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Sammanfattning 
Syftet med studien är att studera ungdomars attityd mot uniformerad personal, kontrollera för 

eventuella samband mellan inställning till och beteende mot polisen samt studera vilka 

bakomliggande faktorer som påverkar inställningen till polisen. Studien tar sin utgångspunkt i 

teorierna Sociala band, Strain, General Strain Theory samt Procedural Justice Theory. Med 

kvantitativ metod analyseras ett datamaterial från en enkätundersökning vilken har 

genomförts bland ungdomar i årskurs 9 och tredje året på gymnasiet. Resultatet tyder på att 

inställningen till uniformerade tjänstemän är positiv, att majoriteten av ungdomarna uppger att 

de inte har ett avvikande beteende samt att majoriteten av ungdomarna inte vill söka sig till 

polisyrket. De logistiska regressionsanalyserna tyder på att bl.a. en låg social anknytning och 

sämre betyg påverkar inställningen till polisen. Studiens diskussion innehåller styrkor och 

svagheter i studiens metod samt förslag på förändringar som kan vidtas vid fortsatt forskning.  

 

Nyckelord: ungdomar, attityd, inställning, avvikande beteende, uniformerade tjänstemän 

  



Abstract 
Juveniles attitudes toward uniformed officers – a quantitative self-reported survey 

 

The idea of this study arose when the municipality published that they were going to 

implement MBU – Människan bakom uniformen in Borlänge. The aim of this study is to 

examine the youths’ attitudes towards the uniformed officers and analyze if the attitudes is 

affected by any demographic variables. The theories used in this study is Social Bond theory, 

Strain Theory, General Strain Theory and Procedural Justice Theory. It is an quantitative 

study using a survey method. The results indicates that the attitudes among the juveniles is 

very good. The discussion contains the studie’s strengths and weaknesses, possible reasons 

explaining the results and change suggestions for further research  
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1. Inledande avsnitt 

1.1 Bakgrund 
Under mina fältstudier hos Polismyndigheten i Borlänge kommun kom jag i kontakt med 

MBU- människan bakom uniformen. Detta är enligt Jonasson och Rehnberg (2013, s. 4) ett 

projekt som startade i Göteborg år 2009 utifrån problematik gällande ungdomsrelaterade 

händelser så som bilbränder, stenkastning och våld mot uniformerade tjänstemän (polis, 

räddningstjänst, ambulanssjukvården, väktare samt biljettkontrollanter). MBU syftar till att 

ungdomar mellan 15–20 år och uniformerade tjänstemän tillsammans ska skapa en bättre 

attityd gentemot varandra. Syftet är även att öka antalet ungdomar som söker sig till dessa 

yrken efter avslutad skolgång (a.a. s. 2). Detta sker genom att ungdomarna får delta vid 10 

utbildningstillfällen där personal från respektive uniformerad yrkesgrupp ansvarar för något 

eller några tillfällen var, och utbildar ungdomarna i hur varje instans arbetar.  

 

I det polisområde där jag genomförde mina fältstudier planeras det för att implementera detta 

projekt under hösten 2017, vilket är anledningen till att jag vill genomföra denna studie i just 

detta polisområde. Inom detta polisområde ligger Tjärna Ängar, vilket finns med på polisens 

lista över socialt utsatta områden i Sverige (NOA, 2017, s. 41). I detta område har det under 

den senaste tiden återkommande skett anlagda bränder i bl.a. bilar, soprum och förråd samt att 

blåljusverksamheten har utsatts för stenkastning. MBU-projektet kommer att innefatta hela 

Borlänge kommun och dess ungdomar, men det socialt utsatta området är en viktig del av 

beslutet att implementera projektet i staden. Denna studie anses vara kriminologiskt relevant 

ur en kunskapsgenererande synvinkel på så sätt att resultatet redovisas deskriptivt för samtliga 

yrkesgrupper och kontroll görs även för vilka bakomliggande variabler som eventuellt 

påverkar inställningen till polisen, beteendet mot polisen samt viljan att söka sig till polisyrket 

efter avslutad skolgång. Vid eventuell replikering av studien kan denna även bidra till att 

utvärdera projektet MBU:s effektivitet om första replikeringen ses som en för-mätning och en 

andra replikering ses som eftermätning (Nyström, 2011, s. 268). Detta kräver dock att 

forskaren finner ett tillräckligt stort underlag och får möjlighet att göra ett sannolikhetsurval 

som kan representera andra populationer av ungdomar. Denna studie tillhandahåller ett 

tillräckligt stort urval, 120 respondenter, för att göra statistiska analyser men tyvärr inte ett 

sannolikhetsurval som kan representera andra populationer. Denna studie kan även ses som en 

typ av pilotstudie, då det som diskuteras gällande begränsningar i studien och vidare 
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forskning i avslutningen kan vara till hjälp för att göra en förbättrad studie vid eventuell 

replikering.  

 

I denna studie är polisen den centrala delen, då det utifrån tidsaspekten inte finns utrymme för 

att göra analyser av djupare grad för samtliga yrken. Dock så kommer jag att redogöra för 

samtliga yrkesgrupperna, men då på ett mer generellt plan. De tre första frågeställningarna, 

vilka är av en mer deskriptiv och generell karaktär, innefattar alla fem olika yrkesgrupper som 

diskuteras i studien. De nästkommande tre frågeställningarna kommer att analyseras djupare 

än de tre första frågeställningarna och är specificerade på enbart polisen, med anledning av 

den tidsram som getts. Frågeställning 4 och 5 innebär en redovisning av sambandsmått mellan 

de olika variablerna medan frågeställning 6 utgör tre olika modeller av en logistisk 

regressionsanalys. Anledningen till att fokus ligger på just polisen och inte på någon av de 

övriga yrkesgrupperna är med anledning av att polisen är den yrkesgrupp som jag upplever är 

den grupp som är mest involverad i den diskuterade problematiken. 

 

1.2 Syfte 
Syftet är att undersöka de ungas förtroende för och upplevelse av ett rättvist bemötande av 

uniformerad personal som polis, räddningstjänst, ambulanssjukvården, väktare och 

biljettkontrollanter inom kollektivtrafiken samt ungdomarnas beteende mot de uniformerade 

tjänstemännen. Syftet är också att studera inställningen till polisen, beteendet mot polisen 

samt viljan att söka sig till polisyrket efter avslutad skolgång utifrån bakgrundsfaktorerna kön, 

etnisk bakgrund, trivsel i skolan, betyg, boendesituation, familjens ekonomiska situation, 

polis i sin närhet, skolk, relation med föräldrar samt om föräldrar arbetar. Syftet med studien 

är även att studera i vilken mån ungdomarna kan tänka sig att söka sig till dessa yrken efter 

avslutad skolgång.  

 

1.3 Frågeställningar 
1. I vilken utsträckning uppger ungdomarna att de har en positiv inställning till de 

uniformerade tjänstemännen? 

2. I vilken utsträckning uppger ungdomarna att de har ett avvikande beteende, i form av 

brottsliga handlingar eller på annat sätt otrevligt bemötande, mot de uniformerade 

tjänstemännen? 

3. I vilken utsträckning tror ungdomarna att de kommer söka sig till de uniformerade yrkena 

efter avslutad skoltid? 
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4. Kan ett samband påvisas mellan inställningen till polisen och avvikande beteende mot 

polisen, och i sånt fall vilket? 

5. Kan ett samband påvisas mellan inställningen till polisen och viljan att söka sig till 

polisyrket efter avslutad skoltid, och i sånt fall vilket? 

6. Hur påverkar olika bakgrundsfaktorer inställningen till polisen, beteendet mot polisen 

samt viljan att söka sig till polisyrket efter avslutad skolgång? 

 

1.4 Förklaring av begrepp 
Uniformerade tjänstemän: Som tidigare beskrivits så innefattar detta polis, räddningstjänst, 

ambulanssjukvård, väktare samt biljettkontrollanter. I de fall som definitionen ”uniformerade 

tjänstemän” brukas innefattar det alla fem yrkesgrupper generellt. I de fall där en specifik 

yrkesgrupp diskuteras tydliggörs detta.  

 

Inställning till uniformerad personal: Inställningen till uniformerad personal innefattar två 

aspekter, dels ungdomarnas förtroende för respektive yrkesgrupp men också ungdomarnas 

upplevelse av att bli rättvist behandlad av uniformerade tjänstemän.  

 

Avvikande beteende: Avvikande beteende innebär att ungdomen antingen begått brottsliga 

handlingar mot uniformerade tjänstemän, som t.ex. stenkastning, men det innebär också ett 

beteende där ungdomen uppför sig illa eller otrevligt mot uniformerade tjänstemän men som 

inte rent juridiskt anses vara en brottslig handling. Ett exempel på detta skulle t.ex. kunna vara 

om ungdomen skriker och gapar då den uniformerade försöker utföra sina arbetsuppgifter.  

 

1.5 Disposition 
I kapitlet Inledning berörs studiens syfte, frågeställningar, hypoteser samt förklaring av 

begrepp som används i studien. Studiens syfte är förklarat i relativt generella termer, medan 

frågeställningarna är av en mer beskrivande karaktär hur detta syfte rent konkret ska 

undersökas. Tidigare forskning består först av en presentation och redogörelser för respektive 

vetenskaplig artikel och vidare så presenteras likheter och skillnader mellan samtliga artiklar. 

Teorier består likt föregående kapitel av en presentation och redogörelse för respektive teoris 

betydelse och sedan presenteras på vilket sätt teorierna används i studien. Kapitlet Metod 

innehåller flertalet underrubriker som förklarar hur studien är uppbyggd. Operationalisering 

innebär en beskrivning av hur enkäten har konstruerats utifrån viktiga aspekter att ta hänsyn 

till vid konstruktion av en enkät till vilka frågor som utgår ifrån respektive teori. Även 
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resultaten av pilotstudien presenteras, där tanken var att kontrollera för frågorna i enkäten. 

Metoden innehåller även underrubrikerna urval, bortfall, validitet, reliabilitet, 

generaliserbarhet samt etiska ställningstagande, för vilka presenteras vad dessa innebär och 

hur dessa har applicerats i studien. Underrubrikerna variabler samt analysmetod består av 

förklaringar gällande omkodningar av variabler, konstruktion av index, test av reliabiliteten 

för respektive index, hur sambanden i frågeställningarna har kontrollerats för och hur de 

logistiska regressionsanalyserna har genomförts. Kapitlet Resultat redogör för resultatet i 

textform, med tabeller och diagram som tydliggör för vad som framkommit. Underrubriken 

analys av resultatet innebär en analys av variablerna, sambandsmåtten, regressionsmodellen, 

urvalet och bortfallet, hur det funna resultatet kan relateras till tidigare forskning samt den 

teoretiska utgångspunkt som studien utgår ifrån. Avslutningsvis innehåller kapitlet Diskussion 

en redogörelse för studiens viktigaste resultat samt tankar kring studien fördelar och 

begränsningar samt förslag på eventuell vidare forskning.   
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2. Tidigare forskning 
Svensk forskning av attityder till uniformerade tjänstemän är begränsad, och lika så 

internationell forskning. Däremot finns det flertalet internationella vetenskapliga studier kring 

ungdomars attityder specifikt till polisen, fyra av dessa redogörs för här nedan i korta drag 

(för information kring artikelsökning, se bilaga 1). Då den djupare analysen genomförs 

specifikt på yrkesgruppen polis anses dessa vetenskapliga artiklar vara tillräckliga, men 

attityden kan eventuellt vara liknande även mot annan personal inom andra uniformerade 

yrken.    

 

How kids views cops 

I denna studie har man studerat ungdomars attityd mot polisen. Hurst och Frank (2000, s. 192-

193) skriver att undersökningen genomfördes bland High school-studenter i Cincinnati i Ohio, 

och totalt deltog 852 respondenter. Studien innefattade en enkätundersökning, vilken innehöll 

frågor rörande attityd mot polis, demografiska variabler, brottsrelaterade variabler samt 

variabler som berör beteendet mot polisen. Hurst och Frank (2000, s. 195) skriver att den 

beroende variabeln, vilken är en sammanslagning av de frågor som berör inställningen mot 

polisen, innefattade både generella och specifika frågor. De generella frågorna var ”Jag litar 

generellt på polisen”, ”Jag tycker om polisen generellt”, ”Generellt så är jag nöjd med 

polisens arbete i mitt bostadsområde” samt ”Jag anser att polisen generellt gör ett bra 

arbete”. De specifika frågorna handlade om respondenterna anser att polisen stoppar 

kriminalitet, hindrar människor från att bruka eller sälja droger, håller deras bostadsområde 

tyst och lugnt under nätterna, hjälper till om deras bil går sönder och de behöver hjälp samt 

om polisen gör sitt yttersta i situationer där människor är skadade/sjuka och behöver vård. 

Svarsalternativen som fanns att välja var strongly disagree, disagree, neutral, agree och 

strongly agree. Resultatet tyder på att de generella frågorna samt två av de specifika frågorna 

hade fler positiva än negativa svar, medan de resterande specifika frågorna hade fler negativa 

än positiva svar. Detta betyder att respondenterna har en positiv attityd till polisen generellt, 

men är negativt inställda till polisen i de specifika frågorna.  

 

Hurst och Frank (2000, s. 195-196) skriver att resultatet av studien visar på att en väldigt stor 

andel av ungdomarna valde det neutrala svarsalternativet som innebar att de inte hade någon 

åsikt i frågan. Det neutrala svarsalternativet var det vanligaste eller näst vanligaste på alla 

frågor utom två. På de generella frågorna hade 31,9-39,8% av respondenterna svarat agree 
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eller strongly agree på respektive fråga, medan 27,6-38% av respondenterna svarade neutral 

på respektive fråga.   

 

The impact of race/ethnicity, neighborhood context, and police/citizen interaktion on 

residents´ attitudes toward the police 

Syftet med denna studie, som genomförts genom telefonintervjuer med personer som bor i 

Houston, är att studera vilken påverkan etnicitet, bostadsområde samt kontakten mellan 

invånare och polis har på invånarnas attityder mot polisen (Lai och Zhao, 2010, s. 687-688). 

Lai och Zhao (2012, s. 687-688) skriver att de oberoende variablerna, vilka är index av frågor 

rörande demografi, förhållanden i bostadsområdet samt interaktion mellan polis och 

invånarna, har tagits fram genom en faktoranalys. Det demografiska indexet innefattar 

etnicitet, ålder, kön samt högsta utbildningsnivå. Förhållandena i bostadsområdet utgår ifrån 

rapporterad brottslighet, om personen har varit utsatt för något brott, om det finns en rädsla 

för att bli utsatt för brott samt om det finns ogynnsamma förhållanden i området. De tre mest 

ogynnsamma förhållandena var om personen var ensamstående mor, arbetslös eller väldigt 

fattig. Den tredje och sista variabeln utgår ifrån polisens brottsförebyggande arbete och hur 

nöjd respondenten är med brottspreventionen i området, polisens interaktion med invånarna, 

polisens synlighet samt vilken respons som ges då invånarna uppger att det finns en rädsla för 

utsatthet.  

 

Lai och Zhao (2010, s. 687-688) skriver vidare att de beroende variablerna är generella 

attityder och specifikt förtroende. De generella attityderna utgår ifrån frågor om polisens 

artighet, respektfullhet, rättvisa mot invånarna samt förmåga att kunna kommunicera på ett 

bra sätt. Det specifika förtroendet handlar om i vilken mån invånarna litar på att 

polismyndigheten utreder klagomål/anmälningar mot sina egna anställda och att dessa 

utredningar sker på ett korrekt och rättvist sätt, samt om de håller sina poliser ansvariga för 

obehörig användning av elpistoler.  

 

Lai & Zhao (2010, s. 689) skriver att medelvärdet på frågan om de är nöjd med polisen ligger 

på 14,28 på en skala mellan 4-20, och medelvärdet på rädslan för att utsättas för brott ligger 

på 1,62 på en skala mellan 1-3. Båda dessa variabler har en påverkan på de generella 

attityderna, men variabeln som berör i vilken mån man är nöjd med polisens arbete påverkar 

även det specifika förtroende. De respondenter som uppger att de någon gång har blivit utsatt 

för ett brott har en mer negativ attityd till polisen än de som uppger att de inte har blivit utsatt 
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för brott. Personerna i studien som lever under ogynnsamma förhållanden har en mer negativ 

attityd till polisen än de som lever under gynnsamma förhållanden.  

 

Police - youth: relationships: A qualitative analysis of Flemish adolescents´ attitudes toward 

the police 

Studien är en kvalitativ studie som har genomförts i området Flanders i Belgien via intervjuer 

och innefattar 12 fokusgruppsintervjuer, med ungdomar som bor i områden med låg 

respektive hög kriminalitet och som är 13-14 år och 17-19 år (Dirikx, Gelders, Parmentier, 

2012, s. 196). Forskarna har valt att fokusera på variablerna kön, ålder, utbildningsnivå samt 

om individen bor i ett område där kriminaliteten är hög eller låg (a.a.). De har medvetet valt 

att inte inkludera variabeln etnicitet, då de anser att det redan finns väldigt många studier som 

fokuserar just på etnicitet (a.a.). Dirikx et. Al. (2012, s. 198) skriver att de i 

fokusgruppsintervjuerna utgår ifrån tre olika ämnen, Performance of the police vilket handlar 

om polisens effektivitet och förmåga att bekämpa brott, Procedural justice aspects of the 

police, vilket innebär polisens agerande mot individerna i form av respektfullhet, neutralitet 

och trovärdighet, samt det tredje och sista ämnet Distributive justice aspects of the police 

vilket innefattar frågor gällande om polisen behandlar alla människor lika oavsett t.ex. kön, 

ålder eller etnicitet.  

 

Juvenile attitudes towards the police: The importance of subcultural involvement and 

communtiy ties 

Brick, Taylor och Esbensen (2009, s. 490) skriver att denna studie har gjorts i 15 olika skolor 

belägna i New Mexico, Arizona, South Carolina samt Massachusetts, bland elever som går i 

årskurs 6-9, och erbjuder ett program vid namn National Evaluation of the Teens, Crime, and 

the Community/CommunityWorks (TCC/CW). Detta program syftar till att minska utsatthet 

och rädslan för utsatthet hos ungdomar, få ungdomar att delta i positiva aktiviteter och 

åtaganden i skolan och resten av samhället, minska ungdomarnas brottsliga beteende, öka 

ungdomarnas prestation i skolan samt att förbättra lärandemiljön för elever och lärare. 

 

Brick, Taylor och Esbensen (2012,s . 491) skriver att den oberoende variabeln i analysen är 

variabeln attityd till polisen vilken innefattar frågor som berör polisens ärlighet, om polisen är 

”hard-working” och om polisen uppträder vänligt, artigt och respektfullt. De oberoende 

variablerna handlar om generella och specifika frågor som berör eventuell kontakt med 

polisen, individens självrapportering av egen brottslighet och utsatthet, om individen är 
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verksam i subkulturen där eventuella kriminella vänner eller positiva attityder till brottslighet 

efterfrågas samt frågor som berör samhällets kontext.   

 

Likheter och skillnader      

Även fast studierna är genomförda på olika platser i världen så finns vissa liknande 

utgångspunkter och resultat, men även en del skillnader. Samtliga av studierna utgår ifrån 

generella och specifika frågor som på olika sätt berör polisen och deras arbete. Studien som är 

gjord av Hurst och Frank (2000, s. 193) tyder på att respondenterna i samtliga av de generella 

frågorna, och två av de specifika frågorna, uppvisade en mer positiv attityd jämfört med 

resten av de specifika frågorna, medan resultatet i studie av Dirikx, Gelders och Parmentier 

(2012, s. 199) tyder på att ungdomar från områden med hög kriminalitet hade en mer positiv 

syn i de specifika frågorna jämfört med de generella frågorna. 

 

Samtliga av studierna utgår ifrån bakgrundsfaktorerna ålder och kön. Två av studierna tyder 

på att kvinnor har en mer positiv attityd till polisen än män och att äldre människor har en mer 

positiv attityd än yngre. (Hurst och Frank, 2000, s. 196, Lai och Zhao (2010, s. 689). Studien 

av Brick, Taylor och Esbensen (2012, s. 492) tyder även den på att kvinnor har en mer positiv 

attityd, dock så visar denna studie att de äldre har en mer negativ attityd till polisen än vad 

yngre människor har. Etnicitet inkluderas i tre av studierna, men inte i studien av Dirikx, 

Gelders och Parmentier (2012, s. 196) då de resonerar att det redan finns väldigt många 

studier som fokuserar just på detta. Vita människor har en mer positiv attityd till polisen 

jämfört med svarta människor (Hurst och Frank, 2000, s. 196, Lai och Zhao, 2010, s. 689, 

Brick, Taylor och Esbensen, 2012, s. 492).  
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3.  Teori 
3.1 Sociala band 

Hirschi (1969, s. 16-26) skriver att teorin om sociala band utgår ifrån fyra element, 

attachment, commitment, involvement samt belief, vilka avhåller individen från att begå 

brottsliga handlingar. Avsaknad av dessa band kan bidra till att individen begår handlingar 

som inte anses vara godtagbara i det konventionella samhället, t.ex. brott. Elementen belief 

och attachment är de delar av teorin som kommer att användas som teoretisk utgångspunkt i 

denna studie. Hirschi (1969, s. 197-201) skriver att belief handlar om individens attityder mot 

samhällets lag- och rättssystem. Negativ attityd mot t.ex. lagstiftning och polisen kan bidra till 

att individen begår brottsliga handlingar, eller andra handlingar av avvikande art. Attachment 

innefattar goda relationer till föräldrar och skola (Hirschi, 1969, s. 83, 110). I studien som 

Hirschi gjort efterfrågas bl.a. graden av respekt för polisen, utifrån elementet belief. Hirschi 

(1969, s. 29) skriver att det finns ett starkt samband mellan belief och attachment, vilket 

förklaras med ”Respect is the source of law”. Detta kan jämföras med att i de fall barnet har 

en god relation till sina föräldrar kommer barnet även att respektera de regler som föräldrarna 

har upprättat. En liknelse kan göras med individ och t.ex. rättsväsendet, så länge individen har 

en god tro gentemot t.ex. rättsväsendet så kommer individen även att respektera de lagar och 

regler som är upprättade. Denna del av teorin om sociala band kan kopplas till studiens syfte 

på så sätt att ungdomarnas inställning till samt avvikande beteende mot uniformerade 

tjänstemän efterfrågas i enkäten. Studien utgår ifrån att alla dessa fem yrkesgrupper som ingår 

i studien faller inom ramen för vad Hirschi diskuterar, då samtliga yrkesgrupper mer eller 

mindre arbetar för att upprätthålla ordning och/eller säkerhet i samhället. 

 

3.2 Teorin om Strain och General Strain Theory  

Merton (1957, s. 162-163) har tagit sin utgångspunkt i Durkheims teori om anomi, då han 

konstruerade teorin om Strain. Strainteorin innebär att det finns olika etablerade livsmål i 

samhället vilka människor strävar efter att uppnå. Dock så är inte alla individer kapabla att 

uppnå dessa mål, vilket gör att t.ex. individer från lägre samhällsklasser har sämre, eller total 

avsaknad av, förutsättningar för att uppnå målen. I dessa fall uppstår en form av frustration, 

strain, som är en bakomliggande orsak till individens avvikande beteende. Merton (1957, s. 

157) menar att det är samhällets struktur som skapar frustration hos individerna, som i sin tur 

kan leda till ett avvikande beteende.  
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Enligt Merton (1957, s. 140-141) finns det fem olika sätt att hantera sin frustration, nämligen 

genom conformity, innovation, ritualism, retreatism eller genom rebellion. Conformity är den 

vanligast formen och handlar om individer som innehar förutsättningar som stämmer överens 

med de etablerade livsmålen. Dessa individer upplever enligt Merton ingen form, eller låg 

nivå, av frustration vilket innebär att risken för ett avvikande beteende hos dessa individer är 

liten. Innovation innebär att individerna håller fast vid de etablerade samhällsmålen, men 

saknar förutsättningar för att uppnå dessa. Detta kan vara individer från t.ex. lägre 

samhällsklasser som inte innehar de förutsättningar som krävs.  

 

Merton (1957, s. 149-151) beskriver att ritualism innebär individer vilka innehar medlen som 

krävs, men fokuserar mer på dessa än på de etablerade målen. Dessa individer jämställs med 

byråkrater som slaviskt följer regler och lagar och som anser att höga ambitioner innebär 

frustration och fara samtidigt som låga ambitioner innebär tillfredsställelse och säkerhet. 

Retreatism är mest troligt den minst vanliga gruppen, vilken innebär att individen inte visar 

något intresse för varken de etablerade livsmålen eller dess medel (Merton, 1957, s. 153). 

Dessa individer ställer sig utanför samhället, t.ex. psykiskt sjuka människor eller människor 

som missbrukar. Merton (1957, s.155) skriver att även människor som tillhör gruppen 

rebellion ställer sig utanför samhället och dess medel och mål, men skillnaden är att de strider 

för en ny social struktur. 

 

Då Mertons teori befinner sig på makronivå och fokuserar på samhället och dess uppbyggnad 

som den stora orsaken till att individer upplever strain så har även Agnews General Strain 

Theory (GST) inkluderats i studien, vilken fokuserar mer på individnivå. Agnew (2001, s. 

319-322) skriver att strain och andra stressfaktorer ökar risken för negativa känslor, och dessa 

känslor kan avta helt eller lindras genom olika handling, vilket t.ex. kan vara brott. Agnew 

menar att det finns olika typer av strain, objective strain vilket handlar om händelser eller 

förhållanden som ogillas av de allra flesta människor som t.ex. fysiska övergrepp eller 

avsaknad av mat och boende, eller subjektiv strain som innebär händelser eller förhållanden 

som ogillas av den person som utsätts (eller har utsatts) som t.ex. skilsmässa, personliga och 

sociala resurser och individens mål och normer. Den sista typen av strain kallar Agnew för the 

emotional response to an event or condition vilket innebär känslan/känslorna som individen 

upplever då hon eller han utsätts för objective eller subjective strain.    
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Vissa individer kan eventuellt känna någon form av frustration kring samhällets uppbyggnad i 

form av lagar och regler som bidrar till en negativ inställning och ett avvikande beteende mot 

uniformerade tjänstemän. Detta kan även eventuellt leda till att individen uppvisar en negativ 

inställning och ett avvikande beteende mot uniformerade tjänstemän i enlighet med att de är 

myndighetspersoner som arbetar i yttre tjänst. Individens objektiva och subjektiva strain kan 

också ta sitt uttryck på liknande sätt, om individen t.ex. har en låg socioekonomisk status 

medför detta att individen har en begränsad möjlighet att uppnå de etablerade målen vilka är 

desamma oberoende av individens klasstillhörighet.   

 

Teorierna kopplas till studiens syfte på så sätt att individer som befinner sig i ett sämre 

socioekonomiskt läge eventuellt kan känna någon form av frustration som yttrar sig genom ett 

avvikande beteende och/eller en dålig inställning mot uniformerade tjänstemän. Individer som 

upplever problem i skolan, t.ex. de som inte trivs i skolan eller uppvisar lägre betyg, kan 

eventuellt också känna någon sorts frustration. Detta kan även kopplas samman med 

elementet attachment i teorin om sociala band, på så sätt att anknytning till bl.a. skolan 

minskar risken för ett avvikande beteende.  

 

Jag anser att dessa aspekter kan knytas till varandra på olika sätt, individens etnicitet kan 

genom eventuella språkliga svårigheter påverka skolsituationen, och i förlängningen även den 

ekonomiska situationen. Den ekonomiska situationen kan i sin tur påverka individens 

boendesituation. Jag anser alltså att alla dessa aspekter kan ligga till grund för en känsla av 

frustration hos individen, och denna frustration kan ta sin form i ett avvikande beteende. 

Eventuell dålig attityd mot uniformerade tjänstemän resonerar jag kan grunda sig i att dessa 

tjänstemän är samhällets ansikte utåt, vilket kan vara orsaken till att de får motta individernas 

frustration.  

 

3.3 Procedural Justice Theory 

Hough, Ruuskanen och Jokinen (2011, s. 250) skriver att den centrala hypotesen i Procedural 

Justice Thoery handlar om att rättsväsendet agerar rättvist och respektfullt, då detta är de 

säkraste strategierna för att skapa förtroende hos medborgarna. Tyler (2001, s. 215-216) 

menar att en vedertagen uppfattning är att individers förtroende för auktoritära myndigheter, 

som t.ex. polisen, påverkas av resultatet av mötet med den uniformerade, alltså t.ex. påföljden 

av en brottslig handling. Dock så visar forskning på att detta inte påverkar förtroendet i lika 

stor utsträckning som upplevelsen av bemötandet. Procedural fairness handlar dels om att 
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individen upplever att de behandlas på ett rättvist och bra sätt, men också att de upplever att 

den auktoritära tar rättvisa beslut. Teorin grundar sig i att den auktoritära behandlar 

människor rättvist, att de har kunskap om individens rättigheter och att de agerar utifrån detta, 

samt att de bemöter människor med värdighet och bryr sig om människors eventuella oro. 

Taylor skriver också att människor i större utsträckning är villiga att lyda order om de 

upplever att de behandlas rättvist av auktoriteter.  

 

Sunshine och Tyler (2003, s. 514, 524) skriver att människor baserar sitt förtroende för 

polisen till störst del på ett rättvist bemötande och inte på polisens effektivitet i form av t.ex. 

antal ingripanden eller uppklarade brott. Ett rättvist och respektfullt bemötande från polisens 

sida kommer att innebära att individen ser polisen som legitim och är villiga att samarbete i 

större utsträckning. I motsats till detta kommer ett orättvist och icke respektfullt bemötande 

leda till motvilja till samarbete.  

 

Studien utgår ifrån Procedural Justice på så sätt att ett orättvist bemötande eller upplevelsen 

av att inte behandlas med värdighet kan påverka ungdomarnas inställning till uniformerad 

personal. Projektet MBU skulle eventuellt kunna kopplas till Procedural Justice på så sätt att 

ungdomarna och de uniformerade tjänstemännen får möjlighet att under utbildningens gång 

lära känna varandra samt att de eventuellt skapar någon form av inbördes personlig relation 

eller kontakt. Detta kan leda till att klyftan mellan de uniformerade och ungdomarna visar sig 

ha minskat om dessa individer möts igen ute i samhället.    
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4. Metod 

4.1 Tillvägagångssätt 
Denna studie är en kvantitativ studie som har genomförts via en webenkät. Valet att 

genomföra en webenkät uppkom dels med hänsyn till den tidsaspekt som gavs, då de ifyllda 

enkäterna återkommer snabbare via webben än via post, men också utifrån en ekonomisk 

aspekt då en webenkät inte kräver utskrivna exemplar av enkäten (Bryman, 2011, s. 228). 

Programmet som användes kostade ca 230 kr per månad. Studien har genomförts bland 

ungdomar i Borlänge kommun, då detta är den stad som är aktuell i sammanhanget för 

projektet MBU. Med tanke på tidsaspekten valdes en inriktning på skolelever, med tron att 

detta är det mest effektiva sättet att distribuera enkäten och få denna besvarad eftersom skolan 

är det ställe där tillgången på flest antal ungdomar är som störst. Studien har genomförts bland 

elever som går i årskurs 9 och tredje året på gymnasiet. Anledningen till att undersökningen 

inte utgick från yngre ungdomar är dels p.g.a. att ungdomar som är yngre än 15 år behöver ett 

godkännande från målsman/vårdnadshavare för att få besvara en enkät (Vetenskapsrådet, 

2002, s. 9), men också för att projektet MBU inte riktar sig till ungdomar som är yngre än 15 

år. Anledningen till att även studera ungdomar som går tredje året på gymnasiet var för att få 

ett så brett åldersspann som möjligt, men fortfarande med hänsyn till att det är lättare att få 

tillbaka ifyllda enkäter om detta genomförs i skolan jämfört med om äldre ungdomar 

genomför enkäten t.ex. på deras fritid. 

 

Enkäten skapades i programmet Survs (www.survs.com), och distribuerades sedan till 

respektive skola genom en länk som eleverna använde för att komma till enkäten. Survs har 

en funktion som direkt skapar SPSS-filer av variablerna, vilket innebär att inget manuellt 

arbete krävdes för att koda in varje enkät för sig. Resultatet av enkäterna har sedan analyserats 

i statistikprogrammet SPSS, se vidare beskrivning under Analysmetod.   

 

4.2 Operationalisering 
Enkäten (se bilaga 2) skapades genom att utgångspunkt togs i de fyra teorierna som tidigare 

beskrivits, teorin om sociala band, Mertons teori om strain, General Strain Theory (GST) och 

Procedural Justice Theory, samt två tidigare genomförda enkäter; Nationella 

Trygghetsundersökningen (Brå, 2017, s. 92-108) och ISRD (ISRD3, 2013, s. 2-20) vilket 

enligt Bryman (2011, s. 259-261) är en fördel då dessa frågor redan är testade och om 

forskaren har bedömt validiteten och reliabiliteten i instrumenten så har man information om 

frågornas kvalitet. Teorin om sociala band används i studien på så sätt att vissa av frågorna i 

http://www.survs.com/
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enkäten är formulerade utifrån teorins grunder. Frågorna 20-31 (se bilaga 2, s. 47-50) kopplas 

till elementet belief på så sätt att detta är frågor som berör individens förtroende för 

uniformerade tjänstemän, om individen upplever att de behandlas på ett rättvist sätt och hur 

individen upplever interaktionen med uniformerade tjänstemän rent generellt. Detta är frågor 

som utifrån elementets innebörd upplevs kan förklara ett avvikande beteende, t.ex. så kan ett 

lågt förtroende för uniformerade tjänstemän vara en förklaring till ett eventuellt avvikande 

beteende. Fråga 36 (se bilaga 2, s. 53), vilket handlar om individen har någon i sin närhet som 

arbetar som uniformerad tjänsteman, anser jag också kan kopplas till belief men även till 

elementet attachment. Denna tanke grundar sig i att om individen känner någon i sin närhet 

som arbetar som t.ex. polis, och har starka band till denna person, tänker jag att det eventuellt 

kan bidra till att individen har en god inställning till även andra poliser. Jag ser på detta 

utifrån syftet med MBU, där individerna ska få en chans att se just människan bakom 

uniformen och få en förståelse för yrket. Jag menar att sociala band till dessa tjänstemän i 

form av t.ex. släktskap, kan ge liknande effekt. Dock så tyder inte svaret på denna fråga i 

enkäten om de sociala banden är positiva eller negativ.    

 

Teorierna om strain ligger till grund för enkätfrågorna kring ekonomisk situation, 

skolsituation, boendesituation samt frågorna 3-5 vilka handlar om individens och dess 

föräldrars etnicitet (se bilaga 2, s. 47-50). Frågorna som berör etnicitet grundar jag i vad 

Merton (1957, s. 141) skriver kring innovatörer, som vill uppnå de etablerade samhällsmålen 

med som inte har de medel som krävs, där t.ex. språkliga svårigheter och kulturkrockar kan 

påverka individens liv. Vad gäller frågorna 23-25, 27-29 samt 31 (se bilaga 2, s. 48-50) utgår 

dem ifrån Procedural Justice då de berör ett rättvist och respektfullt bemötande samt om 

individen upplever att den auktoritära tar rättvisa beslut.  

 

Enkäten delades in i olika avsnitt för att skapa ett bättre flyt jämfört med om respondenten får 

hoppa mellan olika områden och teman (Bryman, 2011, s. 217).  Enkäten innehåller avsnitt 

som handlar om bl.a. respondenternas boendesituation, respondentens och dennes familjs 

ekonomiska situation, respondentens skolsituation samt frågor som berör respondentens och 

dennes föräldrars etnicitet. Dessa avsnitt grundar sig i General Strain Theory (GST), med 

utgångspunkt att ogynnsamma förhållanden vad det gäller boendesituation och ekonomi kan 

leda till en sorts frustration. Enkäten innehåller även avsnitt som handlar om respondentens 

inställning till de uniformerade tjänstemännen, med frågor som berör förtroende och om de 

upplever att de behandlas rättvist. Dessa frågor kopplas till både elementet belief i teorin om 
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sociala band genom att dessa frågor berör positiva respektive negativa upplevelser och 

attityder till de olika yrkesrollerna, men också till Procedural Justice Theory på så sätt att 

respondenten får uppge om hon/han upplever att de själva eller andra behandlas på ett rättvist 

sätt av de uniformerade. Avsnittet som handlar om respondentens beteende mot de 

uniformerade tjänstemännen kopplas även detta till Procedural Justice Theory, eftersom denna 

teori utgår ifrån att det finns ett samband mellan i vilken grad individen uppfattar sig rättvist 

behandlad och graden av avvikande beteende.   

 

Vidare så har svarsalternativen konstruerats på ett sätt där respondenten måste ta ställning i 

frågan, antingen positivt eller negativt. I de flesta fall har alltså neutrala svarsalternativ, t.ex. 

”vet ej”, ”ingen åsikt” eller ”varken bra eller dåligt” uteslutits i de frågor som handlar om att 

ta ställning till något för att inte riskera att hamna i en situation där väldigt många väljer det 

neutrala svaret (Bryman, 2011, s. 257, Hurst & Frank, 2000, s. 195). I fråga 33 och 35 (se 

bilaga 2, s. 51-52) får respondenten möjlighet att fritt beskriva vad och mot vem de begick en 

brottslig handling eller var otrevlig på annat sätt, om de i föregående frågor har uppgett att de 

någon gång har gjort detta. Då frågor av denna karaktär är tidskrävande att analysera fanns en 

tveksamhet till om dessa frågor skulle inkluderas eller ej (Bryman, 2011, s 244). Trots detta 

inkluderades frågorna dels med tanken att detta var ett psykologiskt skäl, då individen 

eventuellt kan känna en lättnad i att få beskriva med egna ord vad som hände, istället för att 

enbart uppge att man har begått ett brott eller betett sig illa mot uniformerade tjänstemän 

(a.a.). Det andra skälet till valet att inkludera frågorna var helt enkelt att jag finner det 

intressant att få ta del av respondenternas egna berättelser om händelsen (a.a.). 

 

Vad gäller frågornas ordningsföljd så valdes att ställa mer generella frågor före de specifika 

frågorna, i enlighet med Bryman (2011, s. 217) som skriver att en omvänd ordning kan 

påverka svaret på den generella frågan om respondenten bortser från den del de besvarade i 

den specifika frågan. Jag valde att ställa frågor om respondentens beteenden efter avsnittet om 

respondentens inställning till uniformerade tjänstemän. Detta då svaret på den specifika 

frågan om eventuellt avvikande beteende kan påverka svaret på de mer generella frågorna. 

Frågan som handlar om viljan att söka sig till dessa yrken placerades i första avsnittet, för att 

inte riskera att svaret påverkas av de generella och specifika frågorna. Avsnittet om det egna 

beteendet mot uniformerade tjänstemän kan eventuellt röra upp känslor som påverkar svaret 

negativt. 
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Bryman (2011, s 217) skriver att en enkät bör vara uppbyggd på så sätt att de frågor som 

direkt kan relateras till undersökningens syfte ställs tidigt i enkäten. Detta för att inte 

respondenterna tidigt i enkäten behöver fundera över varför enkäten innehåller irrelevanta 

frågor. Däremot skriver Bryman även att de frågor som kan anses vara särskilt viktiga bör 

ställas tidigt i enkäten för att säkerställa att respondenten inte tappar intresset eller 

uppmärksamheten, vilket medför att dessa två argument eventuellt kan hamna i konflikt med 

varandra. En övervägning gjordes gällande vilka frågor som direkt besvarar undersökningens 

syfte och vilka frågor som eventuellt kan kännas irrelevanta för respondenten, och trots 

Brymans argument mot att ställa frågor om kön, ålder, etnicitet osv. inledningsvis i enkäten 

valde jag att göra det. Detta då studien utgår ifrån, och tidigare forskning visar på, att attityden 

till uniformerad personal påverkas till stor del av dessa bakgrundsfaktorer, vilket medför att 

dessa frågor är väldigt viktiga och relevanta för undersökningen. För att inte riskera att tappa 

respondentens intresse och uppmärksamhet valdes istället att skapa en kort och koncis enkät, 

där frågorna utformades på ett sätt som ska vara enkelt att besvara och att frågorna är 

varierande och inte riskerar att bli tjatiga. För att undvika att enkäten känns tjatig valdes att slå 

samman ett antal frågor till en fråga som t.ex. fråga 21 (se bilaga 2, s. 47) där tre yrkesgrupper 

slogs ihop till en fråga istället för att ställa samma fråga tre gånger om respektive yrkesgrupp. 

 

Ordningsföljden var samma för alla respondenter då svaren på frågorna kan påverkas av 

tidigare ställda frågor vilket leder till att förändrad ordningsföljd kan vara en potentiell 

felkälla (Bryman, 2011, s. 2016). Det var nödvändigt att godkänna att enkäten besvarades 

flera gånger från samma dator, då undersökningen genomfördes på skolor med flertalet 

klasser från respektive skola. För att inte riskera att andra personer som inte tillhör urvalet 

besvarade enkäten, om länken till enkäten eventuellt skulle finnas kvar i webhistoriken på 

respektive dator, lösenordskyddades enkäten. 

 

4.3 Pilotstudie – test av enkäten 
Efter utformningen av enkäten genomfördes en mindre pilotstudie för att kontrollera om 

enkäten fungerar att användas i den riktiga undersökningen. Det som specifikt fokuserades på 

i pilotstudien var om frågorna fungerar som tänkt, och om det finns några oklarheter hos 

respondenterna gällande frågorna (Bryman, 2011, s. 258). Det ursprungliga syftet med 

pilotstudien var att studera om de unga förstod frågorna, eller om enkäten innehåll ett allt för 

avancerat språk. Pilotstudien genomfördes med 22 respondenter, 10 av dessa räknades som 

ungdomar och resten räknades som vuxna. Ungdomarna var allt mellan 14 och 20 år, och de 
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vuxna var 25 år eller äldre. Pilotstudien resulterade i flertalet frågor från flera av de unga 

gällande vissa frågor där de inte riktigt förstod frågan. Ett exempel på detta är fråga 15 (se 

bilaga 2. s. 45), där några av de yngre respondenterna frågade vad ekonomisk situation 

betyder. Detta ledde till att en förklaring till detta inkluderades inom parantes i enkäten. Några 

av de vuxna gav även tips på frågor som eventuellt kunde misstolkas, vilket ledde till 

omformulering av ett antal frågor.  

 

4.4 Urval 
Då det i Borlänge kommun endast finns 5 högstadieskolor och 4 gymnasieskolor (med olika 

gymnasieprogram på respektive skola) beslutades att skicka ut en förfrågan om deltagande till 

samtliga rektorer. Detta dels för att få chans till ett så stort urval som möjligt, då ett totalurval 

är det allra bästa i frågan om att uttala sig om Borlänges ungdomar som en population 

(Bryman, 2011, s. 178). En annan anledning till att kontakta samtliga rektorer var för att vara 

så säker som möjligt på att få ett någorlunda stort urval för att kunna genomföra någon form 

av analyser, med hänsyn till att det eventuellt kunde vara svårt att under den relativt korta 

tidsperioden få samtliga skolor att besvara enkäten. Kontakten med samtliga rektorer 

resulterade i att 2 högstadieskolor och 2 gymnasieskolor valde att delta. Några av de 

resterande rektorerna tackade nej till ett deltagande med förklaringen att det råder tidsbrist 

under vårterminen då eleverna bl.a. har flertalet inlämningsuppgifter och nationella prov, 

medan andra rektorer inte återkom med något svar. Till de rektorer som inte återkom med 

något svar skickades en påminnelse via mail, men inte heller efter detta återkom något svar. 

Hjälp har även tagits av projektansvarig för MBU från kommunen samt kommunpolisen i 

staden för att med deras förtrogenhet inom kommunen komma i kontakt med rektorerna och 

uppmuntra dem till att låta eleverna delta. Urvalet består alltså av alla niondeklassare 

respektive treor på gymnasiet på samtliga skolor där rektorerna självmant valt att delta. 

 

I enlighet med Bryman (2011, s. 179, 194) anses detta urval vara ett så kallat 

bekvämlighetsurval, vilket är en form av icke-sannolikhetsurval. Bekvämlighetsurval innebär 

att forskaren använder sig av individer som finns tillgängliga, vilket jag anser att jag gjort då 

enkäten har skickats till de skolor som frivilligt tackat ja till ett deltagande. Problemet med 

denna typ av urvalsmetod är att vi inte vet för vilken population detta stickprov är 

representativt, vilket medför att resultatet inte kan generaliseras.  
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4.5 Bortfall 
Bryman (2011, s. 192) skriver att bortfallet är en viktig komponent som man måste ta hänsyn 

till vid surveyundersökningar, då det ofta kan innebära att vissa av de individer som blivit 

utvalda i stickprovet inte kan eller vill delta. Han menar att om forskaren har ambitionen att 

studien ska bestå av ett visst antal individer så måste en extra andel deltagare väljas ut i 

stickprovet för att efter ett eventuellt bortfall ändå få det önskade antalet individer. Bryman 

(2011, s. 193) skriver även att stora bortfall ofta drabbar enkätstudier. Dessa två ståndpunkter, 

samt tidsramen som gavs för genomförandet av studien, resulterade i att bortfallet för denna 

studie redovisas i två steg (se bilaga 3).  

 

Först kontaktades samtliga skolor i kommunen, 5 högstadieskolor och 4 gymnasieskolor, med 

en förfrågan om ett deltagande. Med hjälp av stadens kommunpolis och projektansvarig från 

kommunen som varit med och grundat MBU i Borlänge fick jag kontakt med två 

högstadieskolor och två gymnasieskolor med svaret att det gärna deltar i studien. Resterande 

skolor återkom inte med något svar, och någon skola återkom med svaret att tiden tyvärr inte 

räckte till med tanke på att de nationella proven genomförs under vårterminen. I de skolor 

som valde att delta finns det totalt 336 elever som enligt rektorer eller ansvarig lärare har fått 

chansen att besvara enkäten. Enkäten har dock besvarats av endast 120 elever, vilket 

resulterar i ett väldigt stort bortfall på ungefär 64,3 procent, då El-Khouri (2012, s. 321) 

skriver att det inte finns några riktiga gränsvärden för stora respektive små bortfall, men att 

ungefär 15-20 procent räknas som ett stort bortfall.   

   

4.6 Validitet 
Enligt Roxell (2006, s. 158) innebär validitet att forskaren mäter det som avses att mätas 

vilket innebär att det i en enkätundersökning är viktigt att frågorna är formulerade på ett 

sådant sätt att de är relevanta för det som ska undersökas, alltså syftet. Bryman (2011, s. 50) 

skriver att det finns olika typer av validitet, där den interna validiteten är en typ. Denna typ 

berör ofta frågor kring kausalitet, och slutsatser gällande om samband mellan olika variabler 

är hållbara eller ej. Vidare skriver Bryman (2011, s. 51) att en annan typ av validitet är den 

externa validiteten vilket berör generaliserbarheten, som diskuteras nedan.  

 

Vad gäller den interna validiteten så har enkäten konstruerats dels utifrån studiens syfte och 

frågeställningar men också utifrån studiens teoretiska utgångspunkter, för att säkerställa att 

enkäten består av relevanta frågor. Utifrån frågeställningarna har fokus legat på att frågorna i 
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enkäten kan besvara studiens syfte, t.ex. frågan kring viljan att söka sig till dessa yrken efter 

avslutad skoltid, vilket även är en av frågeställningarna. Frågor ställs även kring individens 

inställning till, förtroende för samt beteende mot uniformerad personal, vilket också återfinns 

i studiens frågeställningar. Vad gäller frågor kring individens bakgrund, så som etnicitet, 

boendesituation, skolsituation, ekonomiska situation osv. inkluderades dessa utifrån att i vissa 

av de teorier som studien utgår ifrån förklaras avvikande beteende av en rad olika 

bakgrundsfaktorer. Dessa frågor är relevanta på så sätt att resultatet kan analyseras utifrån en 

mängd olika variabler för att inte riskera att det funna sambanden endast är skensamband 

(Bryman, 2011, s. 50). Inkludering av flertalet olika bakomliggande faktorer i de logistiska 

regressionsanalyserna visar på vilken eller vilka faktorer som har störst påverkan på den 

beroende variabeln. Denna analys kan då visa en form av rangordning av de oberoende 

variablernas påverkan på den beroende variabeln.  

 

Vad gäller den externa validiteten (Bryman, 2011, s. 51) så är den i denna studie väldigt låg, 

då den externa validiteten som tidigare nämnt utgår ifrån urvalsmetoden och möjlighet till att 

generalisera resultatet. Generaliserbarheten i denna studie diskuteras vidare nedan.  

 

4.7 Reliabilitet 
Enligt Bryman (2011, s. 49) innebär reliabilitet studiens tillförlitlighet, och om studien kan 

replikeras och få liknande resultat. Detta kräver att forskaren tydligt har redogjort för 

tillvägagångssättet så att en annan forskare kan genomföra samma studie. Ett försök till att 

öka reliabiliteten i studien har studiens olika delar tydliggjorts, allt från studiens metod från 

enkätens konstruktion till urvalsmetod, genomförande av enkäten, analysmetod osv.  

 

4.8 Generaliserbarhet 
Enligt Bryman (2011, s 168-169) innebär generalisering att man vill kunna säga något om i 

vilken utsträckning resultatet av studien kan generalisera till andra grupper eller situationer än 

vad som var aktuellt i studien. För att kunna generalisera krävs att man får fram ett 

representativt urval för att resultaten inte ska vara unika för endast den studerade gruppen 

individer. Detta kan göras genom att forskaren genomför ett slumpmässigt urval, vilket i stor 

utsträckning kan eliminera skevhet.  

 

Studien kan inte generaliseras till andra sammanhang, då urvalet inte kan anses vara 

representativt för populationen. Flertalet av de tillfrågade skolorna har valt att inte besvara 
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enkäten, vilket innebär en skevhet i urvalet (Bryman, 2011, s. 169). Man kan anta att 

majoriteten av eleverna bor i närheten av den skola de tillhör, vilket innebär att resultatet inte 

kan generaliseras med stor säkerhet till andra områden i Borlänge som innefattar de skolor 

som inte besvarat enkäten.   

 

4.9 Etiska ställningstaganden 
De forskningsetiska överväganden som har gjorts grundar sig i de fyra huvudkraven i de 

forskningsetiska principerna vilka Vetenskapsrådet (2002, s. 6) benämner som 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Inledningsvis i enkäten finns en informationsruta där studiens syfte uttrycks samt information 

kring ett frivilligt deltagande och att deltagarna har rätten att avbryta när de vill, vilket är i 

enlighet med informationskravet (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7).  Anledningen till att de yngsta 

deltagarna i studien är niondeklassare är i enlighet med att personer som är 15 år eller äldre 

inte behöver ha vårdnadshavarens medgivande till att delta i undersökningen 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 9), vilket underlättar genomförande av studien rent praktiskt. 

Konfidentialitetskravet innebär att etiskt känsliga uppgifter om identifierbara personer inte ska 

spridas vidare, och uppgifterna ska transkriberas innan de förs vidare för att inte riskera att 

personerna kan identifieras (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12). Enkätundersökningen som har 

genomförts har besvarats helt anonymt, vilket medför att personerna i studien inte riskerar bli 

identifierade. En del av nyttjandekravet handlar om att insamlade uppgifter inte får användas 

eller utlånas till kommersiellt syfte eller andra icke-vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 

2002, s. 14). Den information som samlats in ska inte användas i något av tidigare nämnda 

syften.  

 

4.10 Variabler 

4.10.1 Index för inställningsvariabeln 

En första variabel som representerar inställningen till respektive yrkesgrupp togs fram genom 

att skapa ett index över inställningen till respektive yrkesgrupp (Djurfeldt, Larsson, 

Stjärnhagen, 2010, s. 449-455). Genom funktionen compute variable i SPSS adderades 

samtliga frågor som berör den specifika yrkesgruppen till den nya variabeln ”Inställning” 

(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010, s. 460). Dessa frågor berör respondentens förtroende 

för de uniformerade och deras sätt att bedriva sitt arbete samt om respondenten upplever att de 

behandlas på ett rättvist sätt. Respektive index delades in i grupper med procentuellt lika 

många svarsalternativ.  
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Reliabiliteten för samtliga variabler från respektive yrkesgrupp har kontrollerats genom 

Cronbach’s Alpha, vilket innebär att man kontrollerar för variablernas interna konsistens 

(Barmark, 2011, s. 100). Vad gäller värdet på Cronbach’s Alpha vilket kan anta värden 

mellan 0 och 1 och ett högre värde innebär desto starkare intern konsistens, så ligger nästan 

alla över 0,7 vilket innebär att indexet är lämpligt utformat (Barmark, 2011, s. 100). Värdet 

för indexet Väktare ligger dock endast på 0,633, men då Barmark (2011, s.100) skriver att 

detta värde ökar desto fler variabler som inkluderas och att gränsvärdet på 0,7 endast är en 

riktlinje, anses värdet 0,633 vara godkänt då indexet endast består av två variabler. Indexets 

Cronbach’s Alpha-värde redovisas även som om varje inkluderad variabel skulle ha uteslutits, 

och nästan alla dessa värden för respektive index skulle ha minskat om någon variabel 

uteslutits. Dock så skulle polisindexet ha fått ett högre Cronbach’s Alpha-värdet om frågan 

”Hur vanligt är det, enligt din mening, att polisen förklarar sina handlingar för ungdomar?” 

uteslutits. Men då denna fråga anses vara viktigt, och värdet för Cronbach’s Alpha inte skulle 

ha ökat avsevärt vid exkludering av variabeln, så inkluderas variabeln i indexet trots allt. 

 

För variabeln ”InstPo” användes frågorna Q21_1, Q22_1, Q23, Q24, Q25_1, Q26_1, Q27 

samt Q29_1. ”InstPo” har sedan omkodats till ännu en ny variabel, InställningPolis, genom 

funktionen Recode Into Different Variables vilket innebär att den ursprungliga variabeln inte 

ersätts av den nya variabeln, omkodningen skapas istället i en ny variabel (Djurfeldt, Larsson, 

Stjärnhagen, 2010, s. 412). Värdena 8-13 har kodats till 1, och värdena 14-19 har kodats till 2, 

vilket innebär väldigt positiv inställning respektive positiv inställning. Värdena 20-25 har 

kodats till 3 och värdena 26-32 har kodats till 4, vilket innebär negativ inställning respektive 

väldigt negativ inställning. Då antalet värden som indexet kan anta inte är jämnt dividerat 

med fyra har den sista gruppen fått anta ett värde mer än övrigt grupper. System- or user-

missing har kodats till system-missing, vilket innebär att en cell i databasen är tom, eller att 

respondenten inte valt att besvara en fråga som borde besvaras eller inte besvarat en fråga som 

inte heller skulle besvaras (Djurfeldt, Larsson, Stjärnhagen, 2010, s. 389-390). 

 

Variabeln ”InställningRä” innefattar variablerna Q21_2, Q22_2, Q25_2, Q26_2 samt Q29_2. 

Denna variabel har sedan omkodats till ännu en ny variabel, ”InställningRäddningstjänst”, där 

värdena 5-8 har kodats till 1 och värdena 9-12 har kodats till 2, vilka betyder Väldigt positiv 

inställning respektive positiv inställning. Värdena 13-16 har kodats till 3 och värdet 17-20 får 

det nya värdet 4, vilket innebär en negativ inställning respektive väldigt negativ inställning.  
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Vad gäller variabeln ”InstAm”, så innefattar denna variabel Q21_3, Q22_3, Q25_3, Q26_3, 

Q28 samt Q29_3. Variabeln har sedan omkodats till ”InställningAmbulans”, där värdena 6-10 

har kodats till 1 och värdena 11-15 har kodats till 2, vilka innebär väldigt positiv inställning 

respektive positiv inställning. Värdena 16-20 har kodats till 3 och värdena 21-24 har kodats 

till 4, negativ inställning respektive väldigt negativ inställning. Då antalet värden som indexet 

kan anta inte är jämnt delbart med fyra har den sista gruppen fått anta ett värde färre än övriga 

grupper.  

 

För variablerna ”InstVä” och ”InstBilj” användes frågorna Q30_1 och Q31_1 respektive 

Q30_2 och Q31_2. Detta ska dock endast ske om Q31 för respektive yrkesgrupp är mindre än 

5, då värdet 5 för denna variabel innebär att respondenten aldrig har stött på någon ur denna 

yrkesgrupp.  Även dessa variabler har omkodats till ”InställningVäktare” och 

”InställningBiljettkont” där värdena 2-3 och 4-5 har kodats om till 1 respektive 2 med 

betydelsen väldigt positiv inställning respektive positiv inställning. Värdena 6-7 har kodats 

om till värde 3 och betyder negativ inställning, och värde 8 har kodats om till 4 och betyder 

väldigt negativ inställning. System- or user-missing har kodats om till system-missing. Då 

antalet värden som indexet kan anta inte är jämnt delbart med fyra har den sista gruppen fått 

anta ett värde istället för två värden som övriga grupper. 

 

En frekvenstabell har tagits fram för respektive yrkesgrupp, för att kunna göra ett uttalande 

om hur ungdomarnas inställning till respektive yrkesgrupp procentuellt sett ser ut (Djurfeldt, 

Larsson, Stjärnhagen, 2010, s. 47-48).  

 

4.10.2 Index för beteendevariabeln 

Inledningsvis skapades ett index av variablerna Q32 och Q34 för respektive yrkesgrupp, vilka 

döptes till BeteendePo, BeteendeRä, BeteendeAm, BeteendeVä och BeteendeBilj. Dessa 

variabler kodades sedan om så att värde 10 blev 1 och innebär att respondenten aldrig har 

betett sig avvikande mot respektive yrkesgrupp. I utfall där indexet visar på ett annat värde än 

10 kommer detta kodas om till värde 2 som innebär att respondenten har betett sig avvikande 

vid minst ett tillfälle.  
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4.10.3 Omkodning av variabeln ”FramtidaYrke” 

Variabel Q19, frågan som berör i vilken utsträckning ungdomarna är villiga att söka sig till 

dessa yrken efter avslutad skolgång, har även denna kodats om. För att lättare kunna utläsa 

analyserna har variabeln transformerats på så sätt att värdena 1-5 får värde 1, värdena 6-10 får 

värde 2, och innebörden av de nya värdena är låg utsträckning respektive hög utsträckning. 

System- or user-missing kodades om till system-missing. Denna process genomfördes för 

respektive yrkeskategori. En frekvenstabell togs fram för att procentuellt kunna redogöra för 

resultatet av variabeln.  

 

4.10.4 Omkodning av variabeln ”PolisNärhet” 

Fråga 36 som handlar om respondenten har någon i sin närhet som arbetar som polis har 

kodats om till att värde 0 innebär att respondenten har någon i sin närhet som arbetar som 

polis medan värde 1 innebär att respondenten inte har någon i sin närhet som arbetar som 

polis. 

 

4.10.5 Index ”Social anknytning” 

Ett index över vissa av bakgrundsvariablerna har skapats som symboliserar gynnsamma eller 

mindre gynnsamma förhållanden. De frågor som använts i indexet är om respondenten har 

skolkat från skolan under det senaste skolåret, om respondenten kommer överens med sin 

pappa respektive mamma, två ekonomiska frågor samt om respondentens pappa respektive 

mamma arbetar. Dessa frågor kan utifrån de teoretiska utgångspunkt jag valt i denna uppsats 

tyda på hög eller låg social anknytning, t.ex. så kan relationen till föräldrar och ekonomiska 

aspekter påverka personen på ett gynnsamt eller mindre gynnsamt sätt. Indexet har sedan 

omkodats till att procentuellt lika många svarsalternativ fördelats på två grupper; 1: Hög 

social anknytning och 2: Låg social anknytning. 

 

 

4.11 Analysmetod 

4.11.1 Samband mellan inställning till och beteende mot polisen 

För att kontrollera sambandet mellan ungdomars inställning till polisen och beteende mot 

polisen har en korstabell tagits fram, för att kontrollera om beteendet är betingat av 

inställningen (Djurfeldt, Larsson, Stjärnhagen, 2010, s. 142). Den oberoende variabeln 

(inställning) är en kolumnvariabel och den beroende variabeln (beteende) är en radvariabel 

(Djurfeldt, Larsson, Stjärnhagen, 2010, s. 144, 171).  I korstabellen kan man visuellt studera 
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och finna eventuella samband. En korstabell med sambandsmåttet Gamma har även tagits 

fram för de ursprungliga variablerna som ett komplement till den visuella överblicken. 

Gamma innebär enligt Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2010, s. 148-149) ett 

sambandsmått som används för variabler på ordinalskalenivå och måttet sträcker sig från -1 

till +1. Ett negativt sambandsmått indikerar att sambandet är negativt och tvärtom, och om 

sambandsmåttet är 0 innebär det att det inte finns något samband.  

 

4.11.2 Samband mellan inställning till polisen och viljan att söka sig till polisyrket i framtiden 

Kontroll för eventuellt samband mellan ungdomars inställning till polisen och viljan att söka 

sig till polisyrket efter avslutad skolgång gjordes genom en korstabell med hypotesen att 

framtida yrke (y) är betingat av inställningen till polisen (x) (Djurfeldt, Larsson, Stjärnhagen, 

2010, s. 142). Den oberoende variabeln sattes som kolumnvariabel och den beroendevariabeln 

sattes som radvariabel (Djurfeldt, Larsson, Stjärnhagen, 2010, s. 144, 171). I korstabellen kan 

man visuellt studera och finna eventuella samband. En korstabell med sambandsmåttet 

Gamma har även tagits fram för de ursprungliga variablerna som ett komplement till den 

visuella överblicken. Gamma innebär enligt Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2010, s. 148-

149) ett sambandsmått som används för variabler på ordinalskalenivå och måttet sträcker sig 

från -1 till +1. Ett negativt sambandsmått indikerar att sambandet är negativt och tvärtom, och 

om sambandsmåttet är 0 innebär det att det inte finns något samband. 

 

4.11.3 Logistiska regressionsanalyser  

Datamaterialet har analyserats genom tre regressionsanalyser, och valet föll på den logistiska 

regressionsanalysen istället för den linjära multipla regressionsanalysen. Anledningen till 

detta är att den multipla regressionsanalysen kräver en kvantitativ beroendevariabel (Barmark 

och Djurfeldt, 2009, s. 125). Enligt Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2010, s. 42-43) 

innebär en kvantitativ variabel att variabeln ligger på intervall- eller kvotnivå. De 

beroendevariabler som använts i denna studie ligger på en ordinal nivå vilket innebär att 

variabeln kan rangordnas och klassificeras, men inte mätas i avstånd vilket är ett krav för 

intervallskalan. Då den logistiska regressionsanalysen kräver en binär beroendevariabel 

(Barmark & Djurfeldt, 2011, s. 125) har variabeln InställningPolis2 kodats om till att endast 

kunna anta två värden, antingen en positiv inställning eller en negativ inställning. De två 

övriga beroendevariablerna var redan binära. 
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Modell 1 

Beroende variabel: InställningPolis2  

Oberoende variabler: kön, födelseland, trivsel i skolan, betyg, boende, Social 

anknytning samt PolisNärhet.  

 

Modell 2 

Beroende variabel: BeteendePolis 

Oberoende variabler: kön, födelseland, trivsel i skolan, betyg, boende, Social 

anknytning, PolisNärhet, InställningPolis.  

 

Modell 3  

Beroende variabel: FramtidaYrkePolis 

Oberoende variabler: kön, födelseland, trivsel i skolan betyg, boende, Social 

anknytning, PolisNärhet, BeteendePolis samt InställningPolis.  

 

Ovanstående modeller har arbetats fram genom att sätta in olika antal och typer av oberoende 

variabler och sedan kontrollera värdet på Nagelkerke, vilket enligt Barmark och Djurfeldt 

(2009, s. 131-132) innebär hur stor procentuell andel som kan förklaras av modellen. Vidare 

har modellerna kontrollerats för multikollinearitet, vilket enligt Djurfeldt (2009, s. 114) 

innebär att man kontrollerar om de oberoende variablerna har allt för hög korrelation med 

varandra. Denna diagnos ges av faktorerna tolerance och VIF. Ett lägre tolerance-värde än 0,5 

eller ett högre VIF-värde än 2,5 brukar indikera att variablerna har allt för hög korrelation md 

varandra. Då Tolerance används för att beräkna VIF, och för att Djurfeldt, Larsson och 

Stjärnhagen (2009, s. 366) skriver att VIF-värdet är att föredra, kommer multikollineariteten 

redovisas enbart utifrån värdet för VIF.  

 

Då variablerna som används har förtryckta svar som respondenten får välja mellan innebär 

detta att det inte förkommer några outliers, jämfört med om respondenten har möjlighet att 

skriva ett eget svar. Alla nyskapade variabler har kontrollerats för eventuella felskrivningar 

eller felinmatningar.  

 

Resultatet som framkommer i de logistiska regressionsanalyserna redovisas utifrån 

oddskvoterna vilket innebär oddset för att en händelse ska inträffa (Barmark och Djurfeldt 

2009, s. 127). Då man studerar något som är relativt ovanligt förekommande kan man 
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redovisa oddset som risken eller sannolikheten för att en händelse ska inträffa. Detta gäller 

dock endast när man studerar något som förekommer i mindre än 10 %. Resultatet kommer 

därför att redovisas utifrån hur stort eller litet odds det är för att något ska inträffa. 

 

Då urvalet räknas som ett relativt litet urval, kommer resultat att redovisas som har ett 

signifikansvärde på 0,15 eller lägre att redovisas. Detta då Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen 

(2010, s. 192) skriver att större urval minskar risken för Typ 1 fel vilket innebär att 

existerande samband inte upptäcks. För att undvika detta accepteras en signifikansnivå i 

denna studie på 0,15 eller lägre då urvalet är relativt litet.  
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5. Resultat 
Nedan kommer resultatet från enkätundersökningen att redogöras för, med underrubriker som 

representerar respektive frågeställning. Resultatet kommer att presenteras i textform, men 

även med tabeller och diagram för att göra resultatet så tydligt som möjligt. I tabellerna 1, 2 

och 5 redovisas den valida procenten, vilket innebär att det är procentuella andelar av de 

respondenter som besvarat frågan. Detta innebär att bortfallet inte redovisas. I de logistiska 

regressionerna kommer de signifikanta variablernas inverkan på den beroende variabeln att 

redogöras för, och denna inverkan gäller då man konstanthåller för de övriga variablerna 

(Djurfeldt, 2009, s. 105).  

 

Vilken inställning har ungdomarna till uniformerade tjänstemän? 

Totalt har 120 ungdomar besvarat enkäten, med ett visst bortfall i varje index. Ungdomarnas 

inställning till respektive yrkesgrupp är positiv, då majoriteten av ungdomarna har en väldigt 

positiv inställning eller positiv inställning till alla de fem yrkeskategorierna. Utmärkande är 

dock att polisen har en låg nivå på väldigt positiv inställning jämfört med övriga 

yrkesgrupper. Majoriteten av ungdomarna har en väldigt positiv inställning eller positiv 

inställning till samtliga yrkesgrupper, där ambulansen och räddningstjänsten ligger i topp med 

99,1 procent respektive 98,1 procent och polisen ligger sämst till med 82,3 procent. Det ska 

dock nämnas att inställningen till väktare och biljettkontrollanter gäller för de respondenter 

som har uppgett att de någon gång har haft kontakt med respektive tjänsteman.  

 

Vad gäller värdet på Cronbach´s Alpha överstiger samtliga yrkesgrupper 0,7, vilket innebär 

att slutsatsen att indexet är korrekt utformat kan dras (Barmark, 2009, s. 100). Kontroll för om 

värdet på Cronbach´s Alpha ökar om någon variabel utesluts från indexet visar att det i 

indexet över InställningPolis ökar något om variabel ”Hur vanligt är det, enligt din mening, 

att polisen förklarar sina handlingar för unga?” utesluts, värdet skulle då för Cronbach´s 

Alpha bli 0,891. För resterande index minskar värdet för Cronbach´s Alpha om någon 

variabel utesluts.  
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Tabell 1: Ungdomarnas inställning till uniformerade tjänstemän (Valid procent)  

 Polis Räddningstjänst Ambulans Väktare* Biljettkontrollant* 

Väldigt positiv 

inställning 
44,9 88,7 88,8 50,9 47,2 

Positiv inställning 37,4 9,4 10,3 38,7 38,9 
Negativ inställning 14,0 0,9 0,9 6,6 11,1 
Väldigt negativ 

inställning 
3,7 0,9 0,0 3,8 2,8 

Cronbach’s Alpha 0,886 0,839 0,833 0,633 0,743 

*Yrkena väktare och biljettkontrollant inkluderar endast respondenter som har uppgett att de någon gång har haft kontakt 

med en tjänsteman från detta yrke.  

 

 

 

Diagram 1: Inställning till uniformerade tjänstemän. För yrkena väktare och 

biljettkontrollant redovisas endast de respondenter som uppger att de någon gång haft 

kontakt med tjänsteman från dessa yrken.  

 

Ungdomarnas eventuellt avvikande beteende mot uniformerade tjänstemän 

Resultatet av ungdomarnas avvikande beteende ligger på en väldigt låg nivå, då minst 85 

procent av ungdomarnas aldrig har uppträtt avvikande mot någon yrkesgrupp. 15 procent av 

ungdomarna uppger att de vid ett eller flertalet tillfällen har uppträtt avvikande mot polisen, 

vilken är den högsta andelen i denna studie. De som uppgett att de någon gång betett sig 

avvikande mot respektive yrkesgrupp är relativt låg, då 0,9 procent representerar 1 

respondent. Vad gäller CronBach’s Alpha-värdena för dessa index så tyder dessa på att den 

interna konsistensen är väldigt låg, vilket kan förklaras av att det endast har inkluderats två 

variabler i respektive index (Barmark, 2011, s. 100). 

 

 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

Väldigt positiv
inställning

Positiv inställning Negativ inställning Väldigt dålig inställning

Inställning till uniformerade tjänstemän

Polis Räddningstjänst Ambulans Väktare Biljettkontrollant



29 
 

Tabell 2: Ungdomarnas eventuella avvikande beteende mot uniformerade tjänstemän (Valid 

procent).  

 Polis Räddningstjänst Ambulans Väktare Biljettkontrollant 

Har aldrig hänt 85,0 99,1 99,1 91,2 90,2 

Har hänt 1 gång 

eller fler 
15,0 0,9 0,9 8,8 9,8 

 

 

Diagram 2: Avvikande beteende mot uniformerade tjänstemän. 

 

Variabel Q33 (se bilaga 2, s. 51) är en fråga där ungdomarna får förklara med egna ord vad de 

gjort och mot vem, om de uppger att de någon gång begått en brottslig handling mot någon 

inom de uniformerade yrkena, och denna variabel innehåller svar från 11 respondenter. 
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Tabell 3: Ungdomarnas egen förklaring av sitt brottsliga beteende gentemot uniformerad 

tjänsteman. 

Nr.  33. Beskriv gärna väldigt kortfattat vad du gjorde och mot vem 

16 Jag tappade mitt buss kort en gång och var i falun och behövde ta mig hem så jag smet på 

kl var 11 på kvällen och jag hade inge möjlighet att ta ut pengar 

21 Inget mot ingen 

65 Inga 

79 jag har ljugit om att det är tex, mitt busskort fast det inte har varit det 

84 Menar nej, men dom som kastar sten mot tjänstemän bor på tjärna ängar. Om dom kastar 

sten eller är stökiga på bussar t ex stäng av alla stationer där så slipper man det. Djungelns 

lagar i tjärna ängar 

89 Smög på en buss utan biljett 

102 Jag var 12 år och jag och min kompis skulle vara jätte tuffa å planka på tåget, gick dock 

inte så bra 😂 

105 Smet in på ett par fester utan biljett 

110 Körde trimmad moped 

114 ……. 

117 Bråkat med nån kompis 

 

Även variabel Q35 (se bilaga 2, s. 52) är en fråga likt den som är beskriven ovan, men denna 

handlar om ett otrevligt beteende och inte någon brottslig handling. Även denna fråga har 11 

respondenter. Det kan dock påvisas att det inte är samma respondenter som begått en brottslig 

handling och betett sig avvikande på annat sätt, vilket kan utläsas av respondenternas 

nummer. 

 

Tabell 4: Ungdomarnas egen förklaring av sitt otrevliga beteende gentemot uniformerad 

tjänsteman. 

Nr. 35. Beskriv gärna väldigt kortfattat vad du gjorde och mot vem 

14 Jag va taskig för att han va taskig 

16 Jag var högljudd mot en buss chafför för att han bemötte mig otrevligt och var väldigt 

taskig 

21 Inget mot ingen! Jag lovar, jag är oskyldig. 

22 Pratat lite överdrivet mycket med dem när de varit i arbete 

47 jag hade varit med om en ändelse och jag var i chock och var jätte ledsen och hon(polisen) 

bara prata och frågade ut mig hela tiden och jag hade inte hunnit kommit tillbaka, så det 

bara flög ut ur mig (jävla snut jävel) men jag sa förlåt direkt till henne och sa till henne att 

jag bara ville sitta lite och bara andas och att jag värkligen inte menade att säga så till 

henne. 

54 mot buss chauförren då han bettede sig väldigt otrevligt emot mig, så jag sa att han borde 

bättra sin attityd och vara trevligare mot sina resenärer 

64 Frågasatte deras handlingar 

89 Bad mig gå av bussen för att jag inte hade ID även fast jag hade kvitto 

95 diskuterade med väktare länge för att hen ville kasta ut mig från ett ställe när jag skejtade 

där. även diskuterat med biljettkontrollant då denne gav en vän jag åkte med p-böter när 

det inte riktigt var på sin plats 

105 Käftar emot när jag inte fattat varför dom gjort de dom gjort 

116 När polisen kommer och påpekar saker på bilar dom inte har en aning om utan dom ''tror'' 

att det är så. 
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I vilken utsträckning är ungdomarna villiga att söka sig till uniformerade yrken efter avslutad 

skolgång? 

Diagram 3 visar att majoriteten av ungdomarna inte strävar efter ett uniformsyrke efter 

avslutad skolgång i hög utsträckning. Biljettkontrollant är det yrke som ungdomarna allra 

minst vill arbete som samtidigt som polis är det yrke som tilltalar flest ungdomar, då 38,7 

procent av ungdomarna uppger att de i hög utsträckning vill söka sig till polisyrket i 

framtiden. 

 

Tabell 5: Ungdomarnas vilja att söka sig till uniformerade yrken efter avslutad skolgång 

(Valid procent).  

 Polis Räddningstjänst Ambulans Väktare Biljettkontrollant 

Låg 

utsträckning 
61,3 75,2 79,5 83,5 92,3 

Hög 

utsträckning 
38,7 24,8 20,5 16,5 7,7 

 

 

 

 

Diagram 3: Ungdomarnas vilja att söka sig till uniformerade yrken efter avslutad skolgång. 

 

Samband mellan ungdomarnas inställning till och beteende mot polisen 

Denna korstabell innefattar 104 ungdomarna, och av dessa har 86,5 procent uppgett att de 

aldrig har avvikit i beteendet vid kontakt med polisen. Av de ungdomar som har en väldigt 

positiv inställning till polisen har 87,5 procent aldrig avvikit i sitt beteende mot polisen. Av de 
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ungdomar som uppgett att de har en väldigt negativ inställning till polisen har samtliga aldrig 

avvikit i sitt beteende mot polisen. Den procentuellt största gruppen ungdomar som har 

avvikit i sitt beteende mot polisen är de ungdomar som har en negativ inställning till polisen.  

Detta talar för att en negativ inställning till polisen inte påverkar att ungdomarnas avvikande 

beteende mot polisen ökar, då majoriteten av ungdomarna uppger att de har en positiv 

inställning till polisen oavsett om de har betett sig avvikande eller ej. Procentuellt sett så har 

fler av de ungdomar som uppgett att de någon gång avvikit i sitt beteende mot polisen en 

väldigt positiv inställning än de som har en positiv inställning till polisen. Viktigt att 

poängtera är att vissa procentandelar bygger på väldigt låga absoluta tal, då andelen som 

uppgett att de avvikit i sitt beteende är relativt låg som tidigare nämnts. Sambandet har 

Gammavärdet 0,135 vilket dock inte är signifikant.  

 

Tabell 6: Korstabell för inställning till polis och beteende mot polis (%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4: Samband mellan ungdomarnas inställning till polisen och ungdomarnas beteende 

mot polisen (%).  
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 Väldigt 

positiv 

inställning 

Positiv 

inställning 

Negativ 

inställning 

Väldigt 

negativ 

inställning 

Icke avvikande beteende 87,5 89,5 71,4 100 

Avvikande beteende 12,5 10,5 28,6 0,0 

Totalt 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Samband mellan ungdomarnas inställning till polisen och ungdomarnas vilja att söka sig till 

polisyrket efter avslutad skolgång 

Av de ungdomar som uppger att de har en väldigt positiv inställning till polisen har 45,8 

procent tänkt att söka sig till polisyrket i låg utsträckning. Av de ungdomar som har en väldigt 

negativ inställning till polisen uppger 75 procent att de tänkt söka sig till polisyrket i låg 

utsträckning. Av de ungdomar som har en negativ inställning till polisen är det procentuellt en 

större andel som i hög utsträckning tänker söka sig till polisyrket jämfört med de som har en 

positiv inställning till polisen. Sambandet har Gammavärdet -0,382, vilket i detta fall är 

signifikant.  

 

Tabell 7: Korstabell för inställning till polis och viljan att söka sig till polisyrket efter 

avslutad skolgång. (%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 5: Samband mellan inställning till polisen och viljan att söka sig till polisyrket efter 

avslutad skolgång (%).  

 

Hur påverkas inställningen till polisen av de oberoende variablerna? (Modell 1)  

Den logistiska regressionen, modell 1, tyder på att det finns tre variabler som är signifikanta 

på 95%-nivån, nämligen Trivsel skolan, Betyg C, samt Social anknytning. Då oddskvoten för 
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variabeln Betyg C är 0,120 innebär detta att de som har betyg C har 88 procents lägre odds att 

ha en negativ inställning till polisen jämfört med de elever som har betyget E, då Betyg E är 

referensgruppen. Vad gäller Social anknytning som har oddskvoten 0,080 innebär detta att de 

som har en hög social anknytning har 92 procents lägre odds att ha en negativ inställning till 

polisen jämfört med dem som har en låg social anknytning. Variabeln Trivsel skolan har 

oddskvoten 0,107 vilket innebär att de som trivs i skolan har 89 procents lägre odds att ha en 

negativ inställning till polisen jämfört med de elever som inte trivs i skolan.  

 

Av regressionsanalysen kan även utläsas att variablerna Betyg B och Betyg D är signifikanta 

på 90%-nivån. Oddskvoten för variabeln Betyg B är 0,067 vilket innebär att de elever som har 

betyg B har 93 procents lägre odds att ha en negativ inställning till polisen jämfört med de 

elever som har betyget E. Oddskvoten för variabeln Betyg D är 0,226 vilket innebär att de 

elever som har betyg D har 77 procents lägre odds att ha en negativ inställning till polisen 

jämfört med de elever som har betyget E. Värdet för Nagelkerkes R2, vilket är en 

motsvarighet för determinationskoefficienten, är för denna modell 0,455 vilket innebär att 

modellen kan förklara den beroende variabeln i 45,5 procent av fallen.  

 

Samtliga av de signifikanta variablerna har ovanstående nämnda inverkan på inställningen till 

polisen, oberoende av resultatet av de andra signifikanta variablerna då man konstanthåller för 

de övriga (Djurfeldt, 2009, s. 105). Ett exempel gällande detta är att de respondenter som 

angett att de har en låg social anknytning har ett högre odds för en negativ inställning till 

polisen jämfört med de respondenter som angett att de har en hög social anknytning, och detta 

är oberoende av vilket betyg de har eller om de trivs i skolan. 

 

Kontroll för multikollinearitet visar att inget värde för VIF överstiger 2,5 vilket Djurfeldt 

(2011, s. 114) anser är gränsvärdet. Vad gäller värdet för Tolerance så understiger inte någon 

variabel 0,5, vilket Djurfeldt anser är gränsvärdet för att multikollinearitet föreligger.  
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Tabell 8: Logistisk regressionsanalys med Inställning till polis som beroende variabel. 

 

** Variabeln är signifikant för p-värde 0,10 

*** Variabeln är signifikant för p-värde 0,05 

 

Hur påverkas beteendet mot polisen av de oberoende variablerna? (Modell 2)  

Den logistiska regressionen, modell 2, tyder på att det finns en variabel som är signifikant på 

95%-nivån, nämligen Betyg C. Då oddskvoten för variabeln Betyg C är 0,112 innebär detta att 

de elever som har betyg C har 89 procents lägre odds att ha ett avvikande beteende mot 

polisen jämfört med de elever som har betyget E, då Betyg E är referensgruppen.  

 

Av regressionsanalysen kan man även utläsa att variabeln Boende annat är signifikant på 

85%-nivån. Oddskvoten för variabeln Boende annat är 6,326 vilket innebär att de som bor i 

annan typ av boende har 533 procents högre odds att ha ett avvikande beteende mot polisen 

jämfört med de som uppgett att man bor i villa, jordbruksfastighet eller liknande då detta är 

referensgruppen. Med annat boende menas att man bor på annat sätt än i villa, 

jordbruksfastighet, lägenhet eller radhus.  

 

Samtliga av de signifikanta variablerna har ovanstående nämnda inverkan på beteendet mot 

polisen, oberoende av resultatet av de andra signifikanta variablerna då man konstanthåller för 

de övriga (Djurfeldt, 2009, s. 105). Ett exempel gällande detta är att de respondenter som 

 Oddskvot Sig. VIF 

Kön: Tjej 2,624 0,196 1,069 

Födelseland: 

Sverige 

2,268 0,531 1,396 

Trivsel skola: Ja 0,107*** 0,007 1,031 

Betyg (dummy) - 0,127 1,097 

Betyg - A 0,000 0,999 - 

Betyg - B 0,067** 0,059 - 

Betyg - C 0,120*** 0,036 - 

Betyg - D 0,226** 0,056 - 

Boende (dummy) - 0,715 1,305 

Boende - radhus 3,733 0,333 - 

Boende - lägenhet 1,358 0,700 - 

Boende - annat 2,694 0,440 - 

Social anknytning: 

Hög 

0,080*** 0,014 1,134 

PolisNärhet: Ja 0,805 0,780 1,079 
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angett boende – annat har ett högre odds för ett avvikande beteende mot polisen jämfört med 

de respondenter som bor i villa eller jordbruksfastighet, och detta är oberoende av vilket betyg 

de har. 

 

Värdet för Nagelkerkes R2 är för denna modell 0,282 vilket innebär att modellen kan förklara 

den beroende variabeln i 28,2 procent av fallen. Multikollinjäritet föreligger inte i modellen 

då VIF-värdena inte överstiger 2,5.  

 

Tabell 9: Logistisk regressionsanalys med beteende mot polisen som beroende variabel. 

 

* Variabeln är signifikant för p-värde 0,15 

** Variabeln är signifikant för p-värde 0,10 

 

Hur påverkas viljan att söka sig till polisyrket efter avslutad skolgång av de oberoende 

variablerna? (Modell 3)  

Den logistiska regressionen, modell 3, tyder på att det finns en variabel som är signifikant på 

95%-nivån, nämligen InställningPolis positiv. Då oddskvoten för denna variabeln är 0,108 

 Oddskvot Sig. VIF 

Kön: Tjej 0,327 0,172 1,154 

Födelseland: Sverige 0,475 0,559 1,401 

Trivsel skola: Ja 0,805 0,813 1,103 

Betyg (dummy) - 0,382 1,198 

Betyg - A 1,307 0,859 - 

Betyg - B 0,568 0,601 - 

Betyg - C 0,112** 0,071 - 

Betyg - D 0,356 0,226 - 

Boende (dummy) - 0,421 1,332 

Boende - radhus 0,000 0,999 - 

Boende - lägenhet 0,825 0,842 - 

Boende - annat 6,326* 0,108 - 

Social anknytning: Hög 0,545 0,576 1,203 

PolisNärhet: Ja 1,114 0,885 1,094 

InställningPolis (dummy) - 0,752 1,333 

InställningPolis – Positiv 0,948 0,946 - 

InställningPolis - Negativ 2,604 0,326 - 

InställningPolis – Väldigt 

negativ 

0,000 0,999 - 
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innebär detta att de som har en positiv inställning till polisen har 89 procents lägre odds att 

vilja söka sig till polisyrket i stor utsträckning jämfört med de som har en väldigt positiv 

inställning till polisen, då detta är referensgruppen.  

 

Regressionsanalysen tyder även på att variablerna Trivsel skolan, Betyg C, Betyg D, Boende 

lägenhet samt PolisNärhet är signifikanta, på 90%-nivån. Oddskvoten för variabeln Trivsel 

skolan är 0,208 vilket innebär att de som trivs i skolan har 79 procents högre odds att vilja 

söka sig till polisyrket jämfört med de som inte trivs i skolan. Vad gäller variablerna Betyg C 

samt Betyg D som har oddskvoter 4,230 och 4,268, innebär det att de som har betyg C och D 

har 323 procent respektive 327 procents högre odds att vilja söka sig till polisyrket jämfört 

med de som har betyg E. Oddskvoten för variabeln Boende lägenhet är 3,973 vilket innebär 

att de som bor i lägenhet har 297 procents högre odds att söka sig till polisyrket jämfört med 

de som bor i villa eller jordbruksfastighet. Att ha en polis i sin närhet innebär att oddsen för 

att söka sig till polisyrket ökar med 195 procent jämfört med om man inte har en polis i sin 

närhet.  

 

Dummyvariabeln InställningPolis negativ är signifikant på 85%-nivån, och då oddskvoten för 

denna variabel är 0,212 innebär detta att de som har en negativ inställning till polisen har 79 

procents lägre odds att söka sig till polisyrket jämfört med de som har en väldigt positiv 

inställning till polisen.  

 

Samtliga av de signifikanta variablerna har ovanstående nämnda inverkan på viljan att söka 

sig till polisen, oberoende av resultatet av de andra signifikanta variablerna då man 

konstanthåller för de övriga (Djurfeldt, 2009, s. 105). Ett exempel gällande detta är att de 

respondenter som bor i lägenhet har ett högre odds för att söka sig till polisyrket jämfört med 

de respondenter som bor i villa eller jordbruksfastighet, och detta är oberoende av om de trivs 

i skolan, vilket betyg de har, vilken inställning till polisen de har eller om de har en polis i sin 

närhet.  

 

Värdet för Nagelkerke R2 är 0,390 vilket innebär att denna modell kan förklara den beroende 

variabeln i 39 procent av fallen. Multikollinjäritet föreligger inte i modellen då samtliga 

värden för VIF understiger 2,5.  
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Tabell 10: Logistisk regressionsanalys med FramtidaYrke - Polis som beroende variabel. 

 

* Variabeln är signifikant för p-värde 0,15 

** Variabeln är signifikant för p-värde 0,10 

*** Variabeln är signifikant för p-värde 0,05 

 

5.1 Analys av resultatet 

5.1.1 Variabler, sambandsmått och regressionsmodeller 

Resultatet för beteendevariabeln är ganska intetsägande. Majoriteten av respondenterna 

uppger att de aldrig på något sätt har avvikit i sitt beteende mot uniformerade tjänstemän. 

Urvalet är inte särskilt stort, vilket kan innebära att den faktiska nivån på avvikande beteende 

överensstämmer med den självrapporterade nivån. Dock kan det vara så att detta är en känslig 

fråga att besvara, vilket då medför att den faktiska nivån på avvikande beteende egentligen är 

högre. Ett försök till att motarbeta detta gjordes genom att erbjuda en fråga där respondenten 

med egna ord fick förklara vad som hade hänt vid tillfället för det avvikande beteendet. Dock 

så framkom det en del svar som var irrelevanta för undersökningen och det kan diskuteras om 

de egentligen speglar brottsliga handlingar eller på annat sätt avvikande beteende, vilket 

 Oddskvot Sig. VIF 

Kön: Tjej 1,368 0,597 1,172 

Födelseland: Sverige 1,803 0,531 1,405 

Trivsel skolan: Ja 0,208** 0,056 1,112 

Betyg (dummy) - 0,389 1,208 

Betyg - A 0,000 0,999 - 

Betyg - B 2,563 0,309 - 

Betyg - C 4,230** 0,067 - 

Betyg - D 4,268** 0,064 - 

Boende (dummy) - 0,309 1,344 

Boende - radhus 0,964 0,977 - 

Boende - lägenhet 3,973** 0,065 - 

Boende - annat 1,539 0,711 - 

Social anknytning: Hög 1,204 0,851 1,207 

PolisNärhet: Ja 2,948** 0,063 1,094 

InställningPolis (dummy) - 0,007 1,333 

InställningPolis – Positiv 0,108*** 0,001 - 

InställningPolis - Negativ 0,212* 0,117 - 

InställningPolis – Väldigt 

negativ 

0,160 0,224 - 

BeteendePolis: Ej avvikande 0,860 0,860 1,054 
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eventuellt innebär att den uppmätta nivån av avvikande beteende egentligen ska redovisas 

som ännu lägre. En respondent har besvarat denna fråga enbart med några punkter, en annan 

respondent har beskrivit vad hon/han gjort mot en busschaufför medan en tredje respondent 

har uppgett att hon/han har smitit in på en fest utan biljett, vilket gör att den rapporterade 

nivån för avvikande beteende kan ifrågasättas. Med detta menas att den faktiska nivån 

eventuellt är lägre, då vissa av respondenterna som besvarat de öppna frågorna har gett svar 

som inte överensstämmer med frågan. Om t.ex. respondenten som besvarat den öppna frågan 

med ett svar innehållande en busschaufför, och även rapporterad i den tidigare frågan att 

hon/han har betett sig avvikande mot en uniformerad tjänsteman, så ska detta svar inte räknas 

till det faktiska antalet avvikande beteenden då en busschaufför inte tillhör kategorin 

uniformerade tjänstemän som definitionen lyder i denna studie. Det kan eventuellt vara så att 

den faktiska nivån är lägre än vad som uppgetts. Det skulle även kunna vara så att den 

faktiska nivån är likartad som den rapporterade eller till och med högre än vad de rapporterat, 

utifrån att respondenterna eventuellt inte vill eller vågar uppge om de har begått en brottslig 

handling eller på annat sätt avvikit i beteendet mot en uniformerad tjänsteman.  

 

Cronbach’s Alpha-värdet för variabeln inställning till väktare respektive biljettkontrollant 

visade sig vara lägre än för resterande yrkesgrupper. Som Barmark (2011, s. 100) skriver så 

ökar detta värde ju fler variabler som inkluderas i indexet. Eftersom dessa index endast består 

av två frågor hade det varit att föredra om enkäten bestått av fler frågor som berör det 

avvikande beteende för att kunna öka reliabiliteten för dessa två index. Anledningen till att 

variabeln ”Hur vanliga är det enligt din mening att polisen förklarar sina handlingar för unga” 

inkluderades i indexet, även fast värdet för Cronbach´s alpha hade ökat om variabeln 

uteslutits, var med anledning av att värdet ökade marginellt och variabeln ansågs vara relevant 

utifrån Procedural Justice Theory.  

 

Vad gäller sambandsmåtten för de sambandsanalyser som gjorts tyder dessa på att det 

samband som är signifikant är relativt starkt. Vad gäller de som har en väldigt positiv 

inställning till polisen är majoriteten villig att söka sig till polisyrket, medan de som har en 

väldigt negativ inställning till polisen är majoriteten inte villig att söka sig till polisyrket. Vad 

gäller de som har en positiv inställning och en negativ inställning till polisen så är majoriteten 

inte villig att söka sig till polisyrket. Däremot är det en större procentuell andel av de med en 

negativ inställning till polisen som är villiga att söka sig till polisyrket jämfört med de som 

har en positiv inställning till polisen. Utifrån detta kan man spekulera kring vad orsaken till 
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detta skulle kunna vara. En möjlig förklaring skulle eventuellt kunna vara att det tyder på att 

det finns någon form av vilja att förändra polisen inifrån. Detta skulle eventuellt kunna tyda 

på att de respondenter som har en negativ inställning till polisen har en vilja att förändra 

polisen, och deras attityd mot ungdomar och övriga samhällsmedborgare, till det bättre genom 

att själva utbilda sig till poliser.   

 

Vad gäller regressionsmodell 2 (avvikande beteende) så visar den på en relativt låg 

förklaringsgrad enligt Nagelkerkes R2 som togs fram. Viktigt att poängtera är att om fler 

relevanta variabler tagits med hade resultatet eventuell sett annorlunda ut. Ambitionen har 

dock inte varit att mäta precis allt som kan förklara ett avvikande beteende, utan att studera 

vissa specifika variabler som utifrån tidigare forskning och teori eventuellt kan ha en 

påverkan till ett avvikande beteende.  

 

5.1.2 Urval och bortfall 

Vad gäller studiens urval och bortfall så är detta något som skulle kunna förändras vid 

eventuell replikering av studien, då urvalet inte är ett slumpmässigt urval som innebär att 

resultatet kan generaliseras till andra populationer. Som tidigare har nämnts så bidrog 

tidsaspekten till att urvalet var tvunget att vara ett bekvämlighetsurval, vilket inte är att 

rekommendera. Ett sannolikhetsurval hade varit att föredra för att kunna använda denna studie 

som en för-mätning till en eventuell framtida utvärdering av projektet MBU i Borlänge.  

 

Vidare kan även det väldigt stora bortfallet diskuteras. 4 skolor med totalt 336 elever tackade 

ja till ett deltagande, och uppgav även efteråt att samtliga elever har fått chansen att besvara 

enkäten. Detta medför att tankar kring det stora bortfallet uppstår. Är det så att totalt 216 

elever faktiskt har valt att inte besvara enkäten, eller finns det något annat som påverkat, t.ex. 

något problem med programmet som webenkäten besvarats genom? Då inga problem 

gällande programmet har rapporterats av de ansvariga på respektive skola, skulle problemet 

istället kunna ligga i att svaren på något sätt inte blivit sparade? Vid en eventuell replikering 

av studien föreslås att forskaren fysiskt besöker skolorna och genomför enkäten med 

respektive klass, dels för att säkerställa att samtliga elever får chans att besvara enkäten men 

också för att regelbundet kunna kontrollera att de besvarade enkäterna verkligen sparas i 

programmet.  
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5.1.3 Liknar mitt resultat resultatet i tidigare forskning? 

Det är något svårt att uttala sig om studiens resultat liknar resultatet i tidigare forskning då det 

t.ex. i en av de vetenskapliga artiklarna diskuteras kring Distributive justice aspect vilket 

handlar om polis agerar rättvist. De frågor som berör rättvishet i min studie är en del av ett 

index, vilket innebär att inget uttalande om eventuella likheter kan göras. Etnicitet och kön är 

i den tidigare forskningen signifikanta på 95%-nivån vilket de inte är i mitt resultat. Det är 

även svårt att uttala sig om t.ex. variabeln skola som finns i den tidigare forskningen då även 

en del av denna variabel ingår i ett index över social anknytning. Däremot har en av forskarna 

valt att göra flera olika modeller av den multipla regressionsanalysen, vilket innebär att de 

adderat nya variabler och samtidigt behållit de tidigare variablerna. De senare modellerna 

tyder på att kön inte längre är signifikant, vilket är en likhet med det resultat som framkommit 

i min studie. Det kan inte uteslutas att t.ex. etnicitet och kön som tidigare forskning visat vara 

relaterat till attityder till polisen men som inte fått stöd i denna studie, hade fått stöd om man 

t.ex. hade studerat frågorna var för sig istället för att slå ihop dessa till ett index över 

inställning eller om urvalet varit större.  

 

En av studierna utgår ifrån generella och specifika frågor, där resultatet för de generella 

frågorna samt två av de specifika frågorna tydde på en mer positiv attityd samtidigt som 

resultatet för de resterande specifika frågorna tydde på en mer negativ attityd. Då min studie 

innefattar ett index av flertalet frågor kan ingen likhet göras med tidigare forskning utifrån 

aspekten att indexet innefattar både generella och specifika frågor. Däremot skulle man kunna 

hävda att indexet till störst del är uppbyggt av generella frågor med inslag av någon specifik 

fråga, och att indexet tyder på att majoriteten av ungdomarna har en positiv inställning till 

polisen likt den tidigare forskningen.  

 

Den tidigare forskningen tyder på att de som lever under mindre gynnsamma förhållanden har 

en mer negativ attityd till polisen jämfört med de som lever under mer gynnsamma 

förhållanden, och de bakgrundsvariabler som var mest ogynnsamma var att vara 

ensamstående mamma, arbetslös eller väldigt fattig. Detta resultat kan liknas vid det resultat 

som min studie visar, där en lägre social anknytning påverkar inställningen till polisen 

negativt. I indexet för social anknytning finns variabler med som kan liknas vid de mest 

ogynnsamma variablerna i den tidigare forskningen, nämligen; relation till föräldrar, 

föräldrars arbetssituation samt ekonomiska frågor.  
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5.1.4 Hur kan mitt resultat relateras till den teoretiska utgångspunkt jag valt? 

Variabeln social anknytning, som är ett index över hög eller låg social anknytning har en 

signifikant inverkan på inställningen till polisen. I detta index ingår relationen till mamma 

respektive pappa, vilket kan kopplas till teorin om sociala band och elementet attachment på 

så sätt att en god relation till föräldrar eventuellt kan bidra till att ungdomen får lära sig att 

respektera lagar och regler som sätts i hemmet och sedan även får en förståelse för att det 

finns lagar och regler även i samhället. De ekonomiska frågorna som ingår i indexet relateras 

till teorin om strain, på så sätt att en lägre ekonomisk status eventuellt får ungdomen att begå 

brott för att uppnå en likartad ekonomisk status som t.ex. klasskompisarna. Frågan om 

föräldrarna har ett arbete ingår också i indexet och detta kopplas till teorin om strain utifrån 

den ekonomiska aspekten som tidigare diskuterats, men även till teorin om sociala band på så 

sätt att om föräldrarna uppvisar någon form av arbetsvilja och engagemang tänker jag att detta 

eventuellt kan bidra till att ungdomen också får en positiv inställning till samhällets normer 

och värderingar. Anledningen till att dessa variabler sammanslogs till ett index var för att det 

eventuellt kan vara så att endast en av dessa variabler inte påverkar inställningen till polisen, 

men ett sammanslaget resultat kan eventuellt tyda på att det finns vissa gemensamma nämnare 

för en positiv respektive negativ inställning till polisen. 

 

Vad gäller sambandet mellan ungdomarnas inställning till polisen och beteende mot polisen 

kan man finna att den procentuella andelen för ett avvikande beteende ökar i takt med att 

attityden blir allt mer negativ, vilket kan relateras till det Hirschi (1969, s. 197-201) skriver 

gällande en negativ attityd mot t.ex. lagstiftning och polisen kan bidra till att individen begår 

brottsliga handlingar, eller andra handlingar av avvikande art. Det som däremot inte kan 

förklaras med stöd av detta är att samma trend inte visar sig även för den grupp som har en 

väldigt negativ inställning, då ingen respondent har uppgett att de haft ett avvikande beteende 

mot polisen. Viktigt att poängtera är dock att relativt få antal respondenter har uppgett att de 

har en väldigt negativ inställning till polisen och att de någon gång betett sig avvikande mot 

polisen, vilket innebär att det är relativt få respondenter att studera.  

 

Betygen är en variabel som påverkar både inställning till polisen, beteende mot polisen samt 

villigheten att söka sig till polisyrket i framtiden, och detta kan relateras till teorin om Strain, 

likt det Merton (1957, s. 157, 162-163) skriver gällande att det finns vissa etablerade livsmål i 

samhället som vissa samhällsmedborgare inte är kapabla att uppnå. Merton skriver även att 
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det målen bygger på samhällets struktur och att det kan uppstå en form av frustration hos de 

individer som inte är kapabla att uppnå de etablerade livsmålen. Kopplingen dom kan göras 

till den teoretiska utgångspunkten är att höga betyg kan vara en form av livsmål, och att inte 

vara kapabel att uppnå de höga betygen kan eventuellt skapa frustration över att inte kunna 

göra karriär.  

 

För de respondenter som uppgett att de har en annan typ av boende än villa, 

jordbruksfastighet, lägenhet eller radhus ökar oddsen för ett avvikande beteende mot polisen. 

Detta kan relateras till det Merton (1957, s. 140-141) skriver kring att inte ha möjlighet att 

uppnå de etablerade samhällsmålen. Det skulle eventuellt kunna vara så att de som inte har ett 

”vanligt” boende har svårt att uppnå de etablerade målen i samhället på grund av t.ex. 

ekonomiska orsaker. Detta orsakar då en frustration hos individen som visar sig genom ett 

avvikande beteende, som även resultatet i denna studie tyder på.   
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6. Diskussion  
6.1 Studiens viktigaste resultat 

De viktigaste resultaten som framkommit i denna studie är att majoriteten av ungdomarna 

uppger att de har en väldigt positiv eller positiv inställning till de uniformerade 

tjänstemännen. Endast ett fåtal ungdomar uppger att de någon gång har begått en brottslig 

handling eller på annat sätt betett sig illa/otrevligt mot uniformerad personal.  

 

Generellt sett så har ungdomarna en väldigt låg ambition att söka sig till något uniformerat 

yrke efter avslutad skolgång. Ett signifikant samband mellan positiv inställning till polisen 

och låg nivå av avvikande beteende mot polisen kan inte påvisas. Ett signifikant, relativt 

starkt, samband mellan inställningen mot polisen och viljan att söka sig till dessa yrken efter 

avslutad skolgång kan däremot påvisas. Värt att poängteras är att det är en större procentuell 

andel av de med en negativ inställning till polisen som är villiga att söka sig till polisyrket 

jämfört med de som har en positiv inställning till polisen. Vad som orsakar detta är svårt att 

säga, men det skulle eventuellt kunna vara så att dessa ungdomar på något sätt känner att de 

vill få chansen att förändra på något sätt. Detta är naturligtvis enbart spekulationer. Något som 

dock måste påpekas är att dessa samband endast gäller för det urval som har studerats, och 

kan inte generaliseras till andra populationer eftersom att urvalet inte är ett sannolikhetsurval.  

 

Social anknytning är signifikant för modellen som analyserar inställningen till polisen, 

variabeln trivs skolan är signifikant för modellerna som analyserar inställningen till polisen 

och viljan att söka sig till polisyrket. Variablerna betyg är signifikanta i samtliga modeller, där 

högre betyg innebär en godare inställning till polisen, ett mindre avvikande beteende samt 

större vilja att söka sig till polisyrket. Att ha en polis i sin närhet bidrar till att viljan till att 

söka sig till polisyrket ökar.  

 

6.2 Metodens fördelar och begränsningar? 

De fördelar som ses med denna metod är att man genom en enkätundersökning kan samla in 

väldigt många svar under en kortare tidsperiod, jämfört med att genomföra intervjuer vilket 

tar längre tid. Fördelen med att använda programmet Survs.com är att undkomma det 

tidskrävande arbetet att manuellt skapa en datafil då programmet automatiskt skapar SPSS-

filer. En fördel med denna enkätundersökningen är att två frågor ger respondenten att med 

egna ord möjlighet att beskriva sitt eventuellt avvikande beteende, vilket ses som en fördel då 

detta kan likt kvalitativa analysmetoder ge en djupare kunskapsbild. En begränsning med 
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detta är dock att string-variabler är tidskrävande att analysera. Den största begränsningen dock 

som kan ses med studien är relaterat till urvalet, som tyvärr inte blev ett sannolikhetsurval 

vilket var tanken från början.  

 

En annan begränsning som ses med studien är att den är för mäktig att genomföra själv på den 

tidsperiod som gavs, då ambitionen var att genomföra logistiska regressionsanalyser för 

samtliga yrkesgrupper och inte enbart för polisen. En önskan fanns även om att hinna arbeta 

längre tid med enkätundersökningen för att få inte fler besvarade enkäter.  

 

6.3 Vidare forskning? 

Förutom det som redan diskuterats gällande vidare forskning och/eller replikering av studien 

skulle ett förslag vara att genomföra en liknande studie men då med både en kvantitativ 

enkätundersökning för att få den breda aspekten och att komplettera med kvalitativ analys 

som t.ex. fokusgruppsintervjuer för att få ett djupare perspektiv i syftet, vilket bidrar till att 

bl.a. trovärdigheten och fullständigheten ökar samt att kvalitativt data kan användas som 

hypotesgenererande och på ett kvantitativt sätt kan denna hypotes testas (Bryman, 2010, s. 

560). Eventuell vidare forskning kan även innefatta djupare analyser av de övriga 

uniformerade yrkesgrupperna som inte har analyserats på djupet i denna studie. Vid eventuell 

vidare forskning inom ämnet ses en fördel med att kunna, likt den tidigare forskningen, 

särskilja på generella och specifika frågeställningar för att kunna uttala sig mer specifikt vad 

respondenterna upplever vara positivt respektive negativt med respektive yrkesgrupp. Detta 

medför även att analys kan göras specifikt för de frågor om upplevelse av en rättvis 

behandling, som relateras till Procedural Justice Theory, som i denna studie är sammanslaget 

i indexet med övriga frågor kring inställning till respektive yrkesgrupp.  

 

Vad gäller konstruktion av enkät, som kan vara värt att tänka på vid eventuell vidare 

forskning inom området, hade det varit fördelaktigt om svarsalternativet ”nej, aldrig” för 

frågorna gällande avvikande beteende hade legat först istället för sist, för att inte behöva koda 

om variablerna innan de används i analyser etc. Detta upplevdes som svårt att i början av 

forskningsprocessen tänka på stegen långt senare i processen. Dock var det ett enkelt 

”problem” att åtgärda. Ett något svårare problem att åtgärda var i de fall där respondenten 

tilläts ge flera svarsalternativ på samma fråga, t.ex. fråga 36 (se bilaga 2, s. 53) om någon i 

dennes närhet arbetar inom ett uniformerat yrke, då dessa svarsalternativ kodas som en varsin 

fråga.  
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Ännu en sak som upptäcktes gällande variablerna var att det hade varit fördelaktigt att 

konstruera frågan om respondentens ålder annorlunda. Svarsalternativen som gavs var 15 år, 

16 år, 17 år, 18 år, 19 år samt 20 år. Ett antagande kan göras för vilka åldrar som tillhör vilken 

klass, men man kan inte med säkerhet veta vilken klass de tillhör om individen i fråga t.ex. 

har börjat skolan tidigare, senare eller gått om något år. Denna fråga skulle hellre ha utformats 

som ”Vilken klass går du i?” för att kunna redogöra för eventuella skillnader mellan 

årskurserna.  
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Bilagor 

Bilaga 1 
Samtliga artiklar har återfunnits i databasen Discovery som återfinns på Högskolan i Gävles 

hemsida via ämnesguiden för kriminologi. Generellt för alla artiklar är att full text samt peer 

review har markerats som sökbegränsningar, detta för att säkerställa att hela artikeln finns 

tillgänglig och att artikeln är vetenskapligt granskad av andra forskare.  

 

1. How kids views cops 

Artikeln fann jag genom att först googla på ”attityd mot polis” vilket resulterade i ett antal 

examensarbeten från andra studenter. I litteraturlistan i en av uppsatserna fann jag en artikel 

vid namn How kids views cops – The nature of juvenile attitudes toward the police. För att 

finna denna artikel sökte jag på ”How kids views cops” i databasen Discovery.  Denna 

sökning gjordes 2017-04-18 och resulterade i 2 träffar, varav jag valde den första träffen.    

 

2. The impact of race/ethnicity, neighborhood context, and police/citizen interaktion on 

residents´ attitudes toward the police 

Denna artikel fann jag i litteraturlistan från ett tidigare skrivet examensarbete. Artikeln 

återfann jag i databasen Discovery med sökorden Ethnicity AND neighborhood AND 

attitudes towards. Det kom fram 145 träffar, där denna artikel var träff nummer 1. Sökningen 

gjordes 2017-04-27.  

 

3. Police – youth relationship: A qualitative analysis of Flemish adolescents´ attitudes 

toward the police.  

Denna artikel fann jag genom att använda sökorden ”Attitude police” AND ”youth”. 

Sökningen gjordes 2017-05-10, och resulterade i 660 träffar där denna artikel var träff nr. 3.  

 

4. The role of procedural justice and legitimacy in shaping public support for policing 

Artikeln återfann i litteraturlistan för artikel 3. Hela artikelns namn användes vid sökningen 

som gjordes 2017-05-12 och var sökträff nr. 1 av totalt 4 sökträffar.  

 

5. Police – youth relationships: A qualitative analysis of Flemish adolescents’ attitudes 

toward the police.  

Även denna artikel återfanns i litteraturlistan för artikel 3. Hela artikelns namn användes vid 

sökningen som gjordes 2017-05-12  
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6. Building on the foundation of General Strain Theory: Specifying the types of strain 

most likely to lead to crime and delinquency. 

Denna artikel återfann i Discovery med sökorden ”General Strain Theory” AND ”Agnew” vid 

sökningen som genomfördes 2017-05-17.  

 

  



52 
 

Bilaga 2 
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Bilaga 3 
Första steget: Skolor i kommunen vilka fick en förfrågan om deltagande i studien. 

Rödmarkerade skolor ville inte/hade inte möjlighet att delta, eller återkom inte med något 

svar. Information gällande antal klasser och elever för respektive skola har erhållits via 

kommunens administrativa avdelning.  

Skola Klass Antal elever 

 
Domnarvets skola 

9A 24 

9B 24 

9C 25 

 
 
Forssaklackskolan 

9A 31 

9B 25 

9C 42 

9D 22 

9E 26 

9F 26 

 
 
Gylle skola 

9A 27 

9B 29 

9C 28 

9D 25 

9E 24 

 
 
Maserskolan 

9A 25 

9B 28 

9C 23 

9D 21 

9E 22 

Ornäs skola 9 62 

 
 
Erikslundsgymnasiet 

EEAUT3 2 

EEELT3 13 

FTKAR3 1 

FTLAS3 4 

FTPER3 14 

FTTRA3 9 

 
 
 
Hagagymnasiet 

BF3 20 

E3A 27 

E3B 25 

HA3 21 

S3B 23 

S3M 5 

S3R 14 

S3S 11 

 
 
 
 
 
Hushagsgymnasiet 

BAHUS3 21 

BAMAL3 12 

BAMAR3 6 

BAMAR3B 10 

INDRI3 4 

INPKR3 2 

INSVE3 6 
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RLBAG3 14 

RLFAG3 4 

RLKOK3 7 

VFVV3 15 

 
 
Soltorgsgymnasiet 
 
 
 
 

IMTSBM3 18 

NAS3 26 

NAS3B 1 

NAT3A 24 

NAT3B 25 

TEK3A 26 

TEK3B 28 

 

Andra steget: Av de skolor som ville delta gjordes ett totalurval 

Skola Klass Antal elever 

 
Domnarvets skola 

9A 24 

9B 24 

9C 25 

 
 
Maserskolan 

9A 25 

9B 28 

9C 23 

9D 21 

9E 22 

 
 
Erikslundsgymnasiet 

EEAUT3 2 

EEELT3 13 

FTKAR3 1 

FTLAS3 4 

FTPER3 14 

FTTRA3 9 

 
 
 
 
 
Hushagsgymnasiet 

BAHUS3 21 

BAMAL3 12 

BAMAR3 6 

BAMAR3B 10 

INDRI3 4 

INPKR3 2 

INSVE3 6 

RLBAG3 14 

RLFAG3 4 

RLKOK3 7 

VFVV3 15 

 Totalt antal elever:  336 
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