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Abstract 
 

The study has examined how the presence of the police affect people's feelings of safety 

and the way the public perceives exposed police equipment. The study, based on Ulrich 

Becks theory about Risk Society, has primarily been focused on sites that are generally 

considered safe, but could also be perceived as potentially vulnerable to terrorism. 

Structured interviews of 148 people in Stockholm and Uppsala has collected data for the 

study. The data source was analysed by descriptive statistics and by correlation. Results 

of the interviews suggest police presence can increase the public’s feelings of safety in 

the examined places. From the data collected, it also emerged that police equipment is 

instrumental in the perception of police presence and public’s feelings of safety. 

 

Keywords: Feelings of safety, police presence, terrorism, police equipment, risk society 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning 
 

 

Syftet med studien var att undersöka hur polisiär närvaro påverkar allmänhetens 

upplevelse av trygghet, samt om den upplevda tryggheten påverkas av polisens synliga 

utrustning. Fokus har riktats mot platser som generellt upplevs som trygga, men som även 

kan upplevas otrygga av allmänheten ur ett terrorhot-perspektiv. Studien har undersökt 

allmänhetens upplevelse av polisiär närvaro ur ett trygghetsskapande perspektiv, med 

utgångspunkt i Ulrich Becks teori om risksamhället. Datamaterial samlades in genom 

strukturerade intervjuer med 148 personer i Stockholm och Uppsala och analyserades 

genom univariata analyser och korstabulering. Resultatet visade att polisiär närvaro kan 

öka allmänhetens upplevelse av trygghet. Det framkom även att utrustning är av betydelse 

för hur polisiär närvaro upplevs och att polisiär närvaro kan verka trygghetsskapande på 

de platser som undersöktes. 

 

Nyckelord: Trygghet, polisiär närvaro, terrorism, polisens utrustning, risksamhället



 

 

Förord 
 

Vi vill rikta ett stort tack till Nationella taktiska rådet vid Polismyndigheten som bidrog med 

idéen till uppsatsämnet och varit ett stöd vid insamlingen av materialet.  

 

Tack till de som deltog i intervjuer och gjorde studien möjlig.  

Ett speciellt tack riktas till Johan Kardell för stöd och värdefulla råd.  

 

Vi vill också tacka varandra för det gemensamma engagemang och tålamod som gjort att 

uppsatsen kunde slutföras.  
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2 Inledning 
 

2.1 Bakgrund 

 

Polismyndighetens primära mål och uppdrag är att minska brottsligheten och öka 

människors trygghet i samhället (Polismyndigheten 2017, s. 6).  Polisverksamheten som 

innefattar Polismyndigheten och Säkerhetspolisen ska som ett led i samhället verka för 

att främja trygghet och rättvisa (SFS 1984:387). Deras uppgifter är bland annat att 

förebygga, förhindra och beivra brott, men också att lämna allmänheten skydd och annan 

hjälp. I Polismyndighetens verksamhetsplan för 2017-2018 redogörs att polisen ska verka 

för ökad trygghet genom att arbeta närmare medborgarna med synlighet och 

tillgänglighet. De ska också kunna hantera de konsekvenser som följer av ett terrorattentat 

och däribland kunna ingripa och avbryta ett pågående attentat, men även minska de 

efterföljande konsekvenserna (Regeringskansliet 2014, s. 31). Målet med terrorism är att 

injaga rädsla, fruktan och oro hos medborgarna i ett land så att de börjar tvivla på landets 

styre eller regering (Bjorgo 2005, s. 2; SFS 2003:148). Ett terrorattentat orsakar inte bara 

direkta skador utan leder även till oro och otrygghet i samhället och för dess medborgare, 

vilket Polismyndighetens trygghetsskapande arbete ska motverka. Därför är det ett viktigt 

område att studera för att polisen ska ha tillgång till underlag för beslutsfattande om hur 

de ska arbeta för att motverka efterföljande konsekvenser av terrordåd och återställa 

tryggheten. 

 

En opinionsundersökning som genomfördes av Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap (2018, s. 17) under 2017 visade att de förhållanden som oroade respondenterna 

mest när de tänkte på Sverige de närmaste 5 åren var internationell terrorism. Enligt den 

nationella trygghetsundersökningen som årligen genomförs av Brottsförebyggande rådet 

uppgav över 70 procent av respondenterna år 2017 att de trodde att brottsligheten ökat 

kraftigt eller något de senaste tre åren. 82 procent av deltagarna uppgav att de kände stor 

eller viss oro över brottsligheten i samhället (Brå 2018, s. 119f). 

 

Efter terrordådet på Drottninggatan i april 2017 ombads Nationella taktiska rådet inom 

Polismyndigheten att genomföra en utvärdering av polisens insats i samband med dådet. 

I utvärderingen framgår att det trygghetsskapande arbete som sker på offentliga platser i 

nära anslutning till ett terrordåd är en viktig del i arbetet mot terrorism för att motverka 
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den oro och rädsla som terror sprider och återskapa trygghet (Nationella operativa 

avdelningen 2017, s. 40). Trygghet i en sådan situation skapas enligt NOA (2017, s. 37) 

genom att allmänheten känner tillit till Polismyndigheten och deras kapacitet att förhindra 

terrorattentat eller avbryta pågående attentat. I det arbetet måste valet av den synliga 

utrustningen övervägas utifrån vilken effekt den förväntas ha på allmänhetens upplevelse 

av trygghet (NOA 2017, s. 39f). Trygghetsskapande åtgärder som Polismyndigheten 

använder sig av är polisiär närvaro med hög tillgänglighet, synlighet och ett 

kontaktsökande förhållningssätt.  

  

I samband med särskilda händelser är det inte ovanligt att poliser bär förstärkt utrustning 

och vapen eller har det lättillgängligt. Om förstärkt utrustning ska bäras eller finnas nära 

till hands beror främst på risk- och säkerhetsbedömningar, men hur det påverkar den 

upplevda tryggheten hos allmänheten är också ett perspektiv som beaktas (K. Hylander, 

analytiker på NOA/NTR, personlig kommunikation 22 februari 2018). 

 

Tidigare studier har undersökt hur polisiär närvaro och ökad patrullering av poliser 

påverkar känslan av trygghet hos människor i både Sverige och andra länder. De flesta 

har dock fokuserat på om ökad patrullering får effekt på rädslan för brott och/eller 

brottsligheten och hur människor uppfattar olika typer av uniformerade tjänstegrupper. 

Vid litteratursökningen hittades ingen tidigare forskning inriktad på om och hur polisiär 

närvaro kan verka trygghetsfrämjande i samband med terrorism. De studier som dök upp 

vid sökningen om polisiär närvaro i samband med terrordåd undersökte främst rädsla för 

terrorism eller om ökad polisiär närvaro efter ett terrordåd påverkat brottsligheten. Utifrån 

att ett av svenska polisens främsta mål är att skapa trygghet i samhället, är det intressant 

att undersöka hur människor upplever det arbete som polisen gör i syfte att verka 

trygghetsskapande och hur utrustning inverkar. Trygghetsskapande arbete på offentliga 

platser som i tidigare studier klassats som relativt trygga, men som även kan anses vara 

potentiella mål för terror är ett perspektiv som inte studerats tidigare. I polisens uppdrag 

ingår att motverka den oro som terrordåd- och hot bidrar till, därför är det ett perspektiv 

som är viktigt att studera, bland annat för att skapa beslutsunderlag åt Polismyndigheten. 
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2.2 Syfte och frågeställningar 

2.2.1 Syfte 

Studiens syfte är att undersöka hur allmänheten upplever polisiär närvaro ur ett 

trygghetsskapande perspektiv och i vilken grad polisens utrustning påverkar tryggheten. 

Fokus riktas mot hur polisiär närvaro upplevs på platser som utsatts för terrordåd eller 

kan anses vara potentiella mål för terrorism. 

 

2.2.2 Frågeställningar 

1. Vilken påverkan har polisens närvaro på allmänhetens upplevda trygghet? 

2. Hur påverkas allmänhetens upplevda trygghet av polisens synliga utrustning? 

3. Kan polisiär närvaro verka trygghetsskapande på platser där allmänheten upplever 

oro för att drabbas av terrorism?  

 

2.3 Begreppsdefinitioner  

Ett antal nyckelbegrepp definieras nedan för att förtydliga deras betydelse i studien. 

 

Trygghet  

I Nationalencyklopedin definieras trygg som “fri från oroande eller hotande inslag om 

företeelse som utgör en del av människans omgivning”. Trygghet som begrepp är 

mångfacetterat och vilka faktorer som påverkar tryggheten kan variera utifrån kontext. 

Begreppet faktisk trygghet är exempelvis kopplad till säkerhet och den faktiska risken 

eller sannolikheten att utsättas för brott (Lindahl 2008, s. 5). En låg nivå av brott eller risk 

för att utsättas för brott innebär inte automatiskt att människor känner sig trygga, eftersom 

människors oro att utsättas för brott är beroende av fler faktorer än den faktiska risknivån 

och brottsligheten (Heber 2008, s. 7). Lindahl (2008, s. 6) redogör för att upplevd trygghet 

utgår från hur en individ eller en grupp upplever sin trygghet, och inte den faktiska risken 

att utsättas för brott. I denna studie fokuseras det främst på trygghet som en subjektiv 

känsla, alltså människors upplevelse av risker och oro att utsättas för brott eller avsaknad 

av samma känsla. Eftersom studien avser att undersöka hur människors upplevelse av 

trygghet påverkas av polisiär närvaro tolkas begreppet som en avsaknad av oro och rädsla 

inför att utsättas för brott och en känsla av tillit och säkerhet ifall brott skulle inträffa. 
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Trygghetsskapande arbete  

Ett av polisens främsta uppdrag är att främja och öka tryggheten i samhället (SFS 

1984:387; Polismyndigheten 2017, s. 6) och arbetet polisen genomför med intention att 

öka tryggheten hos medborgarna kallas för trygghetsskapande arbete. Aktiviteter som 

genomförs av polisen kan ha fler mål än att enbart öka den upplevda tryggheten, som till 

exempel att öka säkerheten. Utifrån studiens syfte är det om arbetet upplevs som 

trygghetsfrämjande av allmänheten som är av intresse. Studien fokuserar främst på det 

trygghetsskapande arbete som sker genom polisiär synlighet och tillgänglighet.  

  

Allmänheten 

Den grupp vars uppfattning som studeras definieras i studien som allmänheten. Begreppet 

allmänheten omfattar enligt Nationalencyklopedin ett lands befolkning med undantag för 

en mindre styrande grupp. Utifrån studiens insamlingsmetod och urvalsstorlek är det inte 

möjligt att påstå att respondenternas uppfattning representerar den allmänna 

uppfattningen i form av hela befolkningen. I studien benämns respondenterna ändå som 

allmänheten eftersom de betraktas som en del av allmänheten. Begreppet ska i uppsatsen 

tolkas som svensktalande personer äldre än 18 år som under tiden för intervjun vistades i 

Sverige. 

 

Terrorism  

Målet med terrorism är att ingjuta fruktan och oro hos en stat, dess medborgare eller en 

viss social grupp och på så sätt skada fler än de direkta offren (Bjorgo 2005, s. 2). 

Uppsatsens definition utgår från svensk lag (SFS 2003:148) som definierar terrorism som 

en gärning som: allvarligt kan skada en stat eller en mellanstatlig organisation och 

avsikten med gärningen är att 

1. injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller en befolkningsgrupp, 

2. otillbörligen tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta eller 

att avstå från att vidta en åtgärd, eller 

3. allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, 

ekonomiska eller sociala strukturer i en stat eller i en mellanstatlig organisation. 

Studien undersöker allmänhetens upplevda oro för terrorism, vilket innebär att även om 

studien utgår från definitionen ovan är det möjligt att respondenterna har en annan 

uppfattning om begreppet. 
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Ordinär uniformering och förstärkt utrustning 

Ordinär uniformering inkluderar den uniform och utrustning som svenska poliser bär i 

sitt dagliga arbete (RPSFS 2013:8, s. 2). De våldshjälpmedel som ingår i polisens 

standardutrustning är handfängsel, pepparspray, expanderbar batong och pistol 

(Polismyndigheten 2016, s. 38). Inom polisen används vid olika sammanhang förstärkt 

utrustning som även kallas taktisk eller tung utrustning (Polismyndigheten 2014, s.46). 

Exempel på sådan utrustning är olika förstärkningsvapen, hjälmar och skyddsvästar. Vid 

denna studie har förstärkningsvapnet MP-5 som är den typ av kulsprutepistol som svensk 

polis använder, ballistisk hjälm, förstärkt väst och balaklava inkluderats. 

 

2.4 Disposition  

I början av uppsatsen finns en kort sammanfattning på svenska och engelska. Uppsatsen 

består av sex kapitel. I det första kapitlet finns en inledning där uppsatsens ämnesområde, 

syfte och frågeställningar presenteras samt begreppsdefinitioner. Därefter följer en 

redogörelse av tidigare forskning inom området och tillvägagångssätt för att hitta 

forskningen. I kapitel tre presenteras de teoretiska utgångspunkter som finns i uppsatsen. 

I det fjärde kapitlet beskrivs val av metod, urval, bortfall, tillvägagångssätt, 

genomförande, analysmetod av datamaterial, operationalisering, studiens validitet och 

reliabilitet samt etiska överväganden som gjorts. I kapitel fem presenteras resultat och 

analyser. Det sista kapitlet innehåller diskussion av resultat, metod, koppling till teori 

samt förslag till fortsatt forskning.  

  

Sist i uppsatsen återfinns en litteraturförteckning samt bilagor.  

 

3 Tidigare forskning 

Nedan presenteras tillvägagångssättet för att finna tidigare studier inom området, samt en 

presentation av tidigare forskning. 

 

3.1 Tillvägagångssätt – litteratursökning 

För att finna tidigare forskning som kan kopplas till studien användes söktjänsten 

Discovery som söker i olika databaser samtidigt. Discovery söker bland annat i SocIndex, 

PsycInfo och SwePub som innehåller artiklar och arbeten inom socialt arbete, psykologi 

och kriminologi. Det är viktigt att välja databaser anpassade till ämnet (Rienecker & 
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Jörgensen 2014, s. 139) och eftersom Discovery söker i flertalet databaser som ansågs 

relevanta valdes just den söktjänsten. Litteratursökningen genomfördes med systematisk 

sökning som är användbart när man letar litteratur inom ett speciellt ämne (Rienecker & 

Jörgensen 2014, s. 138). En systematisk litteraturgenomgång innebär att man strukturerat 

går igenom den litteratur som finns inom området man vill studera. Genom att granska 

vad som ska undersökas med sökningen beskrivs kriterier för vad forskaren letar efter och 

därefter presenteras viktiga faktorer ur litteraturen (Bryman 2011, s. 104). 

 

Vid varje artikelsökning användes filtren fulltext-format samt “Peer Reviewed” som 

innebär att sökningen begränsas till vetenskapliga artiklar och publikationer. I början 

användes både svenska och engelska sökord, men då publicerad forskning på svenska 

inom det aktuella ämnet var begränsat användes därefter främst engelska sökord. Det 

första nyckelordet i sökningarna var “Feeling safety” som gav drygt 10 000 träffar. På 

grund av det stora antalet träffar lades ordet “policing” till vilket gav 139 träffar. Då 

träffarna endast innehöll forskning publicerade mellan 1999-2018 under sökningen med 

sökorden ”feeling safety” och ”policing” ansåg vi inte att årsspannet behövde justeras. 

Sökorden “terrorism police fear” gav 139 träffar och artiklar publicerade mellan 1997 

och 2017. Efter en genomläsning av artiklarna som dök upp under sökningen hittades ett 

antal artiklar som verkade lämpliga. De artiklar som ansågs intressanta men som inte 

fanns tillgängliga på högskolans bibliotek fjärrlånades.  

 

Viss kedjesökning har förekommit vid litteratursökningen vilket är en metod att söka 

litteratur som bygger på att en läsning leder till en annan (Rienecker & Jörgensen 2014, 

s. 138). En styrka med kedjesökning är att en bra referens ofta leder till en annan bra 

referens inom samma område enligt Rienecker och Jörgensen. Därför granskades 

referenslistorna hos de valda artiklarna för att finna mer litteratur. Bakgrundslitteratur 

som använts har främst varit kurslitteratur som författarna kommit i kontakt med under 

kandidatprogrammet. Genom bakgrundslitteratur har kunskapen inom ämnet byggts upp 

och därefter specificerats genom den litteratursökning som gjorts inför uppsatsen. Vid 

kedjesökningen hittades äldre artiklar än som presenterats ovan som sedan har valts att 

använda i studien.  
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3.2 Tidigare forskning 

I Kansas City studerades bland annat om ökad polispatrullering skulle leda till att 

medborgarna upplevde mindre rädsla inför att utsättas för våldsbrott. Kansas City delades 

in i tre områden och patrulleringen ökades i ett område, minskades i ett och i det tredje 

förändrades inte patrulleringen för att få ett kontrollområde (Kelling, Pate, Dieckman & 

Brown 1974). 1200 personer boende i dessa områden fick innan förändringarna besvara 

en enkät och ett år senare fick 1200 personer besvara en likadan enkät varav 600 stycken 

var samma personer som besvarat enkäten första gången. Resultatet kunde inte påvisa att 

ökad eller minskad patrullering påverkade brottsligheten, rädslan för att utsättas för 

våldsbrott eller attityderna gentemot polisen (Kelling et al., 1974, s. 14). Endast 5 fall av 

statistisk signifikans kunde påvisas i 60 jämförelser mellan olika områden och även vid 

de signifikanta resultaten så var mönstret oregelbundet (Kelling et al., 1974, s. 21). 

Forskarna drog slutsatsen att rädsla inför att utsättas för våldsbrott inte påverkades av 

ökad patrullering. 

 

En studie vid ett universitet i Illinois visade att poliser var den typ av yrkesgrupp som i 

störst utsträckning ökade känslan av trygghet hos studiedeltagarna (Balkin & Houlden 

1983). 241 studenter ombads att titta på bilder av 25 medlemmar av 25 olika yrkesgrupper 

och därefter värdera i vilken utsträckning de kände sig trygga eller otrygga i personens 

närvaro. Platsen som personerna skulle föreställa att de befann sig på var en stor gata i 

Chicago på kvällstid med en del butiker och klassades som “otrygg”. Respondenterna 

skulle först utifrån en fyrgradig skala uppge känslan av trygghet innan yrkesgrupperna 

placerades på platsen. Därefter fick deltagarna värdera hur trygga de kände sig efter 

yrkesgrupperna placerades på platsen utifrån en elva-gradig skala. – 5 ansågs väldigt 

otryggt och +5 väldigt tryggt och vid 0 var det ingen skillnad från innan yrkesgruppen 

närvarade (Balkin & Houlden 1983, s. 20). Resultatet visade att de arbetsgrupper som 

använde uniform ökade känslan av trygghet mer än de utan uniform och polis var den 

yrkesgrupp som ökade känslan av trygghet mest (Balkin & Houlden 1983, s. 22). Studiens 

resultat bekräftade hypotesen att olika yrkesgrupper har olika effekt på känslan av 

trygghet hos studiedeltagarna (Balkin & Houlden 1983, s. 25). 

 

I England genomfördes flera fokusgruppsintervjuer med totalt 100 deltagare från 

befolkningen för att undersöka allmänhetens förväntningar och upplevelse av polisen 

(Bradley 1998, s. 1). Totalt genomfördes 16 fokusgruppsintervjuer och grupperna var 
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uppdelade utifrån kön, ålder och etnicitet. Resultatet visade att förväntningar och 

upplevelser varierade i de olika grupperna (Bradley 1998, s. 7f). Grupperna fick även 

diskutera vad de ansåg var polisens viktigaste inriktning. Det framkom att grupperna med 

de äldsta deltagarna lade störst vikt vid synlig patrullering för att öka den personliga 

upplevelsen av säkerhet och trygghet (Bradley 1998, s. 11). Resultatet visade även att 

grupper som var mer utsatta för brott och risker prioriterade brottsförebyggande och 

reaktiva åtgärder i högre utsträckning, än de som främst exponerats för risker via 

medierapportering. 

 

I en litteraturstudie av Zhao, Scheider och Thurman (2002) granskades olika studier för 

att bland annat undersöka vilken effekt polisens närvaro har på allmänhetens rädsla inför 

brott. Zhao et al., (2002, s. 277) beskriver hur rädsla för brott ofta är irrationell då personer 

som anses ha lägst risk att utsättas (exempelvis de äldsta medborgarna) kan vara de som 

upplever störst rädsla för brott. Allmänhetens rädsla för brott verkade enligt författarna i 

högre grad vara relaterad till massmedial uppmärksamhet än den faktiska brottsligheten. 

Polisiär närvaro delades under litteraturstudien in i tre kategorier varav en var målinriktad 

polispatrullering med syfte att minska allmänhetens rädsla för brott genom ökad 

patrullering och synlighet. Ökad närvaro ansågs kunna minska rädslan om medborgarna 

upplevde att polisens närvaro minskade risken för att brott skulle begås (Zhao et al, 2002, 

s. 296). Resultatet visade att ökad fotpatrullering minskade rädslan för brott, men att 

påverkan var låg och att effekten var större för de andra två kategorierna vilka var ökat 

samarbete mellan polis och lokalinvånare och riktade insatser för att gripa fler. 

 

I en artikel av Lars Holmberg (2005, s. 205) beskrivs hur polisiär synlighet ofta kopplas 

ihop med medborgarnas upplevda känsla av trygghet. I artikeln tas olika polisreformer 

som skett i de nordiska länderna upp och det beskrivs hur dessa påverkat polisens arbete 

i länderna. Holmberg (2005, s. 210) redogör för en studie som genomförts i Danmark där 

en reform gjordes för att poliser skulle vara synligare och mer tillgängliga. Polisen i 

staden hade ett antal mål de ville uppnå i samband med denna reform vilka bland annat 

var att öka polisens synlighet, medborgarnas känsla av trygghet och den faktiska 

tryggheten för medborgarna. Observationer av polisarbete genomfördes, poliser och deras 

lokala samarbetspartners intervjuades och en medborgarundersökning genomfördes vid 

tre tillfällen. Varken målet med att öka den polisiära synligheten eller målet att öka 

medborgarnas trygghet uppnåddes (Holmberg 2005, s. 211). Nivån på den upplevda 
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tryggheten hos medborgarna kunde inte attribueras till polisens synlighet och analyserna 

visade att medborgarnas rädsla för att utsättas för brott inte kunde relateras till hur ofta de 

såg polisen. 

 

I Amsterdam genomfördes en studie utifrån hypotesen att polisiär närvaro minskar den 

upplevda känslan av trygghet, framför allt på platser som sedan tidigare anses som trygga 

(Van De Veer, De Lange, Van Der Haar & Karremans 2012). Första delstudien 

genomfördes på tre shoppingcentrum som ansågs vara trygga platser i Amsterdam och de 

229 respondenterna var gående personer som befann sig på dessa platser. Under studien 

varierades det mellan att ha polisiär närvaro och inte. Därefter fick både personer som 

befann sig på platserna vid polisiär närvaro och personer som befann sig på platserna när 

polis inte var närvarande besvara frågor om hur trygga de upplevde platserna. Resultatet 

stärkte till viss del hypotesen, dock var det endast män som uppgav att de kände sig 

mindre trygg på de platser där polisen var närvarande (Van De Veer et al., 2012, s. 3119). 

Delstudie 2 genomfördes för att återskapa studie 1 men i en kontrollerad miljö. 124 

studenter deltog i delstudie 2 där manipulerade bilder användes i en laboratoriemiljö. 

Respondenterna tittade på bilder av trygga respektive otrygga miljöer med och utan 

polisiär närvaro och fick därefter uppge hur trygga de uppfattade platserna. Även 

delstudie 2 bekräftade hypotesen då resultatet visade att polisiär närvaro hade en negativ 

påverkan på den upplevda tryggheten jämfört med ingen polisiär närvaro vid redan trygga 

miljöer. I de miljöer som innan ansågs otrygga kunde polisiär närvaro öka den upplevda 

tryggheten (Van De Veer et al., 2012, s.3122).  

 

I en artikel av Alex Braithwaite (2013) sammanfattas akademisk litteratur och forskning 

om den rädsla och psykologiska effekt som terrorism orsakar på fler än de direkta offren. 

Studier i England visade att människors rädsla för terrordåd ökade efter en attack skett 

och att den ökade rädslan varade under flera år, samt att risken för nya dåd överskattas 

(Braithwate 2013, s.98 f). Det finns forskare som argumenterar för att terrorism är 

beroende av media för att kommunicera ut en överdriven bild till allmänheten av deras 

förmåga och kapacitet att göra skada och förmedla känslan av att staten inte kan skydda 

dem från detta (Braithwaite 2013, s. 96). Åtgärder och system tillsatta i syfte att minska 

oro för terror kan enligt Braithwaite (2013, s. 99) fungera kontraproduktivt och öka 

offentligt överskattande av hotet om terrorism.  
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I England jämfördes olika uniformerande tjänstepersoner för att se hur väl respondenterna 

kunde urskilja de olika uniformerade personerna från varandra och hur trygga de ansåg 

sig vara på platsen i respektive närvaro (Rowland & Coupe 2013, s. 265). Intervjuer 

genomfördes på ett antal shoppingcentrum med 517 respondenter som fick titta på fyra 

bilder på de olika uniformerade personerna. Deltagarna fick uppskatta vilken känsla av 

trygghet de kände av olika uniformerad närvaro, om de kunde identifiera typen av närvaro 

och hur oroliga de var att utsättas för brott. Resultatet visade att ordinärt uniformerad 

polis ledde till att deltagarna kände sig tryggare än i närvaro av andra uniformerade 

personer då respondenterna hade mer förståelse för deras uppgifter och befogenheter 

(Rowland & Coupe 2013, s. 279). 

 

Ett resultat liknande det i Amsterdam (Van De Veer, De Lange, Van Der Haar & 

Karremans 2012) framkom vid en svensk studie vid Örebro universitet i samarbete med 

Polismyndigheten som undersökte hur olika uniformerade personer påverkar människors 

upplevelse av trygghet (Doyle, Frogner, Andershed & Andershed 2015). Utifrån en enkät 

fick 352 personer i Örebro stad svara på frågor genom att titta på bilder av personer i olika 

uniformer (poliser, polisvolontärer och säkerhetsvakter), med och utan polisbil och i 

varierad numerär. Resultatet av studien visade att respondenterna kände sig mest trygga 

av polisiär närvaro och hade störst förtroende för dem, samt störst kännedom om deras 

befogenheter (Doyle et al., 2015, s. 33f). Om miljön ansågs trygg hade polisiär närvaro 

liten påverkan på den upplevda tryggheten, medan närvaro i en relativt otrygg miljö 

visade att all typ av uniformerad närvaro ökade den upplevda tryggheten. Resultatet 

visade skillnader mellan olika kön och åldrar då yngre kvinnor generellt i högre 

utsträckning än andra uppgav att oron för att utsättas för brott ökade i närvaro av polis 

och säkerhetsvakter (Doyle et al., 2015, s.24). Män upplevde i högre grad än kvinnor 

trygghet i alla situationer och de äldsta deltagarna kände sig mindre trygga än de övriga 

utan någon form av uniformerad närvaro (Doyle et al., 2015, s. 33).  

 

Trygghet som begrepp i tidigare forskning  

Flera tidigare studier mäter trygghet utifrån en frånvaro av rädsla för att drabbas av brott. 

Genom att öka patrulleringen av poliser eller antalet synliga poliser är syftet att öka 

tryggheten. Ett vanligt antagande är att närvaro av polis fungerar trygghetsskapande, men 

att närvaron också kan uppfattas som en signal om att situationen är otrygg (Van De Veer 

et al., 2012, s. 3116). Enligt Litzen (2006, s. 15) är två av kriminalpolitikens mål att 
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minska brottsligheten och öka tryggheten, vilket ofta leder till en överskattad relation 

mellan de båda. Litzen (2006, s. 3) beskriver även att minskad brottslighet inte 

automatiskt leder till ökad trygghet, och att oro för brott och trygghet är två komplexa 

fenomen som är svåra att mäta. Därför finns inget enkelt sätt att mäta trygghet på och 

begreppets innebörd kan variera mellan individer.  

 

4 Teoretisk utgångspunkt  

Studien har som tidigare nämnts syftet att undersöka allmänhetens upplevelse av trygghet 

och hur den kan påverkas av polisiär närvaro. Nedan presenteras den teori som studien 

utgått från och som diskussionen kommer knytas an till. 

 

4.1 Risksamhället 

Sociologiprofessorn Ulrich Becks teori om risksamhället är den mest framträdande teorin 

i diskussionen kring rädslan för brott i samhället (Heber 2007, s. 18). Kriminologen Anita 

Heber (2007, s. 17) beskriver att teorier om risker och teorier om rädsla för brott är 

överlappande. Detta då teorin om risksamhället ofta används för att benämna sociala 

förhållanden, varav rädsla för brott är ett av dessa förhållanden. Teorin bygger på att det 

i alla tider funnits risker i samhället, men att i takt med den pågående moderniseringen 

har riskerna ökat och bytt karaktär från att vara individuella risker till hot om globala 

effekter (Beck 1998, s. 32). Beck menar att ordet risk förr var laddat med uttryck som 

mod och äventyr, men att ordet idag i större omfattning avser faror som hot om 

självförintelse i form av exempelvis kärnvapenkrig. Dagens risker skiljer sig enligt Beck 

(1998, s.33) väsentligt från förr och handlar numera om hotens globala effekter och dess 

moderna orsaker. De hot och risker som växer fram idag är av sådan karaktär att de 

undandrar sig människans varseblivningsförmåga och kan varken uppfattas av känsel 

eller syn (Beck 1998, s. 39).  

 

Allmänhetens medvetenhet om riskerna påverkas av samhället och Beck (1998, s. 99f) 

menar att det ofta behövs en expert eller på annat sätt vetenskaplig bekräftelse på riskers 

existens. För att uppfatta en risk måste det finnas en tro på osynliga orsakssamband mellan 

tidsliga, sakliga och rumsliga förutsättningar och mer eller mindre spekulativa 

projektioner. Det innebär då att risker inte längre handlar om erfarenheter utan om icke-

erfarenheter (Beck 1998, s. 101), vilket kan leda till att ingen vet någonting om risker ifall 
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definitionen av att veta är egna upplevelser. Sarnecki (2015, s.150) skriver att människor 

själva måste göra en egen riskbedömning utifrån sitt liv. Samhället kan hjälpa till att ge 

underlag för dessa riskbedömningar men underlaget är ofta bristfälligt. Sarnecki menar 

att den selektiva rapportering som idag sker i massmedia bidrar till en förvrängd bild av 

verkligheten vilket leder till ett tvivelaktigt underlag för människor att göra 

riskbedömningar på. Teorin om risksamhället kännetecknas av att människor i samband 

med att de omges av fler och större risker påverkas i sina känslor av trygghet (Beck 1992, 

s. 21). I dagens samhälle drabbas alla av globala risker som kärnvapenkrig eller terrorism 

(Beck 1992, s. 19-27). Det är exempel på okontrollerbara risker som ensamma individer 

sällan kan påverka.  

 

Medierapporteringen och kriminalpolitiken i Sverige påverkar i stor utsträckning också 

rädslan för brott (Heber, 2007, s. 83). Heber redogör för att många forskare lyfter fram 

hur kriminalpolitiken påverkar medborgarna med sin politik och vilka frågor de väljer att 

lyfta. Det kan bidra till att medborgarna blir mer medvetna om risker och hot som får stor 

medial och politisk uppmärksamhet, vilken kan leda till att just dessa risker och hot 

uppfattas som större. De senaste åren har hotet om terrorism fått en större roll i både 

media och den politiska debatten, vilket kan ha påverkat människors riskbedömning av 

terrorhot. 

 

En förmåga som enligt Beck (1998, s. 106) anses viktig är att både privat och politiskt 

kunna förutse och klara av faror, risker och hot för att veta hur de ska hanteras i samhället. 

Traditionellt hanterades rädslan och otryggheten tidigare inom familjen, men i och med 

moderniseringen tvingas nu individer klara av det själva menar Beck. I samband med det 

ställs också högre krav på institutioner för utbildning, terapi och politik och därmed blir 

förmågan att hantera rädslan och otryggheten både privat och politisk. Sarnecki (2015, s. 

150f) beskriver uppfattningen av risker som subjektiva och varierande mellan individer, 

men att människor upplever mer trygghet ifall rättssystemet och samhället är fungerande 

och har kontroll över problematiken som finns i samhället.  

 

Heber (2007) utgår i sin avhandling om rädsla för brott från Becks teori om risksamhället 

för att förklara rädslan för brott och ta reda på hur det speglas i samhället. Utifrån teorin 

om risksamhället beskriver Heber (2007, s. 24) begrepp som ofta kopplas ihop med risker 

är rädsla, otrygghet och oro. Rädsla för brott är ett begrepp som är kontextberoende, 
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påverkas av olika faktorer och kan variera över tid. Teorin om risksamhället grundas i att 

människor utifrån information och upplevelser bildar sig en uppfattning om risker i 

samhället som kan drabba dem (Beck 1998, s. 100). Dessa uppfattningar kan påverkas 

och oron minska om andra faktorer upplevs kunna minska riskerna. 

 

5 Metod 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar valdes en kvantitativ metod i form av 

strukturerade intervjuer som underlättar frågandet och registreringen av svaren vid 

kvantitativa studier jämfört med andra intervjumetoder (Bryman 2011, s. 203). Detta då 

frågorna ställs från ett frågeformulär och svaren är förkategoriserade. Det syfte och de 

frågeställningar som används i studien är utformade för att besvara om polisen verkar 

trygghetsskapande och hur det påverkas av utrustning vilket är typiska frågeställningar 

för en kvantitativ forskningsmetod (Bryman 2011, s.168). Enligt Bryman fokuserar 

kvantitativ forskning på att försöka förklara varför en företeelse är på ett visst sätt, till 

skillnad från kvalitativ forskning där man ofta önskar besvara huruvida saker och ting är. 

Studien har en deduktiv ansats vilket innebär att den utgått från tidigare forskning och 

teori för att välja intresseinriktning för problemformulering. Datainsamlingen ska bidra 

med material som kan generera ett resultat som ska analyseras utifrån vald teoretisk 

utgångspunkt (Bryman 2011, 151). 

 

5.1 Urval 

Urvalet är ett bekvämlighetsurval då personer som befann sig på valda platser tillfrågades 

att vara med i studien och ett kriterium för att komma med i urvalet var att de råkade vara 

tillgängliga. Ett bekvämlighetsurval innebär enligt Bryman (2011, s. 194f) att 

respondenter väljs utifrån vilka som råkar vara tillgängliga för forskaren. God forskning 

väljer enligt Denscombe (2016, s. 78) inte sina studieobjekt med utgångspunkt i vilka 

som är enklast att nå utan av skäl som hänger samman med ämnet för forskningen. Valet 

av respondenter till denna studie grundade sig ur det perspektivet inte på ren bekvämlighet 

eftersom kriteriet att personer befann sig på specifika platser under intervjun ansågs 

relevant för studiens syfte. Genom att undersöka en grupp som inte var förberedda på att 

intervjuas var tanken att respondenterna inte skulle tänka igenom ämnet och eventuella 

svar innan intervjuerna. Val av platser beskrivs utförligare under genomförande, men 

avsikten var att befinna sig på platser som vanligtvis beskrivs som trygga dagtid, men 
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som av allmänheten kan uppfattas som relativt otrygga ur ett terrorhotsperspektiv. 

Platserna för intervjuerna gav därför respondenterna möjlighet att besvara frågorna 

utifrån den miljö de befann sig i. Syftet med studien var inte att generalisera resultatet på 

en större population utan att genom deskriptiv statistik mäta studiedeltagarnas upplevelser 

för att skapa underlag inför framtida forskning. 

 

Enligt Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen (2010, s. 122) bör ett urval av en stor 

population inte vara färre än 100 respondenter. Sammanlagt intervjuades 148 personer 

vilket innebär att kravet på urvalsstorlek enligt Djurfeldt et al., uppfylls. 

Könsfördelningen av respondenterna uppgick till 75 kvinnor och 73 män. 73 intervjuer 

genomfördes i Stockholm och resterande 75 genomfördes i Uppsala. Hälften av 

respondenterna, 74 stycken var mellan 18-40 år och hälften var mellan 41-91 år. Personer 

som var under 18 år uteslöts av etiska skäl eftersom en del av frågorna kan anses vara av 

känslig karaktär. Vilka som tillfrågades att delta avgjordes på plats, men inga aktiva val 

gjordes för att garantera en jämn spridning mellan åldrar och kön. Ambitionen var att 

varje person äldre än 18 år närvarande i centrala Stockholm och Uppsala som var villiga 

att intervjuas under tidpunkterna för datainsamlingen skulle ha samma möjligheter att 

komma med i urvalet. Dock går det aldrig att säkerställa objektivitet vid ett 

bekvämlighetsurval och sannolikt så görs subjektiva val av intervjupersoner om än 

undermedvetet.  

 

För att identifiera eventuella oklarheter eller problem med frågorna är det fördelaktigt att 

testa intervjufrågorna genom en pilotstudie på ett litet urval innan de egentliga 

intervjuerna (Bryman 2011, s. 258). På så sätt går det att åtgärda de mest uppenbara 

validitet- och reliabilitetsproblemen genom att skapa en bättre grund för frågeformuläret 

(Djurfeldt et al., 2010, s. 105). Därför genomfördes 10 stycken test-intervjuer i Stockholm 

som inte inkluderats i det analyserade datamaterialet. Test-intervjuerna bidrog till att 

skapa svarskategorier och ett fåtal formuleringar förändrades för att underlätta förståelsen 

av frågorna. 

 

5.2 Bortfall 

Bortfall är en sorts felkälla som inte rör urvalsprocessen, det kan handla om respondenter 

som inte besvarar enstaka frågor, respondenter som inte hittas för en intervju på grund av 

olika anledningar eller respondenter som väljer att inte delta i studien (Bryman 2011, s. 
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179). Antalet personer som tillfrågades att delta men som tackade nej noterades inte under 

insamlingen av materialet. Ett par frågor har varit uppföljningsfrågor på en tidigare ställd 

fråga och om respondenten svarade nej på första frågan ställdes inte uppföljningsfrågan. 

Exempelvis så fick inte respondenter som svarade nej på frågan om polisens närvaro 

skulle öka den upplevda tryggheten någon följdfråga om varför, och förklarar på så sätt 

bortfallet för den variabeln. Det interna bortfallet innefattar de respondenter som inte velat 

eller kunnat besvara en enstaka fråga i enkäten (Djurfeldt 2009, s. 27). Det gäller endast 

en respondent på bild 3 vid bildfråga 1 ”Trygg i närvaro av polis med förstärkningsvapen” 

 

5.3 Tillvägagångssätt  

5.3.1 Datainsamling 

Det material som analyserats samlades in i september 2017 av författarna under 

fältförlagda studier vid Nationella taktiska rådet vid Polismyndigheten. Insamlingen 

skedde genom strukturerade intervjuer i centrala Stockholm och Uppsala. Syftet med 

datainsamlingen var att använda materialet för att sammanställa en rapport om hur 

polisiär närvaro uppfattas av allmänheten ur ett trygghetsskapande perspektiv. Valet av 

metod grundade sig då i att strukturerade intervjuer ansågs lämpligt utifrån syftet med 

datainsamlingen. Genom att göra strukturerade intervjuer kunde mätbar data samlas in, 

samtidigt som det var möjligt att kontrollera i vilken ordning frågorna besvarades och att 

det verkligen var den utvalda personen som besvarade frågorna utan yttre påverkan av 

andra personer (Heber 2008, s. 21). De besvarade frågeformulären har sparats i 

orginalformat och kodats av båda studenterna.  

 

5.3.2 Strukturerade intervjuer 

Genom strukturerade intervjuer standardiseras frågor med ett frågeschema och svaren 

kategoriseras för att kunna mätas ur ett kvantitativt perspektiv (Bryman 2011, s. 203). En 

fördel med strukturerade intervjuer jämfört med enkäter som var en annan 

insamlingsmetod som diskuterades är att respondenterna inte kan läsa igenom frågorna 

innan de börjar svara, eftersom intervjuaren har möjlighet att välja frågornas 

ordningsföljd (Bryman 2011, s. 230). Vid denna studie innebar det att alla respondenter 

fick höra en fråga i taget i samma ordningsföljd och att svaren för varje fråga därför inte 

påverkades av efterföljande frågor. Enkäter hade troligtvis genererat ett större urval, men 
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att samla in så många enkätsvar som hade krävts för möjligheten att generalisera resultatet 

på Sveriges befolkning ansågs inte genomförbart inom tidsramen för denna studie. 

Dessutom undviks problemet med att få tillbaka enkäter som bara är delvis ifyllda då det 

är lättare för respondenterna att välja bort frågor om de inte ställs av en intervjuare. 

Ytterligare en fördel med strukturerade intervjuer jämfört med enkäter är att det ger 

möjlighet att be respondenter förtydliga sina svar genom att ställa uppföljningsfrågor vid 

behov för att säkerställa att svaret kodas som rätt svarsalternativ. För att undvika en 

intervjuareffekt så minimerades antalet uppföljningsfrågor, eftersom den variation som 

då uppstår mellan intervjuerna kan bidra till felkällor (Bryman 2011, s.219). Det gav 

också möjlighet för respondenterna att ställa frågor till oss om de kände sig osäkra på vad 

som efterfrågades.  

5.3.3 Frågeformulär 

Utformandet av det frågeformulär (bilaga 1) som användes liknar i sin struktur en enkät, 

och utgick från studiens syfte och frågeställningar. Tidigare undersökningar inom samma 

område användes som idékällor till frågor. De undersökningar och studier som användes 

som inspiration omnämns i tidigare forskning, se Doyle et al., (2015). Frågorna ställdes 

på samma sätt som de var skrivna i frågeformuläret och hade förkategoriserade svar. Det 

som skiljer studien från en enkätstudie är att respondenterna besvarade frågorna via en 

intervju istället för att fylla i svaren själva, vilket kan medföra påverkan som inte uppstår 

vid en ren enkätstudie (Bryman 2011, s. 222f). Sådan påverkan beror på interaktionen 

mellan intervjuare och respondent och kan leda till att respondenten svarar på ett sätt som 

den upplever är socialt önskvärt eller att det uppstår en maktobalans mellan intervjuare 

och respondent. Enligt Bryman (2011, s. 226) är dock forskningsresultat gällande hur 

intervjuare påverkar respondenten tvetydiga. 

 

5.3.4 Genomförande 

Intervjuerna genomfördes av båda författarna och skedde mellan 10:00 och 16:00 på 

vardagar mellan 7 och 18 september 2017 på centralstationen och Drottninggatan i 

Stockholm och på shoppinggator samt på centralstationen i Uppsala. Varje intervju tog 

ca 10 minuter varav 5-6 minuter var intervjutid och resterande tid användes för 

presentation och ibland samtal efter intervjun i de fall respondenten tog initiativ till det. 

Valet att genomföra intervjuer på Drottninggatan utgick från strävan att befinna sig på 
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platser som av allmänheten kan betraktas som potentiella mål för terrorhandlingar och att 

platsen tidigare utsatts för terrorattentat (år 2017 och 2010). De övriga platserna har inte 

utsatts för något attentat men andra europeiska länder har drabbats av attentat både på 

centrala shoppinggator och i tåg- och tunnelbanetrafik, därför antogs det att platserna 

generellt uppfattas som potentiella mål för terrorister. Att den typen av platser upplevs 

som potentiella mål för terrordåd bekräftades även av studiedeltagarna och redovisas i 

resultatet. 

 

Varje intervju inleddes med en presentation av intervjuarna som kriminologstudenter från 

Högskolan i Gävle som för tillfället hade praktik hos Polismyndigheten. Det informerades 

att en undersökning genomfördes om hur polisen uppfattas av allmänheten, därefter 

tillfrågades om personen kunde tänka sig att delta genom att svara på några frågor. Alla 

respondenter fick också veta att deltagandet var frivilligt och att de var anonyma. Att ge 

en utförligare beskrivning av studien kan skapa en mer tillitsfull relation mellan 

intervjuare och respondent, men det kan också vara tidskrävande och påverka 

respondenten att svara på ett sätt som den upplever att intervjuaren ser som positivt 

(Bryman 2011, s. 213). Valet att inte beskriva studien närmare grundade sig i vår 

uppfattning att respondenternas svar kunde påverkas om de fick mer information om 

syftet med undersökningen.  

 

Intervjun började med att respondenten fick uppge ålder, kön, postnummer och hur ofta 

den befinner sig på eller i närheten av platsen för intervjun. Frågeformuläret bestod av 

totalt sju frågor varav tre bildfrågor, för att korta ner intervjutiden fick varje respondent 

svara på två av tre bildfrågor. Det innebär att varje bildfråga besvarats av ca 100 personer 

(⅔ av respondenterna). Det är orsaken till det stora bortfallet som syns i delar av resultatet 

och en skillnad som innebär att alla respondenter inte besvarat exakt samma frågor. Valet 

att ställa två av tre bildfrågor gjordes när materialet samlades in och är därför ett bortfall 

som inte kunnat undvikas inom ramen för denna uppsats. Under tiden för datainsamlingen 

motiverades det med att bildfrågorna tog längst tid att besvara och att det skulle öka 

chanserna för att respondenterna tog sig tiden att genomföra hela intervjuerna. Varje 

bildfråga innehöll fyra olika bilder (se bilaga 2) och bilderna visades en och en för att 

undvika att respondenten jämförde de uniformerade personerna på de olika bilderna med 

varandra innan de svarade. Frågeformuläret samt bilder finns bifogad som bilaga 1 och 

2. 
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Av kostnadseffektiva skäl är det ovanligt att använda sig av två intervjuare då det inte 

finns något som säger att intervjun blir bättre av att vara två som intervjuar (Bryman 2011, 

s. 208). För intervjuerna vid denna studie var det av praktiska skäl fördelaktigt att vara 

två intervjuare. Flera av frågorna inkluderade bilder som var utskrivna i A4-format och 

en person kunde ställa frågorna och registrera svaren medan den andre höll upp bilder för 

respondenten. Eftersom intervjuerna genomfördes på platser som inte gav möjlighet till 

stöd i form av ett bord eller liknande hade det varit svårt för en person att hålla i 

frågeformuläret, ställa frågor, registrera svar och hålla upp bilder samtidigt. Intervjuarna 

turades om att hålla intervjuerna, men för att säkerställa att alla intervjuer ändå 

genomfördes på ett likvärdigt sätt så ställdes frågorna alltid i samma ordning och på det 

sätt som frågorna formulerats i frågeformuläret. 

 

5.4 Genomförande, analysmetod 

5.4.1 Kodning 

Alla ifyllda frågeformulär från hösten 2017 hade sparats i orginalformat vilket 

möjliggjorde att materialet kunde kodas om under studien. Ett kodningsschema (se bilaga 

3) skapades och därefter kodades alla svar i ett excel-dokument utifrån kodningsschemat. 

Internt bortfall då respondenten inte besvarat en fråga kodades om till 999 i excel för att 

det i datamaterialet ska framgå att det inte finns någon information på den frågan 

(Djurfeldt 2009, s. 27). De fall där alla respondenten inte fått frågan kodades som 0. 

Datamaterialet har därefter analyserats i statistikprogrammet i SPSS och alla saknade 

värden (999 och 0) kodades till “system missing” för att klassificeras som bortfall. 

 

Variabler har skapats för de delar av materialet som ansetts relevanta utifrån syfte och 

frågeställningar, vilket innebär att inte allt material kodats. Exempelvis har bild 1 på 

polisvolontärer vid bildfråga 1 och 3 i frågeformuläret (se bilaga 2) uteslutits, då studien 

inte avser att undersöka olika tjänstegrupper. Variabler som ingår i studien är 

ordinalvariabler som är kategoriserade och kan rangordnas, nominalvariabler som också 

är kategoriserade variabler men som inte kan rangordnas och dikotoma variabler som 

endast kan anta två värden (Bryman 2011, s. 321). De två beroende variabler som använts 

under sambandsanalysen består av ett differensmått mellan variabeln “trygg i närvaro av 

polis med ordinär uniformering” och de två andra trygghetsvariablerna “trygg i närvaro 
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av polis med förstärkningsvapen” och “trygg i närvaro av polis med ytterligare förstärkt 

utrustning”. Detta då de ordinarie variablerna endast visade hur trygg respondenterna 

kände sig i respektive närvaro, men det är skillnaden och förändringen av trygghet i 

närvaro av de olika poliserna som är av intresse för studien. Se mer ingående kodning av 

variabler under “Operationalisering”. 

 

5.5 Analysmetod  

5.5.1 Univariat analys  

Univariata analyser genomfördes för att undersöka hur polisiär närvaro påverkar 

allmänhetens upplevda trygghet, vilken påverkan den synliga utrustningen har på den 

upplevda tryggheten samt ifall polisiär närvaro kan verka trygghetsskapande på platser 

där allmänheten uppgett att de känner oro för att drabbas av terrordåd.  Genom univariata 

analyser ser man fördelningen mellan de olika värdena i en variabel (Djurfeldt et al., 2010, 

s, 40). Då variablerna i analyserna är av kvalitativ karaktär så kommer de att presenteras 

i form av cirkel- och stapeldiagram (Djurfeldt et al., 2010, s. 44).  

5.5.2 Sambandsanalys 

För att kontrollera samband mellan polisens utrustning och allmänhetens upplevelse av 

trygghet har bivariat analys genomförts i form av korstabulering. Genom att göra en 

bivariat analys kan man överskådligt se hur sambandet ser ut mellan de olika variablerna 

(Bryman 2011, s. 326). En korstabell är uppbyggd så att frekvensfördelningar för två 

variabler kombineras för att se hur många observationer det finns för samtidigt förekomna 

värden (Djurfeldt et al., 2010, s. 142). Enligt anvisning från Djurfeldt et al., (2010, s. 144) 

har den beroende variabeln placerats som radvariabel och den oberoende som 

kolumnvariabel. För att läsa av eventuell förekomst av samband granskades 

procentsammanräkningen. Att redovisa relativa frekvenser är att föredra framför absoluta 

frekvenser då detta är ett urval som studeras och ingen totalundersökning (Djurfeldt et 

al., 2010, s. 142). För att se hur den beroende variabeln förändras för olika värden på de 

oberoende variablerna kommer korstabellerna från SPSS (i bilaga 4) presenteras med 

kolumnprocent. 

  

Sambandsmått används vid korstabulering för att studera samvariation mellan de olika 

variablerna (Djurfeldt et al., 2010, s. 147). Sambandsmåttet Kendall-Tau C valdes för den 
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oberoende variabeln ”Ålder” då det är ett sambandsmått som används för att illustrera 

sambanden mellan variabler på ordinalnivå (Djurfeldt et al., 2010, s. 149). Ett 

sambandsmått används ofta som komplement till korstabeller och avläses tillsammans 

med procentskillnaderna i tabellen (Djurfeldt et al., 2010, s. 148). Kendall Tau-c sträcker 

sig mellan -1 och +1 där 0 inte visar något samband (Djurfeldt et al., 2010, s. 149). Visar 

sambandsmåttet ett positivt samband (över 0) innebär det att varje förändring i x leder till 

en ökning för den beroende variabeln (Djurfeldt et al., 2010, s. 155). Är sambandet istället 

negativt (under 0) är det en minskande förändring för y för varje förändring i den 

oberoende variabeln. Kendall tau-c är ett bra sambandsmått att använda vid tabeller där 

x och y har olika många värden (Djurfelt et al., 2010, s. 149) vilket lämpar sig vid den 

här analysen då korstabellerna inte är kvadratiska. För de två andra oberoende variablerna 

”StadIntervju” och ”Kön” kommer Cramers V användas. Sambandsmåttet Cramers V är 

ett sambandsmått för variabler på nominalskala, vilket innebär att de kan kategoriseras 

men inte rangordnas (Djurfeldt et al., 2010, s. 148). Cramers V sträcker sig från 0 till 1 

där ett värde närmare 1 indikerar på ett starkare samband. Då variablerna är på 

nominalskala och ordningsföljden på värdena inte kan bestämmas är det inte av intresse 

att se riktning av sambandet, därför kan sambandsmåttet endast indikera på ett starkt eller 

svagt samband utan riktning (Djurfeldt et al., 2010, s. 149). De signifikanstest som följer 

med sambandsmått tar hänsyn till rangordningen mellan variabelvärdena (Djurfeldt et al., 

2010, s. 222).  

  

Vanligt är att vid korstabulering genomföra ett Chi2-test, vilket används för att se ifall en 

frekvensfördelning för en variabel går att generalisera till en större population. Då studien 

har ett bekvämlighetsurval är det inte möjligt att generalisera resultatet på en större 

population (Bryman 2011, s. 194) och därför kommer inte ett chi2-test att göras. Eftersom 

statistisk signifikans kräver ett sannolikhetsurval för att kunna användas som mått på 

generaliserbarhet (Bryman 2011, s. 333), så betraktas signifikansnivåer i genomförda 

analyser som oanvändbara utifrån perspektivet om generaliserbarhet. Signifikansnivåer 

för sambandsmått kommer ändå att presenteras i resultatet för att skapa möjligheter för 

eventuella liknande studier i framtiden att jämföra signifikansnivåer med denna studie. 

 

Ett t-test genomfördes på alla medelvärden för de olika variablerna (tabell 2 och 3) för att 

se ifall skillnaderna i medelvärde mellan män och kvinnor, respondenter i Uppsala och i 

Stockholm samt mellan de två åldersgrupperna var signifikanta. Ett t-test innebär att man 
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testar skillnader i medelvärden mellan två grupper (Djurfeldt et al., 2010, s. 229). T-värdet 

tolkas tillsammans med en statistisk signifikans för att se hur stor risk risken är att 

resultatet beror på slumpen. Testet baseras på frihetsgrader som räknas ut för varje test 

som sedan ger en grund till hur man kan läsa av t-värdet (Djurfeldt et al., 2010, s. 233). 

Hur tabellen från SPSS ska läsas av är beroende av Levene’s test. Ifall Levene’s test inte 

är signifikant kan det antas att varianserna i de båda grupperna är lika och därför bör raden 

där det står ”Equal variance assumed” användas för att läsa av t-testet och dess 

signifikans (Djurfeldt et al., 2010, s. 234). Statistisk signifikans kan antas råda ifall p-

värdet understiger 0,05.  

 

5.6 Operationalisering  

De beroende variablerna “Differens1” och “Differens2” baseras på en differens mellan 

variablerna “HurTrygg2” och “HurTrygg3” och “HurTrygg4”. Variablerna baserades på 

bildfråga 1 “Hur trygg skulle du känna dig om de här poliserna kom patrullerande nu på 

den här platsen?”. Den skapades utifrån svaren på bilderna 2, 3 och 4 med poliser i 

ordinär uniformering samt med förstärkt utrustning i olika nivåer. Variablerna kunde vid 

sin ursprungliga form anta fem värden (1-5) där 1= otrygg, 3 =oförändrad och 5 =trygg. 

Hur variabeln kodades vid olika analyser redogörs för senare i avsnittet. 

   

För att besvara den första frågeställningen “Vilken inverkan har polisens närvaro på 

allmänhetens upplevda trygghet?” genomfördes en univariat analys på variabeln 

“HurTrygg2”. I den univariata analysen kodades variabeln om till en trikotom variabel 

“HurTrygg2Trik” där 1-2= otryggare än innan (1), 3= oförändrad känsla (2) och 4-

5=tryggare än innan (3). En univariat analys har även gjorts på alla tre 

trygghetsvariablerna tillsammans och har presenterats i ett stapeldiagram. De två andra 

variablerna kodades också om till trikotoma variabler “HurTrygg3Trik” och 

“HurTrygg4Trik” där 1-2= otryggare än innan (1), 3= oförändrad känsla (2) och 4-

5=tryggare än innan (3). 

  

För att besvara frågeställning 2 “Hur påverkas allmänhetens upplevda trygghet av 

polisens synliga utrustning?” genomfördes en univariat analys och en korstabulering för 

att se eventuella samband mellan de beroende variabelerna och de oberoende variablerna. 

Den univariata analysen bestod av frekvenstabeller och diagram på de två variablerna 

“Differens1” och “Differens2”. Variablerna “Differens1” och “Differens2” har skapats 
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utifrån variablerna “HurTrygg2”, “HurTrygg3” och “HurTrygg4”. Genom att skapa 

differensmått mellan “HurTrygg2” och de andra två variablerna “HurTrygg3” och 

“HurTrygg4” mättes förändringen i känslan av trygghet beroende på utrustningsnivå. Det 

innebär att värdet på “HurTrygg2” subtraheras med värdena på “HurTrygg3” och sedan 

med värdena på “HurTrygg4” för att få en differens, en skillnad mellan de olika 

variablerna. Det gjorde att de beroende variablerna “Diffferens1” och “Differens2” kunde 

anta värden från -4 till +4 där ett negativt tal tyder på en ökad trygghet när mer utrustning 

adderades och ett positivt tal tyder på en minskad trygghet i närvaro av polis med mer 

utrustning jämfört med i ordinär uniformering. Värdet noll visar att känslan av trygghet 

inte förändrades beroende på vad polisen bar för utrustning. Vid den univariata analysen 

av förändringen redovisas differensvärden som är negativa som ”ökad trygghet”, de 

positiva talen som ”minskad trygghet” och värdena för noll som ”ingen förändring”.  

 

Vid korstabuleringen har “Differens1” och “Differens2” använts som beroende variabler 

och “Kön”, “Ålder” och “StadIntervju” som oberoende variabler. De oberoende 

variablerna kodades alla tre om till dikotoma variabler. Tidigare forskning som studerat 

kön har visat på tvetydiga resultat, då polisiär närvaro och frånvaro påverkat 

könskategorier olika beroende på studie (Van De Veer et al., 2012, s. 3119; Doyle et al., 

2015, s. 24). Variabeln “kön” baserades på frågan “Vilket kön definierar du dig som” och 

kunde anta två värden (Man=0 eller Kvinna=1). Variabeln Ålder baserades på frågan 

“Hur gammal är du?” och hade inget förkodat svarsalternativ utan åldern som 

respondenten uppgav noterades. För att undvika för få värden i varje cell kodades 

åldersvariabeln endast om till två grupper: “yngre än 40 (18-40)=0” och “äldre än 41 

(41-91)=1”. Variabeln “StadIntervju” grundar sig på vilken stad intervjun genomfördes i 

och har kodats som “Stockholm=1” och “Uppsala=0”.   

  

För att besvara frågeställning 3 “Kan polisiär närvaro verka trygghetsskapande på 

platser där allmänheten upplever oro för att drabbas av terrorism?” genomfördes en 

univariat analys där variabeln “OroTerror” användes som baserats på frågan “Hur orolig 

är du för att drabbas av ett terrordåd?”. Variabeln kunde från början anta fem värden 1. 

Inte alls orolig, 2, 3, 4 och 5. Mycket orolig. 5. Vid analysen kodades den om till en 

dikotom variabel “OroTerrorDum” där 1-2=0 (Inte orolig) och 3-5=1 (Orolig).  

Därefter användes variabeln “PlatsOro” som baserats på frågan “Finns det några 

specifika platser där du känner dig orolig för att drabbas av ett terrordåd?”. Variabelns 
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ursprungliga form kunde anta två värden ja eller nej. Ifall respondenten svarade ja ställdes 

också frågan ”på vilka platser?”. Då kunde variabeln anta sex värden 1. Folktäta platser, 

2. Kollektivtrafik, 3. Shoppingplatser, 4. Evenemang, 5. Flygplats, 6. Annat. Variabelns 

sex värden kodades vid analysen till en två där alla som nämnt Folktäta platser, 

kollektivtrafik och shoppingplatser kodades till “Shoppingplatser, kollektivtrafik och 

folktäta platser” och evenemang, flygplats och annat kodades om till “andra platser”. 

För att svara på frågan ifall polisens närvaro på de platser där allmänheten upplever oro 

för terrordåd skulle göra att de upplevde mer trygghet användes “TryggAvPolis” från 

frågan: “På de platser du nämnde, skulle polisens närvaro göra att du känner dig mer 

trygg?”. Variabeln “TryggAvPolis” var från början en dikotom variabel som endast antog 

värdet “Ja” eller “Nej” vilket kodades om så Ja=1 och Nej=0.  

  

Diagram 8 och 9 i innefattar variablerna “VarförTryggAvPolis”, “SyftePolisOrdinär”, 

“SyftePolisFörstärkning” och “SyftePolisYtterligare”. Diagram 8 behandlar variabeln 

“VarförTryggAvPolis” baseras på frågan “varför tror du att det skulle kännas tryggare 

med polisiär närvaro?”. Respondenterna som uppgett att polisen skulle göra att de kände 

sig tryggare på platser där de upplevde fick besvara frågan om varför de trodde det. 

Variabeln behöll sin ursprungliga form och kunde anta sex värden 1. Trygghet, 2. 

Avskräcka, 3. Upptäcka, 4. Ingripa/responstid, 5. Tillgänglighet, 6. Annat. Diagram 9 är 

ett stapeldiagram med de tre variablerna “SyftePolisOrdinär”, “SyftePolisFörstärkning” 

och “SyftePolisYtterligare”. De baseras på bildfrågan där de fick se tre bilder och svara 

på frågan “Vad tror du syftet med den här polisiära närvaron är?“. Variablerna behölls i 

sin ursprungliga form och kunde anta sex värden “1. Informerar/samtalar, 2. Förebygger 

brottslighet, 3. Ingriper/specifik händelse, 4. Trygghetsskapande, 

5. Bevakning/säkerhetsarbete, 6. Synlighet/tillgänglighet”. 

 

5.7 Validitet och reliabilitet  

Materialet kodades in två gånger, en gång av varje författare för att säkerställa en högre 

reliabilitet. Därefter jämfördes de båda och enstaka olikheter diskuterades och 

korrigerades innan kodningen ansågs färdig. Genom att båda författarna kodar in 

materialet ökar man interbedömarreliabiliteten genom att man minimerar faktorer som 

gör att observationer mellan två olika observatörer skiljer sig åt (Bryman 2011, s. 160). 
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Då datainsamlingsmetoden är ett icke-sannolikhetsurval och urvalet relativt litet bedöms 

den externa validiteten vara låg vilket innebär att resultatet inte är möjligt att generalisera 

på en större population. För att stärka den externa validiteten och ha möjlighet att 

generalisera resultatet på hela befolkningen hade ett större urval som samlats in genom 

sannolikhetsurval varit nödvändigt (Bryman 2011, s. 169). För att få ett representativt 

urval av en så stor grupp som Sveriges befolkning hade det krävts tillgång till register och 

program som slumpmässigt skulle välja ut respondenter att tillfråga. Tidsram och resurser 

för denna studie innebar att det inte vore praktiskt genomförbart att hantera en så stor 

mängd intervjuer (eller besvarade enkäter) som hade krävts för att kunna generalisera 

resultatet. Eftersom svensk forskning inom området är begränsat var målet med studien 

att utifrån ett litet urval kunna bidra med underlag för fortsatta studier i Sverige. 

 

Det är möjligt att resultatet hade påverkats om studien haft möjlighet att använda riktiga 

poliser istället för bilder för att mäta allmänhetens upplevda trygghet i närvaro av poliser. 

Detta då det inte går att säkerställa hur respondenterna själva föreställer sig att de skulle 

känna om poliserna på bilderna var fysiskt närvarande, är detsamma som de faktiskt 

skulle känna om riktiga poliser närvarande. Eftersom det inte var möjligt att använda 

fysiska poliser i studien kan bilder ändå anses vara en lämplig metod för att mäta 

upplevelsen. Detta då endast beskrivelse i text och tal utan bilder hade kunnat försvåra 

föreställningen av närvaron för respondenterna och föreställningen hade kunnat skifta för 

de olika respondenterna. 

 

5.8 Etiska ställningstaganden 

Vetenskapsrådets etiska principer innehåller fyra huvudkrav: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002, 

s.6). När en person tackat ja till att intervjuas informerades om att intervjuarna var 

studenter från Högskolan i Gävle som hade praktik hos Polismyndigheten. Därefter 

informerades det om att studenterna genomförde en studie i samband med praktiken som 

undersökte allmänhetens upplevelser av polisiär närvaro. Det informerades inte specifikt 

om att materialet kunde komma att användas vid en kandidatuppsats. Respondenterna 

fick förklarat att de när som helst kunde välja att avbryta intervjun eller välja att inte 

besvara en fråga. Kontaktuppgifter till handledare på praktikplatsen fanns vid 

intervjusituationen alltid tillgängliga ifall någon deltagare skulle vilja veta mer eller 

komma i kontakt med ansvariga. Detta i enlighet med informationskravet där kravet är 
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att forskaren ska informera respondenterna om undersökningens syfte samt vilka villkor 

deltagandet innebär (Vetenskapsrådet 2002, s. 7). Det är också i enlighet med 

samtyckeskravet då individerna själva valde om de ville medverka i studien eller inte 

(Vetenskapsrådet 2002, s. 9). Utifrån regel två i samtyckeskravet kan personer under 15 

år intervjuas utan vårdnadshavares godkännande om undersökningen inte innefattar 

frågor av privat eller känslig natur. Eftersom en del frågor inkluderar terrorism och därför 

kan anses vara av särskilt känslig karaktär bestämdes inför intervjuerna att personer under 

18 år skulle uteslutas.   

 

För att garantera anonymitet efterfrågades inte personliga uppgifter i en sådan 

utsträckning att det vore möjlighet att identifiera deltagarna i efterhand. Enligt 

Vetenskapsrådets (2002, s. 12) princip om konfidentialitetskravet ska alla respondenter 

garanteras full konfidentialitet och information om respondenterna ska förvaras på ett 

sådant sätt att det inte kan tas del av utav obehöriga. De insamlade frågeformulären 

förvarades i ett låst skåp på Polishuset i Stockholm till början av april 2018 då de 

hämtades ut och kodades om och därefter makulerades. Nyttjandekravet innebär att ett 

insamlat material endast bör användas i forskningssyfte. Enligt Vetenskapsrådet (2002, 

s.14) får inte insamlat material användas i icke-vetenskapligt syfte. Studien uppfyller 

detta krav då materialet endast använts till en rapport för Polismyndigheten samt en studie 

i form av en kandidatuppsats.  

 

6 Resultat och analys 

Resultatet redovisas nedan genom tabeller och diagram, samt text som beskriver det som 

presenteras (Outputs från SPSS finns att tillgå hos författarna). För att underlätta 

förståelsen av resultatet är avsnittet indelat i fyra delar varav en är beskrivande statistik 

över alla variabler och tre delar baserade på studiens frågeställningar. I samband med 

varje tabell beskrivs även mått som är centrala för analyserna samt hur de tolkas.  

 

Bilder som användes vid bildfrågorna: “Hur trygg skulle du känna dig om de här 

poliserna kom patrullerande nu på den här platsen?” samt “Vad tror du syftet med den 

här polisiära närvaron är? “ 
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Bild 2. Poliser i ordinär uniformering        Bild 3. Poliser med förstärkningsvapen      Bild 4. Poliser med ytterligare förstärkt utrustning       

 

 

6.1 Beskrivande statistik över variabler som ingår i analyserna 

I tabell 1 redovisas beskrivande statistik över alla variabler som ingår i analyserna. I den 

första kolumnen benämnd som N redovisas antalet observationer för varje variabel. I 

analysen används endast kategoriska variabler och då är frekvens fördelaktigt att använda 

som mått på hur många som besvarat frågan (Pallant 2016, s. 55). Därefter redovisas 

variabelns minsta antagna värde benämnt som Min och därefter variabelns högsta antagna 

värde benämnt som Max. I kolumnen efter redovisas typvärdet vilket är ett centralmått 

som används för variabler på nominal eller ordinalskala (Djurfeldt et al., 2010, s.49). 

Därefter redovisas antalet missing values, alltså antal saknade värden för varje variabel. 

 

Tabell 1. Beskrivande statistik över de variabler som används i studien 

 

 N    MIN MAX TYPVÄRDE MISSING VALUES 

VARIABLER FÖR 
SAMBANDSANALYS SAMT 
UNIVARIATA ANALYSER  
 

     

TRYGG AV POLIS I ORDINÄR 
UNIFORMERING 

98 0 1 1 50 

      

TRYGG AV POLIS MED 
FÖRSTÄRKNINGSVAPEN 
 

97 0 1 0 51 

TRYGG AV POLIS MED 
YTTERLIGARE FÖRSTÄRKT 
UTRUSTNING 

98 0 1 0 50 

      

KÖN 148 0 1 1 0 

ÅLDER 148 0 1 0 0 

STAD FÖR INTERVJU 148 0 1 0 0 
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VARIABLER FÖR 
UNIVARIATA ANLYSER  

     

ORO FÖR ATT DRABBAS AV 
TERRORDÅD 

148 0 1 1 0 

SPECIFIKA PLATSER DÄR 
ALLMÄNHETEN UPPLEVER 
ORO FÖR TERRORDÅD  
 

106 0 1 1 42 

TRYGG AV POLIS PÅ 
PLATSER DÄR MAN 
UPPLEVER ORO FÖR 
TERROR 

103 0 1 1 45 

 
ANLEDNING TILL ATT 
POLISIÄR NÄRVARO ÖKAR 
TRYGGHETEN PÅ 
PLATSERNA 

 
84 

 
1 

 
6 

 
4 

 
64 

 
SYFTE MED OLIKA TYPER 
AV POLISIÄR NÄRVARO 

 
99 

 
1 

 
6 

 
3 

 
49 

 

 

Som tidigare nämnts är det totala antalet respondenter för studien 148 stycken, men då 

endast två tredjedelar av alla respondenter fick besvara varje bildfråga är bortfallet på 

varje bildfråga ca 50 stycken. I tabellen ovan är det de tre trygghetsvariablerna samt “Syfte 

med olika typer av polisiär närvaro” det saknas värden för. Det finns också internt 

bortfall på ett svar för bilden med ”Trygg av polis med förstärkningsvapen” då en 

respondent inte visste hur denne skulle känna sig i närvaro av de poliserna. För variabeln 

“Specifika platser där allmänheten upplever oro för terrordåd” och “Anledning till att 

polisiär närvaro ökar tryggheten på platserna” beror bortfallet på att de som uppgav att 

det inte fanns några särskilda typer av platser kodats som bortfall. 

 

6.2 Vilken påverkan har polisens närvaro på allmänhetens upplevda 

trygghet? 

Univariata analyser har gjorts i form av diagram för att besvara frågeställning 1.  
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Diagram 1. Cirkeldiagram över allmänhetens upplevda trygghet i närvaro av polis i 

ordinär uniformering. (N=98).  

 

Majoriteten av respondenterna uppgav att polisiär närvaro i ordinär uniformering skulle 

få dem att känna sig tryggare än utan polisiär närvaro. Endast fyra procent uppgav att 

polisiär närvaro skulle få dem att känna sig mindre trygg än innan.  

 

Diagram 2. Stapeldiagram över allmänhetens upplevda trygghet i närvaro av polis i 

varierande uniformering och utrustning. (N=98) 

 

För bild 2 visas samma resultat som i cirkeldiagrammet ovan. Lika många uppgav att de 

skulle känna sig mindre trygg som mer trygg vid bild 3 och vid bild 4 uppgav fler än 

hälften att de skulle känna sig mindre trygg än innan polisiär närvaro. Enligt resultatet 
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ökar polisiär närvaro i ordinär uniformering allmänhetens upplevelse av trygghet, men 

får inte samma trygghetsskapande effekt när polisen bär ytterligare utrustning. 

 

6.3 Hur påverkas allmänhetens upplevda trygghet av polisens synliga 

utrustning? 
 

För att besvara frågeställning två har ett differensmått tagits fram för att se skillnaden i 

den upplevda tryggheten för poliser med förstärkningsvapen och poliser med ytterligare 

förstärkt utrustning jämfört med polis med ordinär uniformering.  

 

Diagram 3. Cirkeldiagram över förändringen av den upplevda tryggheten från polis i 

ordinär uniformering till polis med förstärkningsvapen. (N=97). 

 

I diagram 3 visas en procentsammanräkning av differensen mellan variabel “polis i 

ordinär uniformering” och “polis med förstärkningsvapen”. Diagrammet visar att 

majoriteten uppgav en minskad upplevd trygghet i närvaro av polis med 

förstärkningsvapen i förhållande till polis med ordinär uniformering. 
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Diagram 4. Cirkeldiagram över förändringen av den upplevda tryggheten från polis i 

ordinär uniformering till polis med ytterligare förstärkt utrustning. (N=98). 

 

I diagram 4 visas en procentsammanräkning av differensen mellan variabel “polis i 

ordinär uniformering” och “polis med ytterligare förstärkt utrustning”. Diagrammet visar 

att för majoriteten uppgav en minskad upplevd trygghet i närvaro av polis med ytterligare 

förstärkt utrustning i förhållande till polis med ordinär uniformering.  

 

Sambandsanalys 

I tabellerna nedan presenteras sambandsanalyser mellan differenserna av beroende 

variablerna för den upplevda tryggheten och de oberoende variablerna “Kön”, “Ålder” 

och “StadIntervju”. Det som presenteras är medelvärdet för differensvärdet mellan 

variablerna som mätte den upplevda tryggheten. Sambandsmåttet Kendall Tau-c 

presenteras också för att visa riktigt samt styrka på det eventuella sambandet som finns 

mellan variablerna.  

 

Skillnader i medelvärde för de oberoende variablerna och den upplevda tryggheten 

i närvaro av polis med förstärkningsvapen 

I tabellen nedan redovisas medelvärdet för differensvärdet för varje oberoende variabel. 

Den beroende variabeln “Differens1”  är placerade som kolumnvariabler och de 

oberoende som radvariabler. I bilaga 4 finns korstabellerna för sambandsanalysen för 

varje oberoende variabel.  
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Tabell 2. Skillnader i medelvärde samt samband mellan de oberoende variablerna och 

upplevd trygghet.  

   

Medelvärde 

Differens1 

 

Kendall Tau-c 

Differens1 

 

Cramers V 

 

T-test 

Kön   0,293 0,362 

Man 1,2609    

Kvinna 1,1569    

     

Stad för 

intervju 

  0,363* 3,398*** 

Uppsala 1,6346    

Stockholm 0,7111    

     

Ålder  0,118  -1,104 

Yngre än 40 1,0714    

Äldre än 41 1,3902    

 

*p<0,05 **p<0,01 ***p<0,001 

 

I tabellen redovisas medelvärden för de differensmått som genomförts för att mäta 

skillnaden i trygghet i närvaro av polis med ordinär uniformering och polis med 

förstärkningsvapen. Ett positivt värde innebär att den upplevda tryggheten minskade när 

polisen bar ett förstärkningsvapen jämfört med ifall de endast hade ordinär uniformering. 

Ju mindre medelvärdet är desto mindre skillnad kan den upplevda tryggheten antas vara 

mellan närvaron av de olika poliserna.  

 

Inget samband mellan förändringen i tryggheten och kön kunde påvisas genom 

sambandsanalysen och sambandsmåttet. Skillnaden i medelvärde mellan de två könen var 

litet men ett medelstarkt samband kunde urskiljas vid sambandsmåttet Cramers V. Det 

visade dock inte några statistiskt signifikanta skillnader.  

 

Sambandsanalysen mellan “Differens1” och “StadIntervju” visade vid sambandsmåttet 

ett medelstarkt samband. Sambandsmåttet Cramers V visade även en statistisk signifikant 

nivå på sambandet vilket innebär att det sambandet kan återspegla ett samband i en större 

population. I korstabellen (se bilaga 4) syns det att respondenterna i Stockholm i större 

utsträckning än respondenterna i Uppsala uppgav att polis med förstärkningsvapen ökade 

deras känsla av trygghet i jämförelse med känslan av trygghet i närvaro av polis i ordinär 

uniformering. I tabellen ovan syns det att medelvärdet av differensvärdet skiljer sig 
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mellan de olika städerna där det är högre i Uppsala än i Stockholm. De t-tester som 

gjordes kunde endast visa en statistisk signifikans på medelvärdet mellan städerna i 

analysen, vilket innebär att det är en procents risk att skillnaden i medelvärdet mellan de 

två städerna beror på slumpen. 

 

Sambandsmåttet för “Ålder” och “Differens1” visar ett svagt positivt samband på att den 

äldre åldersgruppens i större utsträckning än den yngre upplevde en minskad trygghet när 

polisen bar förstärkningsvapen. Skillnaden mellan åldersgrupperna i medelvärdet var inte 

särskilt stor men visar att den högre åldersgruppen har större förändring i sin upplevda 

trygghet mellan de olika polisernas närvaro.  

 

Skillnader i medelvärde för de oberoende variablerna och den upplevda tryggheten 

i närvaro av polis med ytterligare förstärkt utrustning 

I tabellen nedan redovisas medelvärdet för differensvärdet för varje oberoende variabel. 

Den beroende variabeln “Differens2”  är placerade som kolumnvariabler och de 

oberoende som radvariabler. I bilaga 4 finns korstabellerna för sambandsanalysen för 

varje oberoende variabel.  

 

Tabell 3. Skillnader i medelvärde samt samband mellan de oberoende variablerna och 

upplevd trygghet.  

   

Medelvärde 

Differens2 

 

Kendall Tau-c 

Differens2 

 

Cramers V 

 

T-test 

Kön   0,239 -0,694 

Man 1,5319    

Kvinna 1,7451    

     

Stad för 

intervju 

  0,343 2,261* 

Uppsala 1,9615    

Stockholm 1,2826    

     

Ålder  0,031  -0,268 

Yngre än 40 1,6071    

Äldre än 41 1,6905    

 

*p<0,05 **p<0,01 ***p<0,001 
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I tabellen redovisas medelvärden för de differensmått som genomförts för att mäta 

skillnaden i trygghet i närvaro av polis med ordinär uniformering och polis med 

ytterligare förstärkt utrustning. Ett positivt värde innebär att den upplevda tryggheten 

minskade när polisen bar ytterligare förstärkt utrustning jämfört med ifall de endast hade 

ordinär uniformering. Ju mindre medelvärdet är desto mindre kan skillnaden i den 

upplevda tryggheten antas vara mellan närvaron av de olika poliserna.  

 

Sambandsanalysen mellan den beroende variabeln och den oberoende variabeln “Kön” 

visade på ett svagt samband där kvinnors förändring av trygghet var större än mäns. I 

korstabellen (se bilaga 4) syns det att kvinnor i större utsträckning än män fick en 

förändrad trygghet beroende på polisens utrustning.  

 

Sambandsanalysen mellan “Differens2” och “Stad för Intervju” visade på ett medelstarkt 

samband. Skillnaden i medelvärde av differensvärdet mellan städerna visar att 

förändringen i trygghet var större i Uppsala än i Stockholm. Sambandsmåttet Cramers V 

visade ett medelstarkt samband. Även i den här analysen kunde statistisk signifikans vid 

t-testet endast påvisas vid skillnaden av medelvärden mellan städer. Vilket innebär att det 

i det här fallet är fem procents risk att skillnaden i medelvärde mellan städerna beror på 

slumpen.  

För den oberoende variabeln “Ålder” påvisas inget samband enligt sambandsmåttet 

Kendall tau-c. När man tittar på medelvärdet av differensvärdet så skiljer inte heller det 

sig åt mellan de olika åldersgrupperna vilket tyder på att det inte finns finns något 

samband mellan “Ålder” och “Differens2”.  

 

Vid båda sambandsanalyserna visade den oberoende variabeln “StadIntervju” det 

starkaste sambande till de beroende variablerna. Även för den oberonede varaibeln ”Kön” 

kunde det påvisas ett medelstarkt samband vid den första analysen (Differens1) och ett 

medelsvagt vid den andra analysen (Differens2) Det visar på att förändringen av den 

upplevda tryggheten är större för respondenterna i Uppsala än i Stockholm när det gäller 

polisens utrustning.  

 

6.4 Kan polisiär närvaro verka trygghetsskapande på platser där 

allmänheten upplever oro för att drabbas av terrorism? 
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För att besvara frågeställning två har univariata analyser gjorts i form av frekvenstabeller 

som nedan presenteras i diagram. Det presenteras även andra diagram som inte direkt 

besvarar frågeställning tre men som anses relevanta utifrån studiens syfte.  

 

Diagram 5. Cirkeldiagram över respondenternas oro för att drabbas av terrordåd. 

(N=148). 

 

De flesta respondenter uppgav att de inte var oroliga för att drabbas av terrordåd.  

  

Diagram 6. Stapeldiagram över platser allmänheten uppgav att de upplevde oro för att 

drabbas av terrordåd på (N=106). 

 

106 personer uppgav att det fanns platser där de upplevde oro för att drabbas av terrordåd. 

Många av de som uppgav att de inte upplevde oro för att drabbas av terrordåd uppgav 
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ändå att det fanns platser där de upplevde mer oro. Majoriteten av dem uppgav att dessa 

platser var shoppingplatser, i kollektivtrafiken eller andra folktäta platser.  

  

Diagram 7. Stapeldiagram över allmänhetens upplevelse trygghet i polisiär närvaro på 

platser där de upplever oro för att drabbas av terrordåd. (N=103).  

  

Majoriteten av respondenterna som uppgav att det fanns platser där de upplever oro för 

att drabbas av terrordåd uppgav också att polisens närvaro på dessa platser skulle göra att 

platsen upplevs tryggare.  

  

Diagram 8. Ett stapeldiagram över vad allmänheten uppgett gör att de skulle känna sig 

tryggare i närvaro av polis på platser där de upplever oro för terrordåd. (N=84). 
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De flesta respondenter uppgav att de skulle känna sig tryggare ifall polisen var på de 

platser där de uppgav att de är orolig för att drabbas av terrordåd. Anledningen svarade 

de flesta var för att polisen då kan ingripa. Många svarade också att deras närvaro bara 

skulle göra att de upplevde mer trygghet.  

 

Diagram 9. Stapeldiagram över vad allmänheten trodde att polis i varierande 

uniformering och utrustning hade för syfte. (N=99). 

  

När bilderna visades för respondenterna och de fick uppge vad de trodde poliserna hade 

för syfte med deras närvaro såg resultatet ut som diagrammet ovan. Majoriteten av de 

svarande trodde att polis i ordinär uniformering hade som syfte att vara synliga och 

tillgängliga. När ett förstärkningsvapen adderades trodde majoriteten att det var något 

slags bevaknings- eller säkerhetsarbete. När respondenterna fick se bilden på polis med 

ytterligare förstärkt utrustning uppgav de allra flesta att de trodde de poliserna hade som 

syfte att ingripa 

 

7 Diskussion 

Syftet med studien har varit att undersöka hur allmänheten upplever polisens närvaro och 

utrustning ur ett trygghetsskapande perspektiv. Resultatet visade att de flesta 

respondenterna upplevde att de skulle bli tryggare i närvaro av polis med ordinär 

uniformering och endast ett fåtal uppgav att närvaron skulle minska tryggheten. Det 

överensstämmer med tidigare forskning, men talar emot en del studier som visat att 
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polisiär närvaro på redan trygga platser har liten påverkan, eller till och med kan ha en 

negativ effekt på den upplevda tryggheten (Doyle et al., 2015; Holmberg 2005; Rowland 

& Coupe 2013; Van De Veer et al., 2012; Zhao et al., 2002 ). Van de Veer (2012, s.3116) 

menar att det kan bero på att polisiär närvaro signalerar fara. Det överensstämmer även 

med riskteorins syn på att människors riskmedvetenhet påverkas av omgivande faktorer 

och experter som bekräftar riskerna (Beck 1998, s.99f). Polisens närvaro kan möjligtvis 

uppfattas som en bekräftelse på att det existerar risker som den enskilde inte känner till. 

En tänkbar förklaring till de skiftande resultaten är att påverkande faktorer som inte mäts 

varierar mellan studierna. Att resultatet visade på skillnader mellan respondenterna i 

Uppsala och Stockholms upplevelse av trygghet vid olika utrustningsnivåer kan 

exempelvis bero på demografiska skillnader. Det kan även tänkas att det finns en högre 

tolerans och förståelse för att exponeras för synliga förstärkningsvapen i större städer. 

Andra påverkande faktorer kan exempelvis vara situationella, att relationen mellan 

medborgare och polis ser annorlunda ut i olika länder/städer och att olika grupper 

studerats. Skillnader i olika gruppers syn på polis och hur polisen uppfattas har 

observerats i tidigare studier (Bradley 1998). Dessa skillnader kan tänkas vara mer 

avgörande för resultatet av trygghetsmätningar kopplade till polisiär närvaro och 

synlighet än vad som i tidigare uppmärksammats.  

 

Resultat av svensk forskning har visat att om platsen upplevs som trygg eller otrygg utan 

polisiär närvaro är av betydelse för hur patrullerande poliser upplevs. Polisiär närvaro på 

redan trygga platser ökade inte tryggheten, men på platser som uppfattades som otrygga 

kunde polisen verka trygghetsskapande (Doyle et al., 2015). Denna studie genomfördes 

på platser som generellt uppfattas som trygga och ett mönster framkom om att ju mer 

förstärkningsutrustning polisen bar desto mindre trygghetsfrämjande upplevde 

allmänheten dem. En intressant aspekt är att den vanligaste orsaken till att respondenterna 

uppgav att polisen skulle göra att de kände sig tryggare på platser där de upplevde oro för 

terrordåd, var deras förmåga att ingripa. Resultatet visade även att respondenterna trodde 

att det vanligaste syftet med polisiär närvaro i förstärkt utrustning var att de skulle ingripa. 

Detta skiljde sig från uppfattningen om poliser med ordinär uniformering, som 

respondenterna trodde skulle “verka trygghetsskapande, vara brottsförebyggande samt 

synliga och tillgängliga”. Det kan tolkas som att i situationer som upplevs trygga, är 

poliser med ordinär uniformering de som i högst utsträckning kan verka 

trygghetsskapande. Om människor däremot upplever att platsen är otrygg och förknippad 
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med terrorhot är det möjligt att poliser med förstärkt utrustning kan upplevas 

trygghetsskapande för att de är kapabla att ingripa. Vilken effekt polisens synliga 

utrustning får på den upplevda tryggheten är då kopplade till de risker allmänheten 

upplever innan polisens närvaro.  

 

Platserna för intervjuerna antogs innan studien vara platser allmänheten generellt 

upplever som potentiella mål för terrordåd, vilket senare bekräftades vid intervjuerna. 

Trots att oron för att drabbas av terrordåd enligt resultatet var låg, uppgav många att det 

fanns platser där oron upplevdes högre. Det kan tolkas som att människor inte upplever 

att de är särskilt oroliga för att drabbas av terrordåd, men att det finns en medvetenhet om 

risken eftersom de flesta upplevde att oron var större på vissa platser. Enligt resultatet 

skulle polisiär närvaro öka upplevelsen av trygghet på sådana platser. Enligt Braithwate 

(2013, s. 99) kan dock åtgärder i syfte att minska oro för terrorism verka kontraproduktivt 

och bidra till ett offentligt överskattande av hotet om terrorism. Då människor bildar sig 

en uppfattning om risker utifrån information och upplevelser (Beck 1998, s. 100) kan 

poliser i förstärkningsutrustning, även om de upplevs ha förmågan att hantera de 

uppkomna hotet, ses som en bekräftelse på hotets existens och då riskera att öka 

otryggheten. Det kan vara en förklaring till att poliser i ytterligare förstärkt utrustning 

enligt resultatet skulle leda till minskad trygghet. Enligt Heber (2007, s. 83) påverkar 

media och politik i stor utsträckning rädslan för brott, då frågor som får stor medial och 

politisk uppmärksamhet ger medborgare större medvetenhet om dessa risker. Terrorism 

har de senaste åren fått stor uppmärksamhet i svensk medierapportering och debatten om 

kriminalpolitik, vilket troligtvis påverkat allmänhetens oro för terrorism. Hotet om 

terrorism är en global risk som enskilda individer sällan kan påverka (Beck 1992, s. 19-

27), därför är en viktig del i Polismyndighetens arbete mot terrorism att motverka den oro 

som terrorism sprider genom att återskapa trygghet. Vilken uniformering och utrustning 

polisen ska bära synligt för att öka tryggheten, utan att förstärka allmänhetens upplevelse 

av terrorhot är därför en komplex fråga att besvara. 

 

7.1 Metoddiskussion 

Urvalsmetoden i studien var ett icke-sannolikhetsurval vilket innebär att vissa personer i 

befolkningen haft större chans att komma med i urvalet än vid ett sannolikhetsurval 

(Bryman 2011, s. 179). En begränsning med andra urval än sannolikhetsurval är 

problemet att säkerställa att urvalet är representativt för den population som studeras. 
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Det innebär att studiens resultat inte är möjligt att generalisera, men som tidigare nämnt 

var det heller inte studiens syfte. Personer som av olika anledningar är benägna att ställa 

upp på intervjuer eller oftare vistas på platserna för intervjuerna hade en större chans att 

komma med i urvalet än personer som exempelvis undviker platserna. Det leder till att 

det inte finns möjlighet att generalisera resultatet. Det kan dock argumenteras för att det 

inte hade varit optimalt utifrån rådande kunskapsläge inom området att genomföra en 

omfattande tids- och resurskrävande randomiserad studie. Detta då pilotstudier som 

denna kan ge indikationer på intressanta aspekter, vilket genererar en bättre grund inför 

större undersökningar (Bryman 2011, s. 194).  

 

En fördel med strukturerade intervjuer är att standardiseringen av frågor och 

svarskategorier gör att felkomponenter kan minska, eftersom frågorna ställs på samma 

sätt till alla respondenter och svaren kategoriseras utifrån samma mall (Bryman 2011, s. 

204). Det innebär att variationsmöjligheten för intervjuarnas beteendemönster och den 

oönskade påverkan det kan få på intervjun minskar. På grund av interaktionen mellan 

intervjuare och respondent vid intervjuer, finns dock alltid en risk att respondenten 

svarar på ett sätt som den upplever är socialt önskvärt (Bryman 2011, s. 222f). Eftersom 

intervjuarna inte var poliser eller anställda hos Polismyndigheten är det möjligt att det 

minskade respondenternas upplevelse av att behöva svara som de trodde var önskvärt. 

 

7.2 Förslag för vidare forskning 

Inför studien var det svårt att hitta tidigare forskning om polisens utrustning och hur 

allmänheten upplever den ur ett trygghetsskapande perspektiv, främst i samband med 

terror. För att Polismyndigheten ska kunna bidra till ökad trygghet genom synlighet och 

närvaro, både i det dagliga arbetet och i samband med terror är allmänhetens upplevelser 

ett perspektiv som polisen måste beakta. Det kräver också att myndigheten har tillgång 

till studier som undersöker just allmänhetens perspektiv på polisiär närvaro och  

utrustning. I kontakt med Nationella taktiska rådet på Polismyndigheten uttrycktes även 

en önskan om fler studier och mer information inom området. Detta då myndigheten har 

ett intresse för hur allmänheten upplever polisens närvaro ur ett trygghetsskapande 

perspektiv vid beslutsfattande gällande synlig utrustning.  

 

Ytterligare forskning är viktig för att kunna se generaliserbara samband mellan 

allmänhetens upplevelse av trygghet och polisens utrustning. För att öka möjligheten till 
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generaliserbara resultat bör kvantitativa randomiserade studier med större urval än denna 

studie genomföras. En liknande studie skulle kunna återskapas i olika miljöer fast med 

poliser fysiskt närvarande för ökad validitet, då bilder inte kan säkerställa samma 

trovärdighet i svaren som närvaro av verkliga poliser. Kvalitativa studier skulle kunna 

genomföras med intervjuer som innehåller öppna frågor, för att generera detaljer om olika 

gruppers tankar inför poliser i varierad utrustning vid situationer som upplevs som trygga 

eller otrygga. Skillnader i hur polisen uppfattas inom olika grupper har observerats i 

tidigare studier (Bradley 1998) och kan ha betydelse för hur polisen ska planera sitt arbete 

på olika platser, samt för vilken utrustning som ska bäras synlig. Ett intressant perspektiv 

att undersöka vore därför hur upplevelser av polisiär närvaro skiljer sig åt mellan olika 

socioekonomiska- och demografiska grupper. 

 

Författarnas förhoppningar är att området kommer att undersökas mer i framtiden, och att 

denna studie då kan användas för att skapa hypoteser och som inspiration i utformandet 

av större studier med sannolikhetsurval. Fram tills eventuella nya resultat framkommer 

kan resultatet användas som underlag för Polismyndigheten vid diskussioner om 

utrustningens signalvärde. 
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9 Bilagor 
 

9.1 Bilaga 1. Frågeformulär 
 

Kön? Man Kvinna 

Ålder? __________________________________ 

Postnummer? _____________________________ 

Hur ofta befinner du dig på den här platsen? 

_______________________________________ 

 

Hur starkt är ditt förtroende för polisen och deras förmåga att utföra sitt arbete? 

(På en skala 1-5 där 5 = mycket starkt och 1 = mycket svagt).  

5. Mycket starkt 

 

4. Ganska starkt 

 

3. Varken starkt eller svagt 

 

2. Ganska svagt 

 

1. Mycket svagt 

 

Bildfråga 1: Hur trygg skulle du känna dig om de här poliserna kom patrullerande 

nu på den här platsen? 1-5 (1= otrygg, 3 =oförändrad och 5 =trygg) (inspiration från 

Trygghet i staden) 

Bild 1 – Polisvolontär 

1 2 3 4 5 

Bild 2 – Polis i ordinär uniformering 

1 2 3 4 5 

Bild 3 – Polis med förstärkningsvapen 

1 2 3 4 5 

Bild 4 – Polis med förstärkningsvapen och balaklava 

1 2 3 4 5 

 

 

Blanka rader för kommentar 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Bildfråga 2: 

a) Om du känner att du behöver få kontakt med polisen, hur skulle det 

kännas att gå fram till den här polisen?  

Bild 1 – Polis i ordinär uniformering 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Bild 2 – Polis med solglasögon och reflexväst 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Känner du någon skillnad mellan de två du just såg? Vad? 

______________________________________________________________________ 

 

 

b) Om du känner att du behöver få kontakt med polisen, hur skulle det 

kännas att gå fram till den här polisen?  

 

Bild 3 – Polis med förstärkningsvapen och hjälm 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Bild 4 – Polis med förstärkningsvapen, hjälm och balaklava 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

Känner du någon skillnad mellan de två du just såg? Vad? 

______________________________________________________________________ 

 

Bildfråga 3: 

Vad tror du syftet med den här polisiära närvaron är? 

1. Informerar/samtalar 

2. Förebygger brottslighet 

3. Ingriper/specifik händelse 

4. Trygghetsskapande 

5. Bevakning/säkerhetsarbete 

6. Synlighet/tillgänglighet 

 

Bild 1 – Polisvolontär 

1 2 3 4 5 6 

Bild 2 – Polis i ordinär uniformering 

1 2 3 4 5 6 

Bild 3 – Polis med förstärkningsvapen 

1 2 3 4 5 6 

Bild 4 – Polis med förstärkningsvapen och balaklava 

1 2 3 4 5 6 
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Blanka rader för 

kommentar_____________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Hur orolig är du för att drabbas för ett terrordåd? (På en skala 1-5 där 1 är inte 

alls orolig och 5 är mycket orolig.   

 

5. Mycket orolig 

4 

3 

2 

1. Inte alls orolig 

 

Finns det några specifika platser där du känner dig orolig för att drabbas av ett 

terrordåd?  

Shoppinggata 

Flygplats 

Galleria 

Tågstation 

Tunnelbana  

Konserter 

 

VAR?__________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

  

På de platser du nämnde, skulle polisens närvaro göra att du känner dig mer 

trygg?  

VARFÖR? 

______________________________________________________________________ 
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9.2 Bilaga 2. Bilder 
Bilder vid bildfråga 1 och 3. 

 

Bild 1 – Polisvolontär  

 
 

Bild 2 – Polis i ordinär uniformering 

 



 

49 

 

 

Bild 3 – Polis med förstärkningsvapen 

 
 

Bild 4 – Polis i ytterligare förstärkt utrustning 
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Bilder vid bildfråga 2  

Bild 5 – Polis med ordinär uniformering
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Bild 6 – Polis med solglasögon 
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Bild 7 – Polis med förstärkningsvapen
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Bild 8 – Polis med förstärkningsvapen och balaklava

 



 

54 

 

 

9.3 Bilaga 3. Kodningsschema 
 

StadIntervju – I vilken stad intervjuades respondenten? 

Stockholm eller Uppsala 

Kön – Vilket kön har respondenten? 

Man eller Kvinna 

Ålder – Vilken ålder har respondenten? 

HurTrygg2 - Hur trygg skulle du känna dig om de här poliserna kom patrullerande nu 

på den här platsen? Bild 2 

1 otrygg, 2, 3 oförändrad, 4, 5 trygg 

HurTrygg3 - Hur trygg skulle du känna dig om de här poliserna kom patrullerande nu 

på den här platsen? Bild 3 

1 otrygg, 2, 3 oförändrad, 4, 5 trygg 

HurTrygg4 - Hur trygg skulle du känna dig om de här poliserna kom patrullerande nu 

på den här platsen? Bild 4 

1 otrygg, 2, 3 oförändrad, 4, 5 trygg 

Syfte2 - Vad tror du syftet med den här polisiära närvaron är? Bild 2 

1. Informerar/samtalar, 2. Förebygger brottslighet, 3. Ingriper/specifik händelse, 

4. Trygghetsskapande, 5. Bevakning/säkerhetsarbete, 6. Synlighet/tillgänglighet 

Syfte3 - Vad tror du syftet med den här polisiära närvaron är? Bild 3 

1. Informerar/samtalar, 2. Förebygger brottslighet, 3. Ingriper/specifik händelse, 

4. Trygghetsskapande, 5. Bevakning/säkerhetsarbete, 6. Synlighet/tillgänglighet 

Syfte4 - Vad tror du syftet med den här polisiära närvaron är? Bild 4 

1. Informerar/samtalar, 2. Förebygger brottslighet, 3. Ingriper/specifik händelse, 

4. Trygghetsskapande, 5. Bevakning/säkerhetsarbete, 6. Synlighet/tillgänglighet 

OroTerror - Hur orolig är du för att drabbas för ett terrordåd? 

5. Mycket orolig, 4, 3, 2, 1. Inte alls orolig 

PlatsOro - Finns det några specifika platser där du känner dig orolig för att drabbas av 

ett terrordåd?  

Ja och nej 

Var?  
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1. Folktäta platser, 2. Kollektivtrafik, 3. Shoppingplatser, 4. Evenemang, 5. 

Flygplats, 6. Annat 

TryggAvPolis - På de platser du nämnde, skulle polisens närvaro göra att du känner dig 

mer trygg?  

Ja eller Nej 

VarförTrygg? – Om ja på tidigare frågan, varför tror du att det skulle kännas tryggare 

med polisiär närvaro?  

1. Trygghet, 2. Avskräcka, 3. Upptäcka, 4. Ingripa/responstid, 5. Tillgänglighet, 6. 

Annat.  
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9.4 Bilaga 4. Korstabeller 

 
 

Korstabell för variabel ”Differens1” och ”Kön”. Presenteras i kolumnprocent med antal 

inom parantes.  

DIFFERENS1 MAN KVINNA TOTAL  

-2 

 

0 % (0) 5,9% (3) 3,1% (3)  

-1 

 

6,5% (3) 7,8% (4) 7,2% (7)  

0 

 

26,1% (12) 19,6% (10) 22,7% (22)  

1 

 

21,7% (10) 25,5% (13) 23,7% (23)  

2 

 

30,4% (14) 15,7% (8) 22,7% (22)  

3 

 

10,9% (5) 23,5% (12) 17,5% (17)  

4 

 

4,3% (2) 2,0% (1) 3,1% (3)  

TOTAL 100% (46) 100% (51) 100% (97)  

     

 

Korstabell för variabel ”Differens1” och ”StadIntervju”. Presenteras i kolumnprocent 

med antal inom parantes.  

 

DIFFERENS1 UPPSALA STOCKHOLM TOTAL  

-2 

 

0,0% (0) 6,7% (3) 3,1% (3)  

-1 

 

1,9% (1) 13,3% (6) 7,2% (7)  

0 

 

17,3% (9) 28,9% (13) 22,7% (22)  

1 

 

26,9% (14) 20,0% (9) 23,7% (23)  

2 

 

26,9% (14) 17,8% (8) 22,7% (22)  

3 

 

23,1% (12) 11,1% (5) 17,5% (17)  

4 

 

3,8% (2) 2,2% (1) 3,1% (3)  

TOTAL 100% (52) 100% (45) 100% (97)  
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Korstabell för variabel ”Differens1” och ”Ålder”. Presenteras i kolumnprocent med 

antal inom parantes.  

DIFFERENS1 YNGRE ÄN 

40 

ÄLDRE ÄN 

41 

TOTAL  

-2 

 

3,6% (2) 2,4% (1) 3,1% (3)  

-1 

 

8,9% (5) 4,9% (2) 7,2% (7)  

0 

 

19,6% (11) 26,8% (11) 22,7% (22)  

1 

 

30,4% (17) 14,6% (6) 23,7% (23)  

2 

 

21,4% (12) 24,4% (10) 22,7% (22)  

3 

 

14,3% (8) 22,0% (9) 17,5% (17)  

4 

 

1,8% (1) 4,9% (2) 3,1% (3)  

TOTAL 100% (56) 100% (41) 100% (97)  

 

 

Korstabell för variabel ”Differens2” och ”Kön”. Presenteras i kolumnprocent med antal 

inom parantes.  

DIFFERENS2 MAN KVINNA TOTAL  

-2 

 

0,0% (0) 3,9% (2) 2,0% (2)  

-1 

 

4,3% (2) 5,9% (3) 5,1% (5)  

0 

 

23,4% (11) 13,7% (7) 18,4% (18)  

1 

 

21,3% (10) 19,6% (10) 20,4% (20)  

2 

 

23.4% (11) 17,6% (9) 20,4% (20)  

3 

 

21,3% (10) 23,5% (12) 22,4% (22)  

4 

 

6,4% (3) 15,7% (8) 11,2% (11)  

TOTAL 100% (47) 100% (51) 100% (98)  
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Korstabell för variabel ”Differens2” och ”StadIntervju”. Presenteras i kolumnprocent 

med antal inom parantes.  

DIFFERENS2 UPPSALA STOCKHOLM TOTAL  

-2 

 

0,0% (0) 4,3% (2) 2,0% (2)  

-1 

 

0,0% (0) 10,9% (5) 5,1% (5)  

0 

 

19,2% (10) 17,4% (8) 18,4% (18)  

1 

 

19,2% (10) 21,7% (10) 20,4% (20)  

2 

 

19,2% (10) 21,7% (10) 20,4% (20)  

3 

 

30,8% (16) 13,0% (6) 22,4% (22)  

4 

 

11,5% (6) 10,9% (5) 11,2% (11)  

TOTAL 100% (52) 100% (46) 100% (98)  

 

Korstabell för variabel ”Differens2” och ”Ålder”. Presenteras i kolumnprocent med 

antal inom parantes.  

DIFFERENS2 YNGRE ÄN 

40 

ÄLDRE ÄN 

41 

TOTAL  

-2 

 

1,8% (1) 2,4% (1) 2,0% (2)  

-1 

 

5,4% (3) 4,8% (2) 5,1% (5)  

0 

 

16,1% (9) 21,4% (9) 18,4% (18)  

1 

 

21,4% (12) 19,0% (8) 20,4% (20)  

2 

 

25,0% (14) 14,3% (6) 20,4% (20)  

3 

 

23,2% (13) 21,4% (9) 22,4% (22)  

4 

 

7,1% (4) 16,7% (7) 11,2% (11)  

TOTAL 100% (56) 100% (42) 100% (98)  

 
 

 

 


