related 

to their work, involving an explicit or implicit challange to their safety, well-being and 

health” (Wynne et al., 1997 i Di Martino, 2003, s. 3). 

 

För att fånga in begreppet arbetsrelaterat våld har två specifika brottstyper som direkt 

eller indirekt påverkar den arbetande individens säkerhet, välmående och/eller hälsa 

använts. Dessa är hot om våld samt överfall eller misshandel.  

 

 Hot om våld 

I 5 § i 4 kap. av brottsbalken (1993: 2007) beskrivs olaga hot vilket innefattar att någon: 

”[...]hotar med brottslig gärning på sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig 

fruktan för egen eller annans säkerhet till person […]”. Denna definition kommer att 
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användas i föreliggande studie. Hot om våld kan exempelvis innebära hot om slag eller 

sparkar eller hot att göra skada med ett föremål så som exempelvis en flaska.  

 

Vi anser att det är av relevans att undersöka oro över att utsättas för hot om våld då den 

verbala aggression som förekommer vid hot om våld kan skapa en känsla av rädsla och 

utsatthet hos offret, vilket i sin tur kan leda till en oro för att hamna i liknande situationer. 

 

 Överfall / misshandel 

I 5 § i 3 kap. av brottsbalken (1998: 393) beskrivs misshandel som: 

”Den som tillfogar en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter 

honom eller henne i vanmakt eller något annat sådant tillstånd, döms för misshandel[…].” 

Denna definition av misshandel kommer att tillämpas i föreliggande studie. Överfall eller 

misshandel kan exempelvis innebära att offret utsätts för slag eller sparkar. 

 

1.4 Disposition 

Studien består av en inledning där en motivering och introduktion till den föreliggande 

studien görs. Under rubriken inledning beskrivs vidare studiens syfte, frågeställningar 

samt tre hypoteser. 

 

Följande rubrik är förklaring av begrepp där de centrala begreppen i studien beskrivs och 

definieras. Dessa är ordningsvakt, oro samt arbetsrelaterat våld med fokus på hot om våld 

samt överfall eller misshandel.  

 

Kommande huvudrubrik är tidigare forskning där litteraturgenomgången presenteras. 

Avsnittet är indelat i tre teman, tidigare forskning om utsatthet i yrkeslivet, att studera 

viktimisering i yrkeslivet genom rutinaktivitetsteorin samt sociodemografiska variabler. 

 

Kommande rubrik är teoretisk utgångspunkt där rutinaktivitetsteorin ingående beskrivs, 

val av teori motiveras och kritik framförs. 

 

Följande avsnitt har rubriken metod och innefattar val av urvalsmetod. Vidare beskrivs 

datainsamlingsmetod och distribueringen av den webbaserade enkäten. I avsnittet 

beskrivs även studiens variabler och index samt hur dessa har operationaliserats. Den 
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avslutade underrubriken inom detta avsnitt är etiska ställningstaganden där de 

forskningsetiska principerna som applicerats på studien beskrivs.  

 

Huvudrubriken därefter är resultat och analys och inleds med en översikt och beskrivning 

över respondenternas oro efter kön, ålder, civilstånd och bostadsort. Vidare presenteras 

de bivariata analyser som genomförts för kontrollvariabeln och respektive oberoende 

variabel i förhållande till de beroende variablerna. Slutligen presenteras de logistiska 

regressionsanalyserna och dess resultat.  

 

Det avslutande avsnittet i föreliggande studie är diskussion som är indelad i en 

resultatdiskussion, metoddiskussion samt slutsatser. I resultatdiskussionen sammanfattas 

studiens resultat, en problematisering och jämförelse mot tidigare studier redovisas. I 

metoddiskussionen problematiseras metodvalen och förbättringsområden gällande metod 

samt den regressionsdiagnostik som applicerats. Under slutsatser sammanfattas studiens 

användbarhet och förslag om vidare studier på området presenteras. 

  

Under rubriken referenser finns källhänvisningar till den litteratur som använts i studien. 

Avslutningsvis under rubriken bilagor finns den fullständiga enkätundersökningen som 

studiens underlag bygger på, ett informationsbrev som alla studiens respondenter fått ta 

del av, sökvägar till de artiklar som föreliggande studie brukat samt en tabell över studiens 

samtliga variabler. 
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2. Tidigare forskning 

Nedan följer resultatet av den systematiska genomgången av tidigare studier på området 

viktimisering och oro i arbetslivet. I urvalet har vi valt att använda oss av studier som rör 

viktimisering och riskperception på arbetet. Då denna systematiska litteraturgenomgång 

inte resulterat i några studier om ordningsvakter har vi varit tvungna att använda studier 

om utsatthet inom andra yrkesområden. De studier som närmast går att jämföra med 

yrkesgruppen ordningsvakter som studeras i denna studie är studien av Leino et al. (2010) 

på säkerhetsvakter samt studien av Leino et al. (2011) på poliser och säkerhetsvakter. För 

en mer detaljerad presentation av den systematiska litteraturgenomgången se Bilaga 3. 

 

2.1 Utsatthet i yrkeslivet  

De yrkesgrupper i Sverige som är mest utsatta för hot och våld är de som arbetar inom 

vården och socialt arbete (Brå, 2015, s. 10). Yrkesgrupper som domineras utav kvinnor 

(ibid.). Sett till hela den arbetande befolkningen kan personer som arbetar statligt ses som 

mest utsatta för hot och våld på arbetet (ibid.). Speciellt utsatta är de som arbetar med 

myndighetsutövning (ibid.).  

 

Inom yrken med klient- eller kundkontakt, samt kontakt med allmänheten, sker hot ofta 

”öga mot öga” (Brå, 2015, s. 12). Det är även vanligt med hot över internet (ibid.). Fysiskt 

våld inom ramen för yrket kan i Sverige ses som ovanligt (ibid, s. 12). Då fysiskt våld 

sker är det ofta lindrigare våld så som knuffar eller lättare slag (ibid.). Gällande grovt våld 

är poliser mest utsatta, vilket kan förklaras av yrkesutövningens karaktär (ibid.). Enligt 

Brå (2015, s. 12) sjukskrivs en av fem poliser till följd av våld i tjänsten.  

 

Följderna av hot och våld i arbetet kan både påverka yrkesutövarens förmåga att 

genomföra arbetsuppgifter och yrkesutövarens förhållande till arbetsplatsen (Brå, 2015, 

s. 13). Trots detta är det emellertid ovanligt att personer sjukskrivs till följd av hot eller 

våld i arbetet (ibid.). Det kan dock ses som vanligt att personer som utsatts för hot eller 

våld i sitt yrke funderar på att byta arbete (ibid.). Hot och våld i arbetet kan påverka 

yrkesutövaren på så sätt att denne tvekar inför att utföra vissa arbetsuppgifter eller 

överlåter arbetsuppgifter till kollegor (ibid.). Denna passivitet i arbetet kan anses rimlig 

och legitim då yrkesutövaren utsatts för hot eller våld i arbetet (ibid.). Ibland kan dock 

konsekvenserna av hot och våld bli sådana att yrkesutövaren i fråga själv anser att dennes 

yrkesutövning kan ifrågasättas (ibid.).  
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I en studie gjord i Finland på ett urval av 1,010 säkerhetsvakter rapporterade 39% av 

säkerhetsvakterna att de upplevt verbal aggression minst en gång den senaste månaden 

(Leino et al. 2010, s. 147). Med verbal aggression menas exempelvis bruk av svordomar 

eller skrik riktat mot sin egen person (ibid.). Det kan även innebära olika typer av 

smädelser (ibid.). Av urvalet rapporterade 19% att de upplevt hot om våld minst en gång 

den senaste månaden och 15% rapporterade att de utsatts för fysiskt våld minst en gång 

den senaste månaden (ibid.). Hot om våld kan exempelvis vara hot om slag och sparkar, 

hot om att egendom skall förstöras eller hot med ett föremål så som pinne eller flaska 

(ibid.). Den typ av fysiskt våld som rapporteras i studien är försök att komma loss, 

brottning, slag eller sparkar (ibid.).  

 

En tidigare självrapporteringsstudie, även denna gjord i Finland, med ett urval bestående 

av både säkerhetsvakter och poliser visade att 23% av urvalet utsattes för fysiskt 

våldsamma handlingar så som sparkar och slag mycket ofta (Leino, et al., 2011, s. 403). 

18% av urvalet rapporterade att de minst en gång under den senaste månaden hotats eller 

exponerats för ett dödligt vapen (ibid.). Studien som syftade till att undersöka hur fysiskt 

våld samt våld eller hot med dödligt vapen påverkade individernas känsla av ”distress” 

och i fall oro om framtida våld kan verka som en mediator mellan variablerna (ibid, s. 

400).”Distress” kan i detta sammanhang översättas till starkt obehag eller oro. Studien 

visade att de yrkesutövande som utsatts för våld i arbetet hade en ökad benägenhet att 

känna oro över att utsättas för våld i framtiden (ibid, s. 404). Studien fann även samband 

mellan att utsättas för hot med dödligt vapen och känsla av ”distress” (ibid.). 

 

2.2 Att studera viktimisering i yrkeslivet genom rutinaktivitetsteorin 

 

Rutinaktivitetsteorin av Cohen och Felson grundas på tanken om att brott kan förebyggas 

genom förändringar gällande tre grundläggande element, attraktivt offer, motiverad 

förövare och avsaknad av kapabla väktare (Cohen & Felson, 1979b, s. 314). En mer 

utvecklad diskussion om rutinaktivitetsteorin presenteras under kapitlet Teori (se s. 10).  

 

I studierna av Simha, Landau & Bandalak (2007, s. 99) samt Kodellas, Fisher & Wilson 

(2015, s. 321) har författarna framgångsrikt lyckats förklara samband mellan element i 

rutinaktivitetsteorin och viktimisering i arbetet. På samma spår har Mardriz (1996 s. 407, 

415) funnit samband mellan rutinaktivitetsteorin och känslan för risk att utsättas för brott 
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under arbetet. I studien av Simha, Landau och Bandalak (2007, s. 97) visar författarna att 

variablerna exponering samt närhet till potentiella förövare är högriskfaktorer för 

viktimisering i arbetet. Författarna fann även samband mellan variablerna lämpligt offer 

samt tillgång till kapabla väktare och viktimisering i arbetet (ibid.). Liknande samband 

har observerats i studien av Kodellas, Fisher & Wilcox (2015) som gjorts på yrkesgruppen 

journalister. Studien visade på samband mellan elementen i rutinaktivitetsteorin och 

risken för att utsättas för fysisk eller materiell viktimisering i arbetet (ibid, s. 335). 

Författarna hävdar även att rutinaktivitetsteorin kan användas som en generell teori för 

att bedöma risk för viktimisering (ibid.). Studien av Madriz (1996) som baserats på en 

självrapporteringsstudie gjord i USA visade att rutinaktivitetsteorins tre element hade en 

större förklaringsförmåga angående riskperception i arbetet än socioekonomiska- och 

demografiska variabler (ibid, s. 407, 415). 

 

2.3 Sociodemografiska variabler 

Trots att det finns studier som tycks visa att rutinaktivitetsteorin kan användas för att 

förklara utsatthet för brott på arbetet verkar det finnas ett samtycke att teorin inte kan 

förklara hela bilden (Kodellas, Fisher & Wilcox , 2015, s. 336; Mardriz, 1996, s. 415; 

Simha, Landau & Bendalak, 2007, s. 99f). Det verkar som att det finns andra variabler 

som inte platsar inom ramen för rutinaktivitetsteorin som har en påverkan på både 

riskmedvetande och faktisk viktimisering i arbetet (ibid.).  

 

Några av de sociodemografiska variabler som tycks kunna ha en förklaringseffekt på 

viktimisering i arbetet är kön och ålder, då manligt kön och ung ålder skulle vara en 

riskfaktor för utsatthet (Leino et al., 2010, s. 148; Simha, Landau & Bendalak, 2007, s. 

99). En studie som visat på skilda resultat är studien av Kodellas, Fisher & Wilcox (2015, 

s. 335) där författarna  menar att variabeln kön hade en mycket liten påverkan på utsatthet 

för fysisk viktimisering i arbetet då situationella- samt dispositionella variabler 

applicerats i modellen. Gällande ålder fann den nämnda modellen inte någon påverkan på 

utsatthet (ibid.). Samma studie visade dock att ålder och utbildning kan ha en påverkan 

på risken för att utsättas för materiell viktimisering (ibid.). Något som dock måste tas i 

åtanke är att dessa studier är gjorda på ett urval utifrån olika yrkeskategorier vilket kan 

förklara de olika resultaten.  
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3. Teoretisk utgångspunkt 

Rutinaktivitetsteorin är en erkänd kriminologisk teori som har använts för att förklara 

många former av brottslighet och viktimisering. I föreliggande studie har teorin använts 

deduktivt vilket innebär att den har applicerats för att undersöka ifall rutinaktivitetsteorins 

element kan förklara ordningsvakters oro över att utsättas för brott i arbetet.  

 

Rutinaktivitetsteorin grundades 1979 av Lawrence Cohen och Marcus Felson. De menar 

att majoriteten av de brott som begås sker genom rationella val och att risken för 

viktimisering ökar om särskilda sociala förhållanden föreligger som underlättar brottslig 

aktivitet i den dagliga rutinaktiviteten (Cohen & Felson, 1980, s. 392). Rutinaktivitet 

syftar till sociala aktiviteter som krävs för att tillhandahålla grundläggande behov som 

arbete, fritidsaktiviteter, bostad, barnuppfostran, att handla och att sova (Williams & 

Mcshane, 2010, s. 180). Cohen och Felson (1979b, s. 314) menar att brott kan förebyggas 

genom strukturella förändringar i rutinaktiviteten med fokus på tre grundläggande 

element. 

 

3.1 Exponering för motiverad förövare 

Ett element som är avgörande för om en individ ska utsättas för brott enligt 

rutinaktivitetsteorin är dennes fysiska synlighet och tillgänglighet till potentiella och 

motiverade förövare (Cohen et al., 1981, s. 507). Exponering för motiverade förövare 

syftar i denna studie på ordningsvakternas fysiska synlighet och tillgänglighet till 

potentiella förövare. Potentiella förövare syftar till personer med hög risk att begå brott, 

exempelvis individer som är alkohol- eller narkotikapåverkade samt fysiskt eller verbalt 

aggressiva. 

 

3.2 Attraktivitet som offer 

Det andra elementet som är avgörande för om ett brott kommer att begås är offrets 

attraktivitet. Attraktivitet syftar till egenskaper hos det potentiella offret som gör 

förövaren motiverad till att begå brott (Cohen et. al., 1981, s. 508). Ett lämpligt eller 

attraktivt offer är en individ som har någonting av värde på sig som kan vara attraktivt att 

ta för den potentiella förövaren (ibid.). Individens fysiska egenskaper och bristande 

förmåga att kunna försvara sig kan även öka attraktiviteten som offer (ibid.).  
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Teorin berör både egenskaper hos objekt och hos individer men eftersom att denna studie 

fokuserar på individer så kommer vad som karaktäriseras som ett lämpligt objekt inte att 

beskrivas närmare.  

 

3.3 Avsaknad av kapabla väktare 

Det tredje elementet som är avgörande för om ett brott kommer att begås är effektiviteten 

hos kapabla väktare. I rutinaktivitetsteorin beskrivs kapabla väktare som förmågan hos 

personer eller objekt som direkt eller indirekt minskar risken att utsättas för brott (Cohen 

& Felson, 1979a, s. 590). Eftersom ordningsvakter själva kan anses vara kapabla väktare 

har bedömningen gjorts att titta på tillgång till hjälp av kapabla väktare bortom dem 

själva. 

 

3.4 Kritik 

Lab (2013, s. 226) refererar till Clarke (2005) som anser att en kritik som kan riktas mot 

situationsbundna teorier i stort är att de kan skuldbelägga offret. Denna kritik går även att 

specifikt rikta mot rutinaktivitetsteorin då två av de tre elementen i teorin kan anses som 

skuldbeläggande av offer. Elementet, exponering för motiverad förövare, antyder att 

risken att utsättas för brott ökar om du är synlig och tillgänglig. Detta kan hämma 

individen i den dagliga rutinaktiviteten och bidra till att offret känner skuld. Elementet, 

attraktivitet som offer, antyder även att det är offrets egenskaper som avgör om den 

kommer att utsättas för brott, vilket kan tolkas som att ansvar även ligger hos offret och 

inte bara hos gärningspersonen. Lab (2013, s. 226f) refererar vidare till Clarke (2005) 

som dock menar att detta även kan ses som en styrka då brottspreventiva program som är 

utformade utifrån rutinaktivitet och situationsbundna teorier kan verka informativt 

gällande risker att utsättas för brott och hur dessa risker kan undvikas. 

 

Studier som har utgått ifrån rutinaktivitetsteorin har kritiserats för att endast lägga vikt 

vid elementen attraktivitet som offer samt avsaknad av kapabla väktare. Elementet 

motiverad förövare har dock hamnat i skymundan (Akers & Sellers, 2012, s. 34). Detta 

gällande studier på både mikro- och makronivå (ibid.). En anledning till detta är att 

elementet har ifrågasatts på grund av oklarheter om vad som menas med att vara en 

motiverad förövare (Akers, Lanza-Kaduce, Crimwell & Dunham, 1994 i Akers & Sellers, 

2012, s. 34). Är en motiverad förövare en person som redan har pro-kriminella tendenser 

eller kan en person utan tidigare pro-kriminella tendenser som begår brott på grund av att 



 

11 

 

denne frästas av egen vinning även vara en potentiell förövare (Akers & Sellers, 2012, s. 

34)? Den slutgiltiga frågan bli alltså, kan alla individer ses som potentiella förövare och 

hur påverkar detta teorin (ibid.). För att se hur motiverad förövare har definierats i denna 

studie se sida 14.  
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4. Metod 

Under detta avsnitt presenteras urvalsmetod, datainsamlingsmetod, operationalisering, 

analysmetod samt de forskningsetiska principerna. 

 

4.1 Urval 

Eftersom studien syftar till att studera ordningsvakters oro över att utsättas för brott i sin 

yrkesroll så består studiens urval av personer som arbetar som ordningsvakter.  

 

Målet med enkäten var att samla in minst 200 enkätsvar. Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 

(2010, s. 122) skriver att vid en stor population utgör 100 - 200 deltagare en nedre gräns 

för ett urval, en rekommendation som efterföljts i denna studie. Det totala urvalet uppgick 

till 378 respondenter.  

 

Urvalsmetoden som har använts är ett bekvämlighetsurval. Detta innebär att 

respondenterna har valts utifrån de som för tillfället varit tillgängliga (Bryman, 2011, s. 

194). 

 

4.2 Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingsmetoden bestod av en webbaserad enkät som kunnat besvaras över 

internet. Enkäten utformades genom verktyget Google Forms och distribuerades genom 

länk via en sluten grupp för ordningsvakter inom det sociala nätverket Facebook. Länken 

till enkäten publicerades den 12 April 2016 och stängdes den 15 April 2016.  

 

Enkäten bestod av 29 frågor inklusive filterfrågor. Frågorna i enkäten utformades efter 

rutinaktivitetsteorins element, motiverad förövare, attraktivitet som offer samt avsaknad 

av kapabla väktare. Utöver dessa frågor bestod enkäten även av allmänna 

sociodemografiska frågor. 

 

4.3 Operationalisering 

4.3.1 Beroende variabler  

Studien mäter två beroende variabler. Den första variabeln, oro över att utsättas för hot 

om våld, har mätts genom frågan ”Har det hänt att Du under det senaste året, i Ditt 
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arbete, oroat dig för att Du ska bli utsatt för hot om våld?” med svarsalternativen ”Ja” 

eller ”Nej”. Den andra beroende variabeln som ska mäta oro över att bli överfallen eller 

misshandlad är formulerad ”Har det hänt att Du under det senaste året, i Ditt arbete, 

oroat Dig för att Du ska bli överfallen eller misshandlad?”. Frågan har antingen kunnat 

besvaras med ”Ja” eller ”Nej”. Båda de beroende variablerna har kodats 0-1, där ”Nej” 

hade värdet 0 och ”ja” värdet 1.  

4.3.2 Teoretisk operationalisering 

För att kunna mäta de tre elementen inom rutinaktivitetsteorin har index och variabler 

operationaliserats så som beskrivs nedan. Fördelen med att använda index är att  

komplexa fenomen kan mätas på ett enkelt sätt istället för att mäta flera enskilda variabler 

(Djurfledt, Larsson & Stjärnhagen, 2010, s. 449). Gällande föreliggande studie är 

förhoppningen att kunna mäta exponering för potentiella förövare som ett fenomen 

istället för fyra separata variabler samt att kunna mäta attraktivitet som offer som ett 

fenomen istället för tre separata variabler.  

 

Exponering för motiverad förövare  

För att mäta det första elementet i rutinaktivitetsteorin, motiverad förövare, har ett index 

skapats som mäter respondenternas exponering för högriskindivider. Högriskindivider 

syftar på personer som har en ökad risk för att begå brottsliga handlingar. Exempel på 

individer som kan beskrivas ha hög risk för att begå brott är personer som är påverkade 

av alkohol. Personer som är påverkade av alkohol har en ökad risk för att begå brott, 

framför allt våldsbrott (Olseryd, 2015, s. 18.). Att vara påverkad av narkotika kan även 

höja risken för brottsligt beteende. Sammanställningar från Brå visar att drogpåverkan är 

vanligt förekommande vid dödligt våld både hos offer och gärningsperson (ibid., s. 7). 

 

Exponeringsindex består sammanlagt av fyra variabler som mäter hur ofta respondenterna 

i sin yrkesroll kommer i kontakt med personer som kan beskrivas som högriskindivider. 

Dessa fyra variabler visar respondenternas uppskattning av hur ofta de kommer i kontakt 

med personer som är: 

 Alkoholpåverkade 

 Narkotikapåverkade 

 Våldsamma 

 Verbalt hotfulla 
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Dessa variabler bygger på de frågor som respondenterna fick besvara i enkäten. Ett 

exempel på hur dessa frågor var formulerade är ”Kommer du i din yrkesroll i kontakt med 

personer som är alkoholpåverkade?”, där respondenten antingen kunde ange svaret ”Ja” 

eller ”Nej”. Svarade respondenten ”Ja” på denna fråga ombads denne att svara på en 

följdfråga där han eller hon fick uppskatta hur ofta han eller hon kom i kontakt med 

personer som uppfyllde beskrivningen. Följdfrågan var formulerad ” Om ja, hur ofta?” 

och de svarsalternativ som kunde anges var ”ganska sällan”, ”ganska ofta” och ”mycket 

ofta”. Inför skapandet av indexet kodades variablerna med värden 0-4, där ett ”Nej” i 

den inledande frågan kodades 0. Slutligen skapades ett index av dessa fyra variabler med 

värden på 0-300, där låga värden stod för låg exponering och höga värden för hög 

exponering. 

 

Konstruktion av exponeringsindex  

I skapandet av exponeringsindex kontrollerades först variablerna så att alla frågor som 

skulle ingå i index var ställda ”åt samma håll” det vill säga att ett högt värde indikerade 

hög exponering och ett lågt värde låg exponering. Alla frågor inom detta index var 

formulerade på samma sätt vilket innebar att ingen variabel behövde vändas.  

 

Nästkommande steg var att kontrollera hur väl variablerna korrelerade med varandra, för 

detta användes Cronbachs alfa. Den riktlinje som följdes för detta mått var att värdet inte 

fick understiga 0.7 (Nunnally 1978 i pallant, 2005, s. 174; Westergaard et al.1989, s. 93).  

 

Vidare kontrollerades antalet svarsalternativ i respektive fråga. Det är av vikt att samtliga 

variabler har samma antal svarsalternativ för att indexet ska vara kompatibelt.  Eftersom 

alla variabler hade tre svarsalternativ och var vända åt samma håll gjordes ingen 

ytterligare åtgärd innan index skapades. För att konstruera index användes ett additivt 

tillvägagångssätt. Detta innebär att index skapades genom att samtliga variabler 

adderades ihop med varandra enligt följande formel:  

(Variabel1 + Variabel2 + Variabel3 + Variabel4) /3*100 (Djurfeldt, Larsson & 

Stjärnhagen, 2010, s. 453f). Variablerna adderades ihop, dividerades sedan med tre och 

multiplicerades med 100. Tre motsvarar högsta möjliga svarsalternativ som variablerna 

har (ibid.). I användningen av det additiva indexskapande har vi utgått ifrån de riktlinjer 

som Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2010, s. 453f) beskriver.   
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Exponeringsindex bestod slutligen av de fyra variablerna som avser att mäta exponering 

med värden som sträcker sig från 0-300. 

 

Attraktivitet som offer 

Det andra indexet i analysen har skapats för att mäta det andra elementet i 

rutinaktivitetsteorin, vilket är lämpligt offer. Det index som har skapats är ett 

attraktivitetsindex, vilket är tänkt att mäta respondentens attraktivitet som offer. Detta 

index består av tre variabler vilka mäter respondentens egen uppskattning av hur väl hen 

klarar av att hantera situationer där det uppstår: 

 Fysiskt våld mellan två eller fler individer 

 Fysiskt våld mellan respondenten och två eller fler individer 

 Verbal konflikt mellan respondenten och två eller fler individer  

I skapandet av detta index har en tidigare studie av Simha, Landau och Bendalak (2007) 

använts. Författarna har i denna studie utgått från tidigare studier när de har 

operationaliserat sina variabler. Dessa studier har visat att personer som uppskattar sin 

förmåga att hantera våldsamma situationer har en lägre oro och i mindre utsträckning 

utsätts för våld (Cembrowicz et al., 2001; Collins, 1994; Di Martino, 2002; Infantino 

&Musingo, 1985; Nigro & Waugh, 1996; Peterson et al., 1992, i Simha, Landau & 

Bendalak, 2007, s. 91).  

 

För att mäta den egna uppskattade förmågan att hantera vissa situationer ställdes 

exempelvis frågan ”Anser du att utbildningen har hjälpt dig i hantering av situationer 

där det uppstår fysiskt våld riktat mot dig av en eller flera personer?” med 

svarsalternativen ”Ja”, ”Nej” eller ”ingen uppfattning”. Utbildningen i denna fråga 

syftar till en föregående fråga i enkäten rörande ifall respondenten deltagit i polisens 

grundutbildning för ordningsvakter. Exempelfrågan följdes sedan upp av en följdfråga 

som löd ”Om ja, i vilken grad hjälper utbildningen dig i denna situation?” där 

respondenten kunde välja mellan följande svarsalternativ, ”i ganska låg grad”, ”i ganska 

hög grad” eller ”i mycket hög grad”. Frågorna kodades med ett värde på 0-4, där ”Nej” 

i den inledande frågan kodades 0 och fördes sedan in i ett index sammanlagt bestående 

av tre variabler med ett värde på 0-300. 
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Konstruktion av attraktivitetsindex 

I likhet med exponeringsindex kontrollerades först de variabler som skulle ingå i index 

så att alla frågor var ställda ”åt samma håll”. I detta fall var samtliga variabler vända åt 

fel håll där ett högt värde i samtliga variabler stod för en låg attraktivitet och ett lågt värde 

för en hög attraktivitet. På grund av detta vändes alla variabler så att ett högt värde 

indikerade hög attraktivitet och ett lågt värde låg attraktivitet. För att vända variablerna 

användes funktionen Transform -> Compute i SPSS och formeln: Maxvärde + Minvärde 

– Variabel x. Maxvärde innebär det högsta värdet som variabeln kan anta och minvärde 

det lägsta värdet. Detta gjordes för samtliga variabler i attraktivitetsindex. 

 

Vidare kontrollerades Cronbachs alfa som i likhet med exponeringsindex inte fick 

understiga 0.7. De tre frågor som skulle ingå i index hade vardera tre svarsalternativ och 

behövde på så vis inte justeras. I likhet med exponeringsindex användes ett additivt 

tillvägagångssätt (se formel s. 15). 

 

Då attraktivitetsindex var konstruerat och kontrollerades upptäcktes ett bortfall på 58 

observationer. Då detta anses som ett allt för högt bortfall (Bryman, 2011, s. 231) valde 

vi att konstruera om detta index med syftet att reducera antalet bortfall. För detta ändamål 

användes en metod där medelvärdet för respektive respondent används. För att göra detta 

användes funktionen Transform  Compute i SPSS och formeln: 

MEAN(Variabel1,Variabel2,Variabel3) (Gellerstedt, 2013, s. 18). Som ämnat reducerade 

detta antalet bortfall som i det slutliga attraktivitetsindex uppsteg till 10. En nackdel med 

detta tillvägagångssätt är att medelvärdet inte motsvarar respondenternas faktiska svar 

utan endast medelvärdet av respondentens svar. Vilket senare kommer att påverka 

resultatet i regressionsanalyserna.   

 

Avsaknad av kapabla väktare 

Det går att argumentera för att ordningsvakter alltid uppfyller rutinaktivitetsteorins tredje 

element, tillgång till kapabla väktare, då det är ordningsvaktens roll att vara den kapabla 

väktaren. Vi menar dock att ordningsvakters arbete är att skydda allmänheten och de 

allmänna platserna från brott och inte i första hand sig själv. Denna arbetsuppgift sätter 

ordningsvakter i en position som innebär en hög risk att själva bli utsatta för brott. Vi 

menar att i de situationer då ordningsvakten blir måltavla för brott kan andra 

ordningsvakter fungera som kapabla väktare i enlighet med rutinaktivitetsteorin. Vi har 
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därför valt att mäta detta genom en variabel som visar på hur snabbt respondenterna 

uppskattar att de kan få hjälp om de befinner sig i en för dem osäker situation. För att 

skapa denna variabel ställdes frågan ”Om du befinner dig ensam i en hotfull situation har 

du då möjlighet att tillkalla hjälp från andra ordningsvakter, polis eller motsvarande?”, 

med svarsalternativen ”Ja”, ”Nej” eller ”ingen uppfattning”. Om svaret blev ”Ja” för 

denna fråga ombads respondenten att svara på följdfrågan ”Om ja hur lång tid upplever 

du att det tar innan hjälpen är på plats?” med svarsalternativen ”ganska kort tid”, 

”ganska lång tid” samt ”mycket lång tid”. Variabeln kodades sedan med ett värde på 0-

4, där svarsalternativet ”Nej” fick värdet 4. Låga värden stod för tillgång till kapabla 

väktare och höga värden för en avsaknad av kapabla väktare. 

4.3.3 Kontrollvariabel 

Den kontrollvariabel som har använts i studien mäter tidigare viktimisering på 

arbetsplatsen, det vill säga om respondenten tidigare i sitt arbete utsatts för brott. Tidigare 

forskning visar att människor som tidigare utsatts för brott kan uppleva oro för att utsättas 

för brott i större utsträckning än personer som inte tidigare viktimiserats, så kallat 

”spillage effect” (Madriz, 1996, s. 409). Variabeln är skapad utifrån frågan ”Har det hänt 

att Du någon gång, i Ditt arbete, utsatts för brott?” med svarsalternativen ”Ja” eller 

”Nej”.  

4.3.4 Exkluderade variabler 

På grund av det tidskrävande arbetet med att diagnostisera och åtgärda de variabler med 

många outliers har de flesta sociodemografiska variabler uteslutits ur regressionerna. 

Dessa variabler orsakade även dåliga VIF och Tolerance-värden, vilket tyder på att 

multikollinearitet förelåg. Variabeln ”Har det hänt att Du någon gång, när Du inte är i 

tjänst, utsatts för brott?” uteslöts på grund av samma anledning. 

 

De två beroende variablerna ”Har det hänt att Du under det senaste året, i Ditt arbete, 

oroat Dig för att Du ska bli utsatt för verbala kränkningar” och ”Har det hänt att Du 

under det senaste året, i Ditt arbete, oroat dig för att Du ska bli utsatt för sexuella 

trakasserier” exkluderades i likhet med de sociodemografiska variablerna och den tänkta 

kontrollvariabeln på grund av det tidskrävande arbetet att åtgärda de problem som 

uppstod vid diagnostiseringen av variablerna. 
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Ur exponeringsindex uteslöts variablerna ”hur många dagar arbetar Du en genomsnittlig 

vecka” samt ”hur många dagar arbetar Du kväll och/eller natt en genomsnittlig vecka”. 

Vidare exkluderades två variabler ur attraktivitetsindex ”Hanterar Du kontanter i Ditt 

yrke” samt ”hur länge har Du arbetet som ordningsvakt”. Variabeln ”Markera den 

utrustning nedan som Du bär i ditt yrke” uteslöts ur det tänkta indexet över kapabla 

väktare. Orsaken till att variabler uteslöts ur index var att de inte uppnådde gränsen på 

0,7 för värdet på Cronbachs alfa.  

 

Alla variabler inklusive de som exkluderats från analysen finns att ta del av i bilaga 4. 

 

4.4 Analysmetod 

De analysmetoder som har använts i föreliggande studie är bivariata analyser samt 

logistisk regressionsanalys. Det analysprogram som har använts är Statistical package for 

the social sciences (SPSS).  

 

För att studera relationen mellan de beroende variablerna, oro över att utsättas för hot om 

våld (ja/nej) och oro över att utsättas för överfall eller misshandel (ja/nej) och respektive 

oberoende variabel, de tre elementen i rutinaktivitetsteorin samt kontrollvariabeln om 

tidigare utsatthet för brott i arbetet har bivariat analys använts. Syftet med detta var att få 

en överblick och se hur variablerna relaterar till varandra (Bryman, 2011, s. 326). För att 

ytterligare och mer grundligt studera dessa samband och finna svar på våra hypoteser 

genomfördes vidare två logistiska regressionsanalyser, en för vartdera beroende variabel. 

Syftet med den logistiska regressionsanalysen var att observera oddset för ett utfall på en 

dikotom beroende variabel, det vill säga en variabel som bara antar två värden, utifrån ett 

flertal oberoende variabler (Brå, 2012:15 , s. 21). 

 

Att kunna använda en dikotom beroende variabel är en av fördelarna med att använda 

logistisk regressionsanalys, till skillnad från multipel regression genom minsta 

kvadratmetoden vilken kräver kvantitativa variabler samt att residualerna är någorlunda 

jämnt fördelade (Barmark & Djurfeldt, 2009, s. 125). De matematiska förutsättningarna 

för logistisk regressionsanalys är inte lika strikta vilket ger utrymme för större spridning 

i residualerna (ibid, s. 125).   

 



 

19 

 

En annan fördel med att använda logistisk regressionsanalys är konstanthållning. 

Fördelen med konstanthållning är att förhållandet mellan två variabler kan studeras med 

påverkan från de andra variablerna som ingår i analysen (Edling & Hedström, 2003, s.80). 

Genom detta kan man söka skapa en modell som bäst kan förklara ett fenomen. 

 

Något som är viktigt att tänka på gällande logistisk regressionsanalys är att den inte 

används för att räkna ut sannolikheten för en händelse utan oddset. Att räkna ut 

sannolikheten för en händelse innebär att räkna ut händelsens relativa frekvens vilket kan 

varierar mellan värdena 0 och 1 (Barmark & Djurfeldt, 2009, s. 127). Att räkna ut oddset 

för en händelse innebär att sannolikheten för en händelse divideras med motsatsen av 

denna händelse och kan variera mellan värdena 0 och oändlighet (ibid.). Oddskvoten visar 

sedan på hur mycket oddset procentuellt förändras om den oberoende variabeln flyttas ett 

skalsteg och resterande variabler konstanthålls (Edling & Hedström, 2003, s. 184). 

Oddskvoten räknas ut genom att kvadrera oddset med antalet förflyttningar på den 

oberoende variabeln (ibid.). Oddskvoten visar alltså på relationen mellan oddset (ibid, s. 

67). 

 

4.5 Etiska ställningstaganden 

I genomförandet av denna studie har hänsyn tagits till de forskningsetiska principer som 

presenterats av Vetenskapsrådet (2002). Dessa principer innefattar informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (ibid.).  

 

För att uppfylla informationskravet har respondenterna i undersökningen informerats om 

att deltagandet är frivilligt och att de kan avbryta sitt deltagande om de så önskar 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 7) (se bilaga 2). Deltagarna har även informerats om att deras 

enkätsvar kommer användas som underlag i föreliggande studie. För att uppfylla 

konfidentialitetskravet har respondenterna inte kunnat identifieras, varken under arbetet 

eller i den slutliga uppsatsen. Enkätsvaren har förvarats på lösenordskyddade enheter och 

inte varit tillgänglig för någon utomstående. För att uppfylla nyttjandekravet har 

enkätundersökningen inte använts för andra kommersiella eller icke-vetenskapliga 

ändamål.  
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5. Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer resultaten av de bivariata analyserna samt logistiska 

regressionsanalyserna att presenteras.  

 

5.1 Bivariat analys  

5.1.1 Ordningsvakters oro över att utsättas för brott 

Inledningsvis studerades hur vanligt förekommande det är att ordningsvakter känner oro 

över att utsättas för två specifika brottstyper, hot om våld samt överfall eller misshandel. 

Av de 378 ordningsvakter som deltog i studien har 313 (83%) någon gång under det 

senaste året känt en oro över att utsätta för hot om våld. 278 (73%) ordningsvakter har 

under det senaste året känt oro över att utsättas för överfall eller misshandel, vilket 

motsvarar nästan tre fjärdedelar av respondenterna (se figur 1). Det framkommer att oro 

över att utsättas för hot om våld är vanligare bland ordningsvakterna än oro över att 

utsättas för överfall eller misshandel. Då procentsatserna är höga gällande oro för båda 

brottstyperna kan det konstateras att många av respondenterna känner oro både över att 

utsättas för hot om våld men även för överfall eller misshandel. De kriterier som har valts 

för att bedöma skillnaderna i de bivariata analyserna är att skillnader på mindre än 20 

procentenheter bedöms som obefintliga, skillnader på 20 till 30 procentenheter bedöms 

som liten, skillnader över 30 procentenheter fram till och med 50 procentenheter bedöms 

som medelstora och skillnader på över 50 procentenheter bedöms som stora. 

 



 

21 

 

Figur 1. Fördelningen mellan respondenterna på frågan om de under det senaste året känt  

oro över att utsättas för brott, indelat i brottstyp. Andel. 

 

 

Vidare studerades de respondenter som angett att de under det senaste året känt en oro 

över att utsättas för hot om våld och/eller överfall eller misshandel efter kön, ålder, 

civilstånd, bostadsort och utbildning. 

 

Ordningsvaktsyrket är ett mansdominerat yrke vilket visar sig då endast 26 (7%) av 

studiens respondenter är kvinnor, 2 (1%) definierar sig som annat och 350 (93%) är män. 

På grund av den skeva fördelningen mellan könen har en jämförelse mellan könen och 

orons utsträckning inte varit genomförbar. I tabell 1 framkommer det att 82,8% av 

männen under det senaste året har känt oro över att utsättas för hot om våld och 73,7% 

oro över att utsättas för överfall eller misshandel. Liknande andel känner en oro bland 

kvinnorna. Oro över att utsättas för hot om våld hos kvinnorna ligger på 80,7% och oro 

över överfall eller misshandel på 69,2%. Både hos männen och kvinnorna i studien är 

oron över att utsättas för hot om våld mer utbredd än oro över att utsättas för överfall eller 

misshandel. 

 

Åldersspannet som studiens respondenter sträcker sig i mellan är 21 till 66 år. I lag 

(2014:401) står det att åldersgränsen för att vara ordningsvakt är 20 år vilket förklarar 

varför ingen respondent är yngre än 20 år. I tabell 1 framkommer det att oron är större 

hos de respondenter som är 40 år eller yngre än de som är 41 år eller äldre.  
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Vidare framkommer det (se tabell 1) att oron efter civilstånd ligger väldigt jämn. Det är 

ingen utmärkande skillnad mellan de som är ensamstående respektive sambo/gift och de 

som har respektive inte har barn.   

 

I enkäten efterfrågades respondenternas bostadsort. Städerna delades framdeles in i två 

kategorier, ort med mindre än 60 000 invånare i stadens tätort och ort med mer än 60 000 

invånare i tätort. I tabell 1 framkommer det att andelen som känner en oro över att utsättas 

för de två brottstyperna är större bland de som bor i en större stad. Madriz (1996, s. 409) 

refererar till Liska och Warner (1991) som menar att bostadsort är en central fråga i många 

studier om viktimisering och oro för viktimisering. Tidigare studier har visat på att risken 

för samt oron över att utsättas för brott ökar för de som bor i en storstad. Detta på grund 

av ökad exponeringen för potentiella förövare, obekanta platser och individer (ibid.).  

 

I tabell 1 framkommer det även att de som känner störst oro över att utsättas för de två 

brottstyperna efter högst avslutad utbildning är de som angett grundskola. Oron är minst 

bland de som angett gymnasium som högst avslutad studie samt annat. 
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Tabell 1. Andel och antal som under det senaste året känt en oro över att utsättas för hot 

om våld respektive överfall eller misshandel efter kön, ålder, civilstånd, bostadsort och 

utbildning. 

 

 

5.1.2 Hypotes 1 - exponering 

I denna del studeras förhållandet mellan elementet exponering och oro över att utsättas 

för hot om våld samt överfall eller misshandel.  

 

När oro över de två brottstyperna och exponering studeras ligger bortfallet på 21 individer 

vilket innebär att 357 respondenter presenteras i figur 2 nedan. Av de 357 respondenter 

som ingår i figur 2 är det 26 (7%) observationer som uppfyller kriterierna för låg 

exponering, 164 (46%) respondenter uppfyller kriterierna för medelhög exponering och 

167 (47%) respondenter uppfyller kriterierna för hög exponering.  

När figur 2 studeras framkommer det att nästan 90% av de som uppfyller kriterierna för 

hög exponering också har svarat att de känner oro över att bli utsatt för hot om våld. I 

gruppen som uppfyller kriterierna för medelhög exponering är det strax över 80% som 



 

24 

 

känner oro över att bli utsatt för hot om våld. I den sista gruppen som innefattar de som 

har en låg exponering känner 65% oro över att utsättas för hot om våld. Det som kan 

utläsas av detta är att den grupp som har hög exponering även är den grupp som i störst 

utsträckning känner oro över att utsättas för hot om våld. I gruppen med låg exponering 

är oron över hot om våld lägst. I alla grupper är det dock en övervägande majoritet som 

känner oro över att utsättas för hot om våld. 

 

Ett liknande resultat visar sig då den andra brottstypen, överfall eller misshandel, 

analyseras. Gällande alla grupper över exponering, låg, medel och hög är oron lägre än 

föregående brottstyp, dock är procentsatsen fortsatt hög och skillnaderna bedöms som 

obefintliga.  

 

Figur 2. Andelen som under det senaste året känt oro över att utsättas för brott. Indelat i 

grad av exponering och brottstyp. N=357 

 

5.1.3 Hypotes 2 - attraktivitet 

I denna del studeras förhållandet mellan grad av attraktivitet och oro över att utsättas för 

hot om våld samt överfall eller misshandel.  

 

När oro över de två brottstyperna och attraktivitet studeras så finns det ett bortfall på 10 

individer vilket innebär att 368 respondenter representeras i analysen av dessa variabler 
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(se figur 3). Av de 368 respondenterna är det 123 (33%) som uppfyller kriterierna för låg 

attraktivitet, 123 (33%) respondenter uppfyller kriterierna för medelhög attraktivitet och 

122 (33%) respondenter uppfyller kriterierna för hög exponering. Fördelningarna mellan 

grupperna är nästan identiska.  

 

Genom att observera figur 3 bedöms skillnaderna i grupperna över attraktivitet och oro 

över att utsättas för hot om våld som obefintliga. I alla grupper är oro över att utsättas för 

hot om våld hög men det är ingen utmärkande skillnad mellan de med låg attraktivitet 

respektive medelhög och hög attraktivitet. 

 

Figur 3. Andelen som under det senaste året känt oro över att utsättas för brott. Indelat i 

grad av attraktivitet och brottstyp. N=368 

 

 

5.1.4 Hypotes 3 - kapabla väktare 

I denna del studeras förhållandet mellan elementet kapabla väktare och oro över att 

utsättas för hot om våld samt överfall eller misshandel.  

 

När närvaro av kapabla väktare och oro observeras ligger bortfallet på 8 individer vilket 

innebär att 370 respondenter finns med i analysen (se figur 4). Av dessa 370 respondenter 

är det 118 (32%) som har angett att de inte har möjlighet att snabbt tillkalla hjälp från 
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kollegor och 252 (68%) respondenter som har angett att de har möjlighet att snabbt 

tillkalla hjälp från kollegor. 

Genom att studera figur 4 går det att se att de ordningsvakter som inte har möjligheten att 

snabbt tillkalla hjälp från kollegor känner en större oro över att utsättas för brott än de 

som har möjligheten att snabbt tillkalla hjälp. Enligt studiens kriterier bedömsdock denna 

skillnad som obefintlig. 

Figur 4. Andelen som under det senaste året känt oro över att utsättas för brott. Indelat i 

tillgång till kapabla väktare och brottstyp. N=370 

 

5.1.5 Oro och tidigare utsatthet i arbetet  

Vidare observeras tidigare utsatthet för brott i arbetet och oro över att utsättas för de två 

brottstyper som föreliggande studie berör. Av de 378 ordningsvakter som deltagit i 

studien har 360 (95%) angett att de tidigare utsatts för brott i arbetet och 18 (5%) 

respondenter har angett att de inte har utsatts för brott i arbetet (se figur 5). Studien har 

även material om ordningsvakternas tidigare utsatthet för brott utanför arbetet. När denna 

variabel studeras framkommer det att procentsatsen är betydligt lägre än när tidigare 

utsatthet i arbetet studeras, 56% anger att de utsatts för brott utanför arbetet vilket är 39% 

lägre än utsattheten i arbetet.  

När figur 5 observeras går det att se att 75% respektive 84% av de individer som utsatts 

för brott i arbetet känner oro över att utsättas för hot om respektive överfall eller 
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misshandel. Av de som inte tidigare utsatts för brott i arbetet är dessa siffror lägre, 33% 

för oro om hot om våld respektive 55% för oro över att bli misshandlad/överfallen. Det 

går alltså att se att oro över att utsättas för hot om våld samt överfall/misshandel i arbetet 

är vanligare hos de som tidigare utsatts för brott i arbetet. Bedömningen blir att skillnaden 

mellan att tidigare utsatts för hot om våld och tidigare utsatts för brott i arbetet respektive 

inte utsatts för brott i arbetet är liten. Angående skillnaden mellan oro för att bli 

överfallen/misshandlad och tidigare blivit utsatt för brott i arbetet respektive inte tidigare 

blivit utsatt för brott i arbetet bedöms som medelhög.  

Figur 10. Andelen som under det senaste året känt oro över att utsättas för brott. Indelat 

i tidigare utsatthet och brottstyp. N=378 

 

5.2 Fördjupad analys  

5.2.1 Oro över att utsättas för hot om våld 

För en mer djupgående analys genomfördes två logistiska regressioner, en för vardera 

brottstyp.  

 

Den logistiska regressionsanalysen av oro för hot om våld är indelad i två steg (se tabell 

2). I det första steget, modell 1, ingår de tre oberoende variablerna som mäter elementen 

i rutinaktivitetsteorin, exponering, attraktivitet och kapabla väktare. I nästa steg, modell 

2, har kontrollvariabeln ”tidigare utsatthet för brott i arbetet” förts in i regressionen.  
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För varje dummyvariabel som är med i regressionen finns en referenskategori vilken 

variabelns oddskvot jämförs mot. Alla referenskategorier har oddskvoten ett. Om 

dummyvariabeln har ett högre värde än dess referensvariabel tyder det på att oddset för 

att känna oro för hot om våld är större inom den kategorin (Barmark & Djurfeldt, 2009, 

s. 131). Om oddskvoten är lägre tyder det på att oddset för oro över att utsättas för hot om 

våld är lägre (ibid.).  

 

Modell 1 

Variabeln kapabla väktare består av två kategorier ”Närvaro av kapabla väktare” 

(referenskategori) och ”Avsaknad av kapabla väktare” (se tabell 2). Oddskvoten för 

referenskategorin är ett och den skattade oddskvoten för avsaknad av kapabla väktare är 

25,64 (p<0,01). Detta innebär att oddset för att känna oro över att utsättas för hot om våld 

är 25 gånger större för de ordningsvakter som har en avsaknad av kapabla väktare, med 

påverkan av de övriga variabler som ingår i modell 1. 

 

Vidare observeras den oberoende variabeln exponering. Variabeln består av tre kategorier 

”Låg exponering” (referenskategori), ”Medelhög exponering” och ”Hög exponering”. 

Som nämnts tidigare är oddskvoten för alla referenskategorier ett. Det som framkommer 

av analysen är att oddskvoten för både medelhög och hög exponering är större än 

referenskategorin. Oddskvoten för medelhög exponering är 3,97 (p<0,01) vilket innebär 

att oddset för oro över att utsättas för hot om våld är nästan fyra gånger större än i 

referenskategorin, låg exponering. Oddskvoten för hög exponering är 5,75 (p<0,01) och 

innebär att oddset är fem gånger större för oro över att utsättas för hot om våld, i 

förhållande till referensgruppen och med påverkan av resterande variabler som ingår i 

modell 1. 

 

Variabeln attraktivitet som består av tre kategorier ”låg attraktivitet” (referenskategori), 

”medelhög attraktivitet” och ” hög attraktivitet” kan inte förutsäga risken för oro över att 

utsättas för hot om våld, då den inte är signifikant (p>0,05). 

 

Nagelkerke R2 står för andelen förklaringsvärde i modellen. I modell 1 är värdet 0,20, 

detta innebär att de oberoende variablerna kan förklara 20% av variationen i den beroende 

variabeln. Allison (1999, s. 31) argumenterar för att många studier lägger allt för stor vikt 

på R2. Hon menar att en modell som förklarar 80% kan vara lika bra som en modell som 
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förklarar 10%. Ett högt värde är dock eftersträvansvärt men det finns ingen anledning att 

avvisa modellen på grund av lågt R2 (ibid.). Trots det relativt låga R2-värdet i modell 1 

framkommer det tydligt i analysen att vissa variabler har effekt på den beroende 

variabeln. 

 

Modell 2 

I modell 2 ingår alla variabler som var inkluderade i modell 1 samt kontrollvariabeln 

”tidigare utsatthet för brott i arbetet”. Kontrollvariabeln består av två kategorier ”Har inte 

utsatts för brott i arbetet” (referenskategori) och ”Har utsatts för brott i arbetet”. Att 

inkludera denna variabel i regressionen påverkar ingen av de variablerna från modell 1 i 

någon hög utsträckning. Oddskvoten för kategorin ”Har utsatts för brott i arbetet” är 4,43 

(p<0,01) vilket indikerar att oddset för att känna en oro över att utsättas för hot om våld 

är fyra gånger större för de som utsatts för brott i arbetet, i jämförelse med 

referensgruppen och med påverkan av de övriga variablerna i modell 1. Nagelkerke R2 i 

modell 2 är 0,23 vilket innebär att inkluderingen av kontrollvariabeln har ökat modellens 

förklaringsvärde.  
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Tabell 2. Resultat av logistisk regressionsanalys av oro över att utsättas för hot om våld 

och rutinaktivitetsteorins tre element samt tidigare utsatthet för brott i arbetet. N=371 

 

5.2.2 Oro över att utsättas för överfall eller misshandel 

Den logistiska regressionsanalysen av oro över att utsättas för överfall eller misshandel 

är utformad i likhet med föregående analys men berör brottstypen överfall eller 

misshandel. 

 

Modell 1 

När oddskvoten för kapabla väktare observeras, som ligger på 4,23 (se tabell 3) går det 

att se att den är betydligt mindre än oddskvoten för oro över att utsättas för hot om våld, 

vilken visade 25,64 (se tabell 3). Den stora skillnaden kan vara en följd av att det är ett 

fler antal individer som känner oro över att utsättas för hot om våld (se figur 1). Det går 

dock att se att signifikansen för oro över att utsättas för överfall eller misshandel och 

närvaro av kapabla väktare (p<0,001) har bättre signifikans än då hot om våld och närvaro 

av kapabla väktare (p<0,01) observeras. 

 

När exponering och oro över att utsättas för överfall eller misshandel studeras 

framkommer det att medelhög exponering inte längre är signifikant, dock är signifikansen 

för hög exponering (p<0,001) bättre och oddset är nästintill oförändrat i jämförelse mot 
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tabell 1. Attraktivitet som lämpligt offer kan i likhet med föregående regression inte heller 

förutsäga oro över att utsättas för överfall eller misshandel. Nagelkerke R2 i modellen är 

0,17. Vilket innebär att den kan förutsäga 17% av variationen i den beroende variabeln. 

 

Modell 2 

I modell 2 inkluderas  kontrollvariabeln ”tidigare utsatthet för brott i arbetet”. Resultatet 

tyder på att kontrollvariabeln har en effekt på oro över att utsättas för överfall eller 

misshandel. Oddskvoten visar nu att det är över sju gånger vanligare (p<0,001) att de 

ordningsvakter som utsatts för brott i arbetet känner en oro över att utsättas för överfall 

eller misshandel, än de ordningsvakter som inte utsatts för brott i arbetet. I tabell 2 är både 

oddskvoten och signifikansen för kontrollvariabeln högre än i jämförelse med tabell 1. 

Nagelkerke R2 i denna modell uppstiger till 0,22 vilket innebär att inkludering av 

kontrollvariabeln förbättrar modellens förklaringsvärde. 

 

Tabell 3. Resultat av logistisk regressionsanalys av oro över att utsättas för överfall eller 

misshandel och rutinaktivitetsteorins tre element samt tidigare utsatthet för brott i arbetet. 

N=369 
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6. Diskussion  

Diskussionen är indelad i tre delar som innefattar en resultatdiskussion, en 

metoddiskussion samt slutsatser. 

 

6.1 Resultatdiskussion 

Som tidigare nämnts syftar denna studie inte till att kunna generaliseras på hela 

populationen. Resultaten i denna studie kan endast säga något om de respondenter som 

ingår i urvalet då urvalet inte är slumpmässigt.  

 

Utöver variablerna för de tre hypoteserna testades även kontrollvariabeln vilken mätte 

tidigare viktimisering på arbetsplatsen. Resultatet utifrån regressionsanalyserna visade att 

tidigare viktimisering på arbetsplatsen har ett signifikant samband både till oro över att 

utsättas för hot om våld samt oro över att bli överfallen eller misshandlad. Detta innebär 

att rutinaktivitetsteorin ensam inte tycks kunna förklara orsaken till oro över att bli utsatt 

för brott på arbetsplatsen. Något som även kunnat utläsas genom mått på Nagelkerke R2. 

När kontrollvariabeln inkluderas ökar modellens förklaringsvärde i båda regressionerna. 

Detta resultat liknar det resultat som Madriz (1996) studie av yrkessamma personers 

uppfattning av säkerheten på arbetsplatsen genererade. Studien av Madriz (1996, s. 412) 

visade att personer som tidigare viktimiserats oftare uppfattade arbetsplatsen som osäker. 

Värt att nämna är dock att Madriz mätte tidigare viktimisering generellt medan denna 

studies variabel endast mätte viktimisering i arbetet.  

 

I föreliggande studie rapporterade 95% av respondenterna att de någon gång under det 

senaste året blivit utsatt för brott i sitt arbete. Det går dock att spekulera över vilka resultat 

som projicerats om frågan formulerats annorlunda och om månad hade mätts istället för 

år, troligen hade resultaten hamnat närmare jämförelsestudiens.  

 

Förklaringsvärdet i de logistiska regressionsmodellerna ökade som sagt då 

kontrollvariabeln inkluderades. Det hade vidare varit intressant att studera om 

förklaringsvärdet påverkats ytterligare och i vilken riktning om fler kontrollvariabler 

inkluderats. Detta var dock inte möjligt i denna studie (se s. 16). 
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6.1.1 Hypotes 1 - exponering 

Nedan diskuteras resultaten av den bivariata samt logistiska regressionsanalysen gällande 

grad av exponering och oro.  

Resultaten utifrån den bivariata analysen samt den logistiska regressionsanalysen visar 

att medel till hög grad av exponering har en påverkan på oro över att utsättas för hot om 

våld samt oro över att bli överfallen eller misshandlad. Det går alltså att säga att 

ordningsvakter som i hög grad exponeras för högriskindivider i högre grad känner en oro 

över att bli utsatta för hot om våld samt att bli överfallna eller misshandlade i jämförelse 

med de ordningsvakter som exponeras i lägre utsträckning.  

 

Dessa resultat liknar de resultat som framkommer i studien av Madriz (1996) där 

yrkesutövande individers uppfattning om arbetsplatsen som trygg eller otrygg studerades 

utifrån rutinaktivitetsteorin. I studien gjord av Madriz (ibid., s. 415) framkom det att vad 

författaren valt att kalla ”risk oppotunity variables” starkt korrelerar med uppfattningen 

om arbetsplatsen som trygg eller otrygg. De tidigare nämnda variablerna är skapta utifrån 

rutinaktivitetsteorin och mäter exponering för risk, närhet till potentiella förövare samt 

attraktivitet som offer (ibid., s. 409). Dock skiljer sig Madriz (1996) ”risk oportunity 

variables” från det exponeringsindex som använts i denna studie då exponeringsindexet 

endast mäter exponering för personer med riskfaktorer.   

 

Eftersom resultaten visar på att hög grad av exponering i sitt arbete påverkar oro över att 

utsättas för de två typer av brottslighet görs bedömningen att hypotes 1 verifieras.  

6.1.2 Hypotes 2 - attraktivitet 

Nedan diskuteras resultaten av den bivariata samt logistiska regressionsanalysen gällande 

attraktivitet och oro.  

Utifrån den bivariata och de logistiska regressionsanalyserna går det inte att se ett 

signifikant samband mellan oro över att utsättas för hot om våld samt oro över att bli 

överfallen eller misshandlad och hög attraktivitet. Denna studie tycks inte kunna finna ett 

samband mellan oro och hög attraktivitet.  

 

Att attraktivitetsindex inte framkom vara signifikant genom den logistiska 

regressionsanalysen  kan bero på främst två orsaker. Då flera av de variabler som var 
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tänkta att ingå i attraktivitetsindex behövde uteslutas på grund av dåliga värden på 

Cronbachs alfa stämmer detta index inte helt överens med den modell som först var tänkt. 

Detta index utgick ifrån en tidigare studie av Landau och Bendalak (2008) gjord på 

sjukhuspersonal där attraktivitet som offer bedömts utifrån fyra punkter. Dessa punkter 

var låg arbetserfarenhet, avsaknad av utbildning för det verksamma yrket, avsaknad av 

utbildning i att hantera våldsamma situationer och den egna uppfattningen om bristande 

förmåga att kunna hantera våldsamma situationer (ibid., s. 91). Det kan vara så att detta 

index brister i den teoretiska validiteten och därför inte mäter attraktivitet så som det 

initialt var tänkt (Bryman, 2011, s. 163). Det andra alternativet är att modellen var felaktig 

från början och att ordningsvakters attraktivitet som lämpligt offer skiljer sig gällande 

attribut som gör personer inom andra yrken mer attraktiva som offer.  

 

Eftersom den logistiska regressionsanalysen inte visade på något signifikant samband 

mellan hög grad av attraktivitet och oro över att bli utsatt för hot om våld samt oro över 

att bli överfallen eller misshandlad måste hypotes 2 förkastas.  

6.1.3 Hypotes 3 – kapabla väktare 

Nedan diskuteras resultaten av den bivariata samt logistiska regressionsanalysen gällande 

avsaknad av kapabla väktare och oro.  

Resultaten av analysen visar att det finns signifikanta samband mellan avsaknad av 

kapabla väktare och oro över att bli utsatt för hot om våld samt oro över att bli överfallen 

eller misshandlad. Enligt dessa resultat går det att säga att avsaknad av kapabla väktare 

tycks påverka känslan av oro för att utsättas för hot om våld samt överfall/misshandel. I 

en tidigare studie av Simha, Landau och Bendalak (2007) har sambandet mellan 

”guarding” och utsatthet på arbetsplatsen studerats. Studien visar att det finns ett relativt 

starkt samband mellan avsaknad av kapabla väktare och viktimisering på arbetet. Något 

som kan liknas med det resultat som producerat i föreliggande studie. Viktigt att påpeka 

är dock att denna studie mäter oro på arbetsplatsen medan Simha, Landau och Bendalak 

(2007) i sin studie mäter faktisk utsatthet i arbetet.  

 

Bedömningen är att hypotes 3 kan verifieras. 
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6.2 Metoddiskussion 

6.2.1 Kvantitativmetod 

Valet av kvantitativ metod gjordes utifrån en önskan om att kunna undersöka ett större 

urval. Då teorin redan var vald innan hypoteserna formats ansågs en kvantitativ 

forskningsstrategi vara lämpligt anpassad till detta deduktiva angreppssätt (Bryman, 

2011, s. 151). En kvalitativ forskningsstrategi hade dock kunnat göra det möjligt att 

operationalisera de index och variabler som använts på ett sätt som är mer anpassat för 

den specifika yrkesgruppen. Detta hade kunnat möjliggöras genom inledande kvalitativa 

intervjuer. Detta var dock inte möjligt på grund av den begränsade tidsramen.  

6.2.2 Urval och insamling 

Att använda enkät som insamlingsmetod har många fördelar. Enkäter är ofta billiga och 

snabba att administrera och utesluter risker för intervjuareffekt samt att olika 

respondenter ställs olika frågor (Bryman, 2011, s. 228). En annan fördel med att använda 

enkät som insamlingsmetod är att den lättare anpassas till respondentens livssituation då 

respondenten kan välja tidpunkt för när han eller hon besvarar enkäten (ibid., s. 229). Det 

går även att lägga fram argumentet att webbenkäter idag mer än någonsin, då internet är 

tillgängligt via de flesta mobiltelefoner, är den enkätmetod som bäst kan anpassas till 

respondenternas livssituation. En annan fördel med just webbenkäter är att 

respondenternas svar automatiskt kan överföras till ett analysprogram vilket utesluter den 

tidskrävande inkodningen samt minskar risken för systematiska fel (ibid., s. 600f). I denna 

studie användes som tidigare nämnt Google Forms, vilket gjorde det möjligt att föra över 

de insamlade svaren till en Excel-fil vilken sedan kunde exporteras till SPSS.  

 

Det finns dock nackdelar med att använda enkät som insamlingsmetod. Då det inte går 

att hjälpa respondenten med olika frågor som uppstår kring enkäten begränsas de sätt på 

vilken enkäten formuleras (ibid., s. 228f). Enkäten kan exempelvis inte bestå av för många 

frågor eller för upprepande frågor då respondenten riskerar enkättrötthet, vilket kan leda 

till att enkäten inte lämnas in eller lämnas in halvfärdig (ibid., s. 228f). Vissa program 

kan anpassas så att respondenten endast kan se en fråga i taget och därmed göra frågorna 

oberoende av varandra samt göra filterfrågor enklare för respondenten att besvara (ibid., 

s. 600). Detta var dock inte genomförbart i Google Forms. Gällande webbenkäter finns 

det även problem med att det inte går att kontrollera att respondenten är den han eller hon 
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utger sig för att vara (ibid., s. 231). Gällande denna studie går det inte att säkerställa att 

alla de respondenter som besvarat enkäten är ordningsvakter.  

 

Då ett bekvämlighetsurval tillämpats går det inte att generalisera resultaten i studien på 

resten av befolkningen. Detta eftersom ett bekvämlighetsurval endast utgår ifrån de 

personer som för tillfället var tillgängliga, vilket innebär att det inte är möjligt att veta 

vilken grupp urvalet är representativt för (Bryman, 2011, s. 194). Med stor sannolikhet är 

resultaten i denna studie inte representativa för alla Sveriges arbetande ordningsvakter. 

Det datamaterial som samlats in har dock ett värde för denna studie då batteriet av frågor 

i enkäten samt operationalisering av index kunnat tests för att se ifall metoden som 

använts i denna studie skulle kunna användas i en randomiseras studie där sambandet 

mellan oro för våldsbrott och rutinaktivitet mätts. Valet att tillämpa ett bekvämligheturval 

utgick från att försök att nå ordningsvakter för ett randomiserat urval genom arbetsgivare 

i ett tidigt stadie av studien misslyckades. Det var inte möjligt att göra ett randomiserat 

urval då det inte gick att få tillgång till urvalsgruppen. Att göra ett bekvämlighetsurval 

genom att söka kontakt med ordningsvakter genom utvalda grupper på Facebook var det 

enda alternativet som var tillräckligt snabbt och effektivt för att kunna nå urvalsgruppen. 

6.2.3 Bortfall 

Ett stort bortfall kan leda till skevhet i studiens resultat (Bryman, 2011, s. 231). Eftersom 

denna studie tillämpade ett bekvämlighetsurval genom att annonserade en surveyenkät på 

Facebook är det svårt att få en uppfattning om det externa bortfallet. Det går inte att säga 

hur många som såg enkäten men valde att inte besvara den. Det är dock troligt att det 

finns faktorer som skiljer dem som valde att besvara enkäten från de som inte gjorde det, 

vilket är något som påverkar studiens generaliserbarhet (ibid., s. 231). För att försäkra att 

endast personer som i nuläget arbetar som ordningsvakt kom med i det slutliga 

datamaterialet ställdes kontrollfrågan ”Arbetar du i dagsläget som ordningsvakt?”. De 

individer som svarade ”Nej” på kontrollfrågan uteslöts ur materialet.  Totalt uteslöts 16 

respondenter (4%) ur datamaterialet vilket inte ses som problematiskt (ibid., s. 231). 

Gällande det interna bortfallet i index och variabler uppgick bortfallet (efter att outliers 

uteslutits) för exponeringsindex till 5,6% samt 2,1% för variabeln som mäter kapabla 

väktare, vilket inte är att ses som problematiskt (ibid., s. 231). Då bortfallet i 

attraktivitetsindex till en början uppgick till 15,3%, vilket kan ses som problematiskt, 
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gjordes detta index om till att endast visa medelvärdet för alla variabler. Det slutliga 

bortfallet i attraktivitetsindex uppgick till 2,6%.  

6.2.4 Regressionsdiagnostik 

Vid logistisk regressionsanalys är det framförallt två typer av regressionsdiagnostik som 

är aktuell, test för multikollinearitet samt test för outliers (Pallant, 2005, s. 161). 

Multikollinearitet innebär att två eller fler variabler i analysen korrelerar med varandra 

(Edling & Hedström, 2003, s. 145).  Detta kan innebära att skattningarna av 

regressionskoefficienterna i analysen blir mindre pålitliga och att stickproven från 

analysen kommer att variera kraftigare än vad de borde (ibid.). Multikollinearitet kan 

även minska värdet av R2 vilket innebär att det blir svårare att påvisa den oberoende 

variabelns påverkan på variansen i den beroende variabeln samt att det blir svårare för B-

koefficienter att visa statistisk signifikans (Djurfeldt, 2009, s. 113). För att kontrollera för 

multikollinearitet i regressionsanalysen användes kollineardiagnos (ibid., s. 113). 

Eftersom SPSS inte tillåter detta för logistisk regression gjordes mätning för VIF-värden 

och Tolerance via linjär regression (Pallant, 2005, s. 161). Resultaten av samtliga VIF-

test visade på värden under 2,5 vilket är gränsen för när VIF-värdet anses vara kritiskt 

(Djurfeldt, 2009, s. 114). Värden för Tolerance bör inte ligga under 0,5 då det innebär att 

variablerna är överflödiga i modellen (ibid.). Samtliga regressioner antog ett värde på 

Tolerance över 0,5. Bedömningen var att det inte fanns ett problem med multikollinearitet 

i modellen.   

 

För att undersöka ifall modellen innehöll inflytelserika observationer (outliers) har 

standardavvikelser över värdet 2,5 i residualerna undersökts (Djurfeldt, 2009, s. 119). 

Allison (1999, s. 87) menar att residualer med standardavvikelse över 2,5 eller under -2,5 

behöver observeras närmare då dessa värden kan påverka resultaten. Efter denna 

rekommendation har beslutet tagits att utesluta observationer som hamnat utanför dessa 

värden. Detta beslut ansågs välgrundat då jämförelsen mellan regressioner med, samt utan 

outliers, visade på olika värden. Det finns dock de som menar att denna typ av exkludering 

av observationer kan liknas vid manipulation av data och att det kan påverka studiens 

statistiska teori och inte minst ge ett missvisande standardfel (Wilcox, 1998; 2002 i 

Ferrer-Wreder & Jaccard, 2012, s. 352). Detta är dock inte en åsikt som delas av alla. 

Gällande föreliggande studie gjordes dock bedömningen att outliers över 2,5 samt under 

-2,5 var inflytelserika observationer och påverkade modellens förklaringsvärde markant. 
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När outliers uteslöts ur modellen för oro över att utsättas för hot om våld gick modellens 

förklaringsvärde (R2) från 8,7% till 20,2 %. Förklaringsvärdet förbättrades även markant 

då inflytelserika observationer uteslöts från modellen över oro över att bli överfallen eller 

misshandlad.  

6.2.5 Validitet och reliabilitet  

För att kontrollera den interna reliabiliteten i analysen har måttet Cronbachs alfa använts. 

Måttet används för att beräkna genomsnittet av de tänkbara reliabilitetskoefficienterna 

och är en typ av split-half metod. (Bryman, 2011, s. 163). Detta test ger en indikation på 

hur väl de variabler som ingår i ett index korrelerar med varandra (Pallant, 2005, s. 6). 

Nunnally (1978 i Pallant, 2005, s. 174) samt Westergaard et al. (1989, s. 93) 

rekommenderar att värdet för Cronbachs alfa ska ligga på minst 0,7. Enligt dessa 

rekommendationer har föreliggande studie valt att lägga gränsen för värdet på Cronbachs 

alfa på 0,7.   

 

Den externa reliabiliteten i föreliggande studie anses vara relativt hög då 

tillvägagångssätten genomgående har beskrivits transparant (Bryman, 2011, s. 352). 

Dock kan resultaten variera över tid även om samma metod och modell som i 

föreliggande studie används. Detta på grund av de kontinuerliga förändringar som sker i 

samhället (ibid.). 

 

Då bekvämlighetsurval har tillämpats kan den externa validiteten bedömas som låg. Detta 

eftersom denna typ av urvalsmetod medför att resultaten inte går att generalisera på hela 

populationen då urvalet inte är randomiserat (Bryman, 2011, s. 194). Därav blir målet 

med denna studie att den ska fungera som en språngbräda för fortsatta studier (ibid., s. 

195). En styrka i studien är att beprövade frågor har använts i enkäten. Frågor angående 

oro har formulerats utifrån de frågor som använts i Brås nationella trygghetundersökning 

(2016). Frågor om hur attraktivt offer kan mätas har inspirerats utifrån enkätfrågor i 

studien av Simha, Landau & Bendalak (2007, s. 91).   

 

Den interna validiteten, vilken har diskuterats tidigare under resultatdiskussionen, går att 

ifrågasätta då det finns en möjlighet att det index som använts för att mäta attraktivitet 

inte mäter det som är avsett att mätas i förhållande till rutinaktivitetsteorin. Som tidigare 

nämnts finns det brister i attraktivitetsindexet vilket kan grunda sig i formuleringen av de 
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frågor från enkäten som indexet består av. Frågorna som är inkluderade i indexet berör 

endast hur utbildningen har hjälpt i hantering av utsatta situationer, indexet tar på så vis 

inte hänsyn till andra faktorer som kan försvaga respektive förstärka ordningsvaktens 

attraktivitet som lämpligt offer. Alternativa frågor att inkludera för att få en helhetsbild 

över attraktivitet hade varit arbetserfarenhet samt uppskattad egen förmåga att hantera 

utsatta situationer oberoende av utbildningen. På grund av det otillräckliga värdet på 

Cronbachs alfa kunde dessa variabler dock inte inkluderas.  

 

6.3 Slutsats 

Enligt föreliggande studie så kan det konstateras att det finns en oro bland ordningsvakter 

över att utsättas för både hot om våld samt överfall eller misshandel på arbetsplatsen. 

Denna oro kan delvis förklaras genom två av de tre elementen i rutinaktivitetsteorin, hög 

exponering och avsaknad av kapabla väktare. Att det tredje elementet, attraktivitet, har 

effekt på ordningsvakternas oro har denna studie dock inte kunnat påvisa. Tidigare studier 

har påvisat att tidigare utsatthet för brott kan bidra till en oro över att utsättas för . Detta 

framkommer även i denna studie, då tidigare utsatthet för brott i arbetet som nämnts 

tidigare är en prediktor för oro över att utsättas för hot om våld samt överfall/misshandel 

i arbetet. Denna studie kan dock inte generaliseras på alla Sveriges verksamma 

ordningsvakter  

6.3.1 Åtgärder 

Utifrån studiens resultat går det att utläsa att en hög närvaro av personer som är alkohol-

eller narkotika påverkade samt personer som ter sig våldsamma och/eller verbalt hotfulla 

ökar ordningsvakters oro. Att arbeta som ordningsvakt innebär dock att i stor utsträckning 

arbeta i miljöer där allmänheten vistas och där det ofta förekommer personer som kan 

beskrivas utifrån dessa kännetecken. Det är därför svårt att föreslå åtgärder för minskad 

oro, utifrån elementet exponering, som inte påverkar ordningsvakters förmåga att utföra 

sitt arbete.  

 

Studien visade även att ordningsvakter som inte snabbt kan få assistans av kollegor eller 

polis när de befinner sig i kritiska situationer upplever oro i stor utsträckning. Som åtgärd 

för att minska ordningsvakters oro över att utsättas för hot om våld samt 

överfall/misshandel kan rutinerna för assistans ses över. En annan åtgärd för att minska 
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oro kan vara att upprätta ett närmare samarbete med polis samt utreda ifall det är möjligt 

för ordningsvakter att alltid arbeta i par.  

6.3.2 Fortsatta studier 

Då denna studie inte kunnat generaliseras på alla verksamma ordningsvakter kan det vara 

av värde att framöver undersöka ordningsvakters oro i studier som tillämpar ett 

slumpmässigt urval. Detta då den föreliggande studien visade att oro för hot om våld samt 

överfall/misshandel bland ordningsvakter är mycket hög. Föreliggande studie visade även 

att majoriteten (95%) av ordningsvakterna under det senaste året har utsatts för brott i 

arbetet. Vidare visade den även på ett samband mellan ordningsvakternas tidigare 

viktimisering i arbetet och oro för att utsättas för hot om våld samt överfall/misshandel. 

Utifrån dessa iakttagelser anses det befogat att fortsättningsvis studera ordningsvakters 

faktiska utsatthet i yrket.  
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1. Variabellista 

Tabellen innefattar samtliga enkätfrågor som ställdes i enkätundersökningen. 

Fråga Svarsalternativ 

Arbetar Du i dagsläget som ordningsvakt? 1 Ja 

2 Nej 

Hur länge har Du arbetat som 

ordningsvakt?  

 

1 Mindre än 1 år 

2 1-3 år 

3 4-6 år  

4 Mer än 6 år 

Kön 1 Man 

2 Kvinna 

3 Definierar som annat 

4 Vill inte uppge 

Födelseår  Ange ålder i födelseår 

Civilstånd 

 

1 Ensamstående utan barn 

2 Ensamstående med barn 

3 Sambo / gift utan barn 

4 Sambo /gift med barn 

5 Annat 

Markera högst avslutad utbildning 

 

1 Grundskola 

2 Gymnasium 

3 Högskola / universitet 

4 Annat 

Vilken stad bor du i? 

 

Ange stad i fritext rutan 

Har det hänt att Du under det senaste året, 

i Ditt arbete, oroat dig för att Du ska bli 

utsatt för hot om våld? (April 2015-april 

2016) 

 

1 Ja 

2 Nej 

Om ja, hur ofta? 1 Ganska sällan 

2 Ganska ofta 

3 Mycket ofta 

Har det hänt att Du under det senaste året, 

i Ditt arbete, oroat Dig för att Du ska bli 

utsatt för verbala kränkningar? (April 

2015-arpil 2016) 

 

1 Ja 

2 Nej 

Om ja, hur ofta? 1 Ganska sällan 

2 Ganska ofta 

3 Mycket ofta 

Har det hänt att Du under det senaste året, 

i Ditt arbete, oroat dig för att Du ska bli 

utsatt för sexuella trakasserier? (April 

2015-april 2016) 

 

1 Ja 

2 Nej 
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Fråga Svarsalternativ 

Om ja, hur ofta? 1 Ganska sällan 

2 Ganska ofta 

3 Mycket ofta 

Har det hänt att Du under det senaste året, 

i Ditt arbete, oroat Dig för att Du ska bli 

överfallen eller misshandlad? (April 

2015-april 2016) 

 

1 Ja 

2 Nej 

Om ja, hur ofta? 

 

1 Ganska sällan 

2 Ganska ofta 

3 Mycket ofta  

Har det hänt att Du någon gång, i Ditt 

arbete, utsatts för brott? 

(Hot om våld, verbala kränkningar, 

sexuella trakasserier, överfall, 

misshandel, stöld.) 

1 Ja 

2 Nej 

Har det hänt att Du någon gång, när Du 

inte är i tjänst, utsatts för brott? 

(Hot om våld, verbala kränkningar, 

sexuella trakasserier, överfall, 

misshandel, stöld, inbrott.) 

 

 1 Ja 

2 Nej 

Hur många dagar arbetar Du en 

genomsnittlig vecka? 

1 1-2 dagar 

2 3-4 dagar 

3 5-6 dagar 

4 7 dagar 

Hur många dagar arbetar Du kväll och / 

eller natt en genomsnittlig vecka? 

1 1-2 dagar 

2 3-4 dagar 

3 5-6 dagar 

4 7 dagar 

Kommer Du i Din yrkesroll i kontakt med 

allmänheten? 

 

1 Ja 

2 Nej 

Om ja, hur ofta? 1 Ganska sällan 

2 Ganska ofta 

3 Mycket ofta 

Kommer Du i Din yrkesroll i kontakt med 

personer som är alkoholpåverkade? 

1 Ja 

2 Nej 

Om ja, hur ofta? 1 Ganska sällan 

2 Ganska ofta 

3 Mycket ofta 

Kommer Du i Din yrkesroll i kontakt med 

personer som är narkotikapåverkade? 

 

1 Ja 

2 Nej 

3 Ingen uppfattning 

Om ja, hur ofta? 1 Ganska sällan 

2 Ganska ofta 

3 Mycket ofta 

Kommer Du i Din yrkesroll i kontakt med 

personer som är våldsamma? 

1 Ja 

2 Nej 
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Fråga Svarsalternativ 

Om ja, hur ofta? 1 Ganska sällan 

2 Ganska ofta 

3 Mycket ofta 

Kommer Du i Din yrkesroll i kontakt med 

personer som är verbalt hotfulla? 

(hot om våld, verbala trakasserier och  

kränkningar) 

1 Ja 

2 Nej 

Om ja, hur ofta? 

 

1 Ganska sällan 

2 Ganska ofta 

3 Mycket ofta  

Har Du genomgått polisens 

grundutbildning för ordningsvakter? 

1 Ja 

2 Nej 

Anser Du att utbildningen hjälpt Dig i 

hantering av situationer där det uppstår 

fysiskt våld riktat mot Dig av en eller 

flera personer? 

 

1 Ja 

2 Nej 

3 Ingen uppfattning 

Om ja, i vilken grad hjälper utbildningen 

Dig i denna situation? 

1 I ganska låg grad 

2 I ganska hög grad 

3 I mycket hög grad 

Anser Du att utbildningen hjälper Dig i 

hantering av situationer där det uppstår 

fysiskt våld mellan två eller fler personer? 

 

1 Ja 

2 Nej 

3 Ingen uppfattning 

Om ja, i vilken grad hjälper utbildningen 

Dig i denna situation? 

1 I ganska låg grad 

2 I ganska hög grad 

3 I mycket hög grad 

Anser Du att utbildningen hjälpt dig i 

hantering av situationer där det uppstår 

verbal konflikt mellan Dig och en eller 

flera personer? 

1 Ja 

2 Nej 

3 Ingen uppfattning 

Om ja, i vilken grad hjälper utbildningen 

Dig i denna situation? 

1 I ganska låg grad 

2 I ganska hög grad 

3 I mycket hög grad 

Har Du genomgått någon utbildning som 

kompletterar polisens grundutbildning för 

ordningsvakter? 

 

1 Ja 

2 Nej 

Händer det att Du arbetar ensam, utan 

kollegor?  

(andra ordningsvakter, polis eller 

personer från annan yrkesgrupp)  

1 Ja 

2 Nej 

3 Ingen uppfattning 

Om ja, hur ofta? 1 Ganska sällan 

2 Ganska ofta 

3 Mycket ofta 

 

 

 



 

47 

 

Fråga Svarsalternativ 

Om Du  befinner Dig ensam i  en hotfull 

situation har Du då möjligheten att 

tillkalla hjälp från andra ordningsvakter, 

polis eller motsvarande? 

1 Ja 

2 Nej 

3 Ingen uppfattning 

Om ja, hur lång tid upplever Du att det 

tar innan hjälpen är på plats? 

1 Ganska lång tid 

2 Ganska kort tid 

3 Mycket kort tid 

Markera den utrustning nedan som Du 

bär i ditt yrke (Du kan markera flera 

alternativ) 

1 Batong                  

2 Handfängsel 

3 Pepparsprej            

4 Kommunikationsradio 

5 Larm  

6 Ficklampa 

 

 

Hanterar Du kontanter i ditt arbete? 

 

1 Ja 

2 Nej 
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8.2 Bilaga 2. Informationsbrev  

Till dig som arbetar som ordningsvakt 

 

Denna enkätundersökning är en del av ett examensarbete inom programmet 

utredningskriminologi på Högskolan i Gävle. Studien syftar till att undersöka känsla av 

otrygghet i arbetet och riktar sig till yrkesgruppen ordningsvakter.  

 

Denna enkät riktar sig till dig som i dagsläget arbetar som ordningsvakt. Enkätfrågorna 

består av tre kategorier, vilka är: Otrygghet, kontakt med allmänheten samt utbildning 

och säkerhet. Enkäten består av 29 frågor och tar ca 10 min att besvara.   

 

Genom att besvara frågorna i enkäten så ger du ditt medgivande till att de svar som du 

lämnar får användas i den nämnda studien. Ditt deltagande i studien är anonymt och du 

kommer inte att kunna identifieras under arbetets gång eller i den slutliga uppsatsen. Du 

kan när som helst välja att avsluta och inte besvara enkäten.  

 

Den färdiga studien kommer att publiceras på Högskolan i Gävles databas, DiVA. Om du 

som deltagare är intresserad av studiens resultat kan du ta del av den där. 

 

Om du har frågor om enkäten eller studien kan du kontakta: 

Linda Nilsson, Student HIG 

Ofk13lno@student.hig.se 

 

Maria Holmlund, Student HIG 

Ofk13mhl@student.hig.se 
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8.3 Bilaga 3. Sökvägar 

 

Tidigare forskning om hur rutinaktivitetsteorin applicerats på studier om 

viktimisering i arbetet. 

En sökning på orden routine activity theory (AND) victimization (AND) workplace i 

databasen Discovery, med inställningar för att sortera bort artiklar som inte är i fulltext 

samt inte är peer reviewed resulterade i 6 träffar varav en dubblett. Utav dessa träffar 

valdes tre artiklar ut som relevanta i denna studie. De artiklar som valdes ut var studien 

”Situational and dispositional determinants of workplace victimization: The effects of 

routine activities, negative affectivity, and low self-control” av Kodellas, Fisher och 

Wilcox (2015), ”Personel exposure to violence in hospital emergency wards: A routine 

activity approach” av Simha, Landau och Bendalak (2007) samt ”The perception of risk 

in the workplace: A test of routine activity theory” av Esther Madriz (1996). 

Utöver denna studie användes även rapport 2015:12 ”Hot och våld: om utsatthet i 

yrkesgrupper som är viktiga i det demografiska samhället” från Brå.  

 

Tidigare forskning på väktare/säkerhetsvakter 

En sökning på orden security guard (AND) risk (AND) exposure i databasen Discovery, 

med inställningar för att sortera bort artiklar som inte är i fulltext samt inte är peer 

reviewed resulterade i 16 träffar. Efter en genomgång av träffarna valdes två artiklar ut 

för att användas i studien. De artiklar som valdes ut var ”Violence and psychological 

distress among police officers and security guards” av Leino, T., Selin, R., Summala, H., 

& Virtanen, M. (2011) samt”Work-related Violence against Security Guards – Who is 

Most at Risk?” av Leino, Selin, Heikki och Virtanen (2010). 
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8.4 Bilaga 4. Fullständig variabellista 
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Förtydligande av bilaga 4.  

Bilaga 4 inkluderar studiens samtliga variabler, på y-axeln de oberoende variablerna och 

på x-axeln studiens fyra beroende variabler. N står för antalet respondenter som inom den 

specifika kategorin svarat ja på oro över att utsättas för…hot om våld / överfall eller 

misshandel / verbala kränkningar / sexuella trakasserier. % står för andelen som svarat ja 

av samtliga inom den specifika kategorin. Till exempel kan vi se att det av männen är 290 

stycken som svarat ja på frågan om ”Har det hänt att Du under det senaste året, i Ditt 

arbete, oroat dig för att Du ska bli utsatt för hot om våld?” vilket motsvarar 82,8% av 

alla de män som besvarat frågan.  

 


