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Förord 

Sommaren 2009 kontaktade polisen i Norrbotten institutionen för industriell ekonomi och 

samhällsvetenskap (IES) vid Luleå tekniska universitet med en förfrågan om det fanns 

någon student som var intresserad av att skriva sitt examensarbete om allmänhetens 

förtroende för polisen i Norrbotten. Polisen ville alltså beställa en studie som främst 

skulle undersöka vilket förtroende invånarna i Norrbotten har till polisen och hur de 

uppfattar brottsligheten och tryggheten i länet. Denna uppsats behandlar studiens första 

del som undersöker förtroendet för polisen och rättsväsendet i Norrbotten. Uppsatsens 

författare är Göran Lundgren, D-student i statsvetenskap och handledare är FD Simon 

Matti (IES) Luleå tekniska universitet. 
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Sammanfattning 

Brottslighet är ett ständigt aktuellt ämne som uppmärksammas i flera olika sammanhang. 

Allt högre krav ställs på rättsväsendets och samhällets förmåga att motverka de problem 

som brottsligheten innebär i form av brottsoffer, otrygghet och rädsla för brott. Ofta 

ifrågasätts de brottsbekämpande myndigheternas förmåga att bemöta brottsutvecklingen 

vilket ökar behovet för rättsväsendets myndigheter att följa och analysera brottsligheten 

och förtroendet för rättsväsendet. Som ett led i detta arbete har polismyndigheten i 

Norrbotten tillsammans med institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap 

vid Luleå tekniska universitet gjort en enkätundersökning om norrbottningarnas 

uppfattning om brottsligheten, tryggheten och förtroendet för rättsväsendet i Norrbotten. 

Totalt har 686 personer valt att besvara enkätundersökningen. Denna uppsats har studerat 

förtroendet för rättsväsendet i Norrbotten och resultaten av enkätundersökningen visar att 

norrbottningarna har ett stort förtroende för rättsväsendet i länet. Förtroendet för 

rättsväsendet som helhet och för polismyndigheten följer riksgenomsnittet medan 

förtroendet för åklagarmyndigheten, domstolarna och kriminalvården är högre än 

riksgenomsnittet. Uppsatsen har även analyserat och problematiserat förtroendet för 

rättsväsendet i Norrbotten utifrån ett större samhällsvetenskapligt perspektiv. Detta har 

genomförts genom litteraturstudier som utgått ifrån den historiska politiska filosofins 

tankar om statens roll och funktion i samhället och analyser av förtroende genom teorin 

om socialt kapital. Uppsatsens teoretiska slutsatser är att Norrbotten har stora tillgångar i 

både mellanmänskligt och institutionellt socialt kapital samt att det utifrån den historiska 

politiska filosofins resonemang råder goda och förtroendefulla relationer mellan det 

norrbottniska samhället och det statliga rättsystemet. Den avslutande reflektionen blir då 

att om den politiska filosofins resonemang om rättsväsendets fundamentala funktion i 

statskonstruktionen och det sociala kapitalets betydelse för en stabilt och tryggt samhälle 

är riktiga borde Norrbotten ha goda förutsättningar för att möta framtiden. 
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Kapitel 1. Inledning 

Kriminalitet och dess bekämpande är ett av samhällets viktigaste problem att hantera. En 

av demokratins och rättsstatens mest centrala uppgifter är att se till att människor känner 

sig säkra och trygga i sin vardag. Brott som misshandel, rån, inbrott och skadegörelse 

innebär inte bara konkret lidande och rädsla för de drabbade utan är också ur ett större 

samhällsperspektiv ett hot mot samhällsordningen. Utbredd kriminalitet minskar känslan 

av trygghet och inskränker människors rörelseförmåga vilket begränsar grundläggande 

demokratiska rättigheter. Följderna kan bli synnerligen allvarliga om medborgarna 

förlorar förtroendet för rättsväsendets förmåga att skipa rättvisa. Norrbotten är ett 

geografiskt stort men glest befolkat län vilket ställer polisen inför stora utmaningar när 

det gäller den fysiska polisiära närvaron i vissa delar av Norrbotten. I en tid av 

omorganisering och effektivisering av polisen händer det inte sällan att många 

polisstationer avvecklas vilket innebär att det kan ta lång tid för polis att ingripa när brott 

sker. Norrbotten har också under senare tid drabbats av några mycket uppmärksammade 

rättsfall som exempelvis mordet på Carolin Stenvall i Gällivare 2008 och den 20 åriga 

grannfejden utanför Haparanda som kantades av trakasserier, grovt våld och mordförsök. 

Det har också framkommit att tre norrbottningar fanns med på rikskriminalens lista över 

landets 100 farligaste brottslingar år 2006 och att Hells angels nyligen har etablerat en 

filial i Luleå (NSD, 2009-05-15, Norrbottningar på Alcatrazlistan & 2009-04-14 Hells 

angels kopplar greppet). Samtidigt ökar antalet polisanmälda brott över hela landet som 

tillsammans med en intensiv medierapportering ofta skapar en uppfattning hos 

allmänheten att brottsligheten ökar och att rättsväsendet inte förmår bemöta 

brottsutvecklingen. Denna uppfattning kan lätt leda till en ökad rädsla för brott som på 

sikt kan innebära ett minskat förtroende för rättsväsendet. De samhällsgrupper som löper 

största risken att få ett skadat förtroende för rättsväsendet är personer som utsätts för brott 

och de samhällsgrupper som har svaga sociala eller ekonomiska resurser att kompensera 

en eventuell kriminell viktimisering (Brå, 2004 Kort om upprepad utsatthet & Sarnecki 

2004, s 35-37). Därför är det viktigt att politiker såväl som företrädare för rättsväsendet 

och sociala myndigheter tar människors oro och rädsla för brott på allvar. Detta leder 

fram till uppsatsens huvudsakliga syfte som är att undersöka förtroendet för rättsväsendet 

i Norrbotten och studien kommer att genomföras utifrån en enkätundersökning som Luleå 

tekniska universitet och polismyndigheten i Norrbotten genomfört. Att studera 

förtroendet för rättsväsendet är emellertid inte bara en viktig uppgift för de 

brottsbekämpande myndigheterna utan är också av stor statsvetenskaplig relevans 
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eftersom rättsväsendet kanske är demokratins mest betydelsefulla samhällsinstitution. 

Förtroendet mellan stat och civilsamhälle består av många komplexa faktorer där 

förutsättningarna för ett starkt rättsväsende är beroende av ett starkt civilsamhälle. 

Samtidigt är ett starkt civilsamhälle beroende av starka och goda samhällsinstitutioner. 

Förtroendet mellan civilsamhälle och samhällsinstitutioner är därför ett komplext 

fenomen att studera vilket leder fram till uppsatsens andra syfte som är att utifrån ett 

statsvetenskapligt perspektiv teoretiskt problematisera vad förtroende är och hur 

förtroendefulla relationer mellan civilsamhällen och samhällsinstitutioner skapas och 

upprätthålls. Många kända forskare som James Coleman (1988), Robert Putnam (1996), 

Bo Rothstein (2003) m.fl. har i sin forskning visat hur centralt förtroendefulla sociala 

relationer är för skapandet av framgångsrika demokratier och samhällsinstitutioner. Även 

inom brottsforskningen är studier om förtroende och social tillit av central betydelse. Lars 

Korsell, chef för Brottsförebyggande rådets sekretariat för forskning om ekonomisk och 

organiserad brottslighet, beskriver exempelvis på sin hemsida hur viktigt förtroende och 

samarbetsförmåga är inom den kriminella världen. Detta är speciellt fallet inom den 

organiserade brottsligheten eftersom ju mer avancerad den brottsliga verksamheten är 

desto högre blir kraven på de sociala relationerna mellan de inblandade aktörerna 

(Korsell, 2006, www.sakerhetspolitik.se). Förtroende är alltså centralt för alla former av 

sociala interaktioner och är en fundamental komponent i ett tryggt samhälle. Saknas 

förtroende för exempelvis rättsväsendet skulle privat rättsskipning till slut ersätta den 

statliga rättvisan och utan förtroende för statens skatte- och förvaltningspolitik skulle ett 

utvecklat välfärdssystem inte vara möjligt. Högt förtroende sänker alla 

transaktionskostnader i ett samhälle vilket innebär att kostnader för olika kontroll- och 

sanktionssystem blir mindre. På samma sätt leder brist på förtroende till ökade risker för 

en utbredd korruption och socioekonomisk tillbakagång (Holmberg & Weibull, 2008, s 

99-100). Förtroende är därför en viktig aspekt att definiera och problematisera och därför 

är det viktigt att förtroendet för rättsväsendet i Norrbotten inte bara analyseras utifrån ett 

lokalt ”Norrbottensperspektiv” utan även sättas in i ett bredare samhällsvetenskapligt 

perspektiv. Detta kommer att göras främst i kapitel 2 i föreliggande uppsats.   

 

 

 

 

 

http://www.sakerhetspolitik.se/
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Syfte och frågeställningar 

I inledningen introducerades uppsatsens två syften. Det första var att undersöka 

förtroendet för rättsväsendet i Norrbotten och det andra var att analysera detta förtroende 

utifrån ett större samhällsperspektiv. För att på ett framgångsrikt sätt kunna tolka 

innebörden av enkätresultaten utöver ett lokalt perspektiv måste alltså en teoretisering av 

det sociala fenomenet förtroende introduceras. Detta medför också att man måste förstå 

innebörden av vilken funktion staten och rättsväsendet har för ett civilsamhälle. Därför 

kommer uppsatsen att inledas med en litteraturgenomgång som analyserar statens och 

rättsväsendets funktion i samhället samt definiera vad förtroende är, vilken funktion det 

fyller och hur det kan ta sig uttryck. Utifrån detta kan följande frågeställningar 

formuleras:  

1. Vilka är statens och rättsväsendets grundläggande ansvarsuppgifter utifrån ett 

statsvetenskapligt perspektiv? 

2. Vad menas med förtroende och vilken funktion fyller det i ett samhälle? 

3. Hur stort förtroende har de boende i Norrbotten för rättsväsendet i länet och hur 

påverkar centrala bakgrundsfaktorer som kön, ålder, utbildning, boendeort, 

utländsk bakgrund och utsatthet för brott förtroendet för rättsväsendet?  

Uppsatsen strävar inte efter att ge en komplett beskrivning av vad som är statsmaktens 

främsta ansvarsområden eller vad förtroende är och vilken funktion det fyller i ett 

samhälle. Avsikten med de två inledande frågeställningarna är att de ska fungera som en 

introduktion och teoretisk referensram inför studien om förtroendet för rättsväsendet i 

Norrbotten. Detta för att teoretiskt exemplifiera hur ett högt eller lågt förtroende för 

centrala statliga institutioner som rättsväsendet kan påverka Norrbottens 

samhällsutveckling på olika sätt. Anledningen till att den tredje frågeställningen även 

avser undersöka hur olika centrala bakgrundsfaktorer kan påverka förtroendet för 

rättsväsendet är därför att det med stor sannolikhet förhåller sig så att människor med 

olika bakgrund och levnadsomständigheter inte har samma förtroende för rättsväsendet. 

Därför är det viktigt, inte minst för myndigheterna inom rättsväsendet, att analysera 

förtroendet för rättsväsendet utifrån flera olika perspektiv.  
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Disposition 

Uppsatsen inleds med ett inledningskapitel som redogör för uppsatsen metod, material 

och teoretiska tillvägagångssätt. Därefter kommer ett kapitel som består av en 

litteraturgenomgång vars syfte är att fungera som en teoretisk introduktion och 

referensram till det efterföljande kapitlet om förtroendet för rättsväsendet i Norrbotten. I 

kapitlet som presenterar förtroendet för rättsväsendet finns även en fördjupning av 

respondenternas attityder gentemot polisen. Avslutningsvis följer ett kapitel med 

uppsatsens slutsatser och avslutande diskussioner.  

 

Metod, material och teoretiska tillvägagångssätt 

De två inledande frågeställningarna kommer att besvaras utifrån en litteraturgenomgång 

av vissa historiska och mer sentida källor som författaren anser vara väl integrerade med 

studieområdet. De litterära källor som kommer att användas till den första 

frågeställningen är hämtad från den historiska politiska filosofin som ger goda 

möjligheter till att beskriva statens övergripande roll i samhället. Under 1500- fram till 

1700 problematiserades statens roll på allvar i Europa och några av de främsta politiska 

filosoferna som än idag påverkar dagens politik och samhällsvetenskap är Niccolò 

Machiavelli (1469-1527), Thomas Hobbes (1588-1679) och John Locke (1632-1704). 

Anledningen till att just dessa valts är för att de är klassiker i den samhällsvetenskapliga 

diskussionen om statens relation till medborgarna, dvs. på ett så instruktivt sätt analyserat 

våldet och statens roll som konflikthanterare. Utifrån Thomas Hobbes verk Leviathan, 

Niccolò Machiavellis bok Fursten och John Lockes bok Andra avhandlingen om 

styrelseskicket kommer dessa tre filosofers särpräglade syn på människan och staten att 

presenteras. Uppsatsens andra frågeställning kommer att besvaras utifrån mer moderna 

källor. Redogörelsen för vad förtroende är och vilken betydelse det har för skapandet av 

stabila civilsamhällen och samhällsinstitutioner kommer att ske genom litteratur kopplad 

till teorin om socialt kapital. Teorin om ett socialt kapital har lanserats av många forskare 

från olika samhällsvetenskapliga discipliner men sociologen James Coleman anses av 

många forskare (Rothstein, 2002, 309) vara den som först lanserade teorin. Coleman 

formulerade ingen direkt definition av socialt kapital utan beskrev det sociala kapitalet 

utifrån dess funktion. Coleman menade att socialt kapital är en social kraft som beskriver 

hur pass väl olika aktörer genom kollektivt samarbete uppnår mål som annars inte skulle 

ha varit möjliga om aktörerna handlat var för sig (Coleman, 1988, s 97-100).
 
Den 

forskare som inom statsvetenskapen kanske främst förknippas med teorin om socialt 
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kapital är den amerikanske statsvetaren Robert Putnam. Putnams version av socialt 

kapital innebär i korthet att ju fler människor som är delaktiga i frivilliga organisationer 

och föreningar desto bättre fungerar demokratin. Putnam och hans medarbetare kom fram 

till den slutsatsen när de studerade den omfattande regionreform som genomfördes i 

Italien under 1970-talet. Putnams forskning resulterade i boken Den fungerande 

demokratin (1996) som fick ett enormt genomslag inom den statsvetenskapliga 

forskningen. Även den svenske statsvetaren Bo Rothsteins bok Sociala fällor och tillitens 

problem (2003) som både bygger på och kritiserar Putnams beskrivning av socialt kapital 

kommer att ha en framträdande roll i uppsatsen. Annan litteratur som kommer att få en 

central roll är Sören Holmberg och Lennart Weibull SOM-institut rapport Ökat 

förtroende bara en valårseffekt? (2008) som analyserar förtroende utifrån ett mer 

begreppsmässigt perspektiv. Förutom den litteratur som redan nämnts kommer även 

annan litteratur att användas och finns att tillgå i uppsatsens källförteckning.   

     Uppsatsens tredje frågeställning som avser undersöka förtroendet för rättsväsendet i 

Norrbotten kommer att besvaras utifrån en kvantitativ metod i form av en 

enkätundersökning. Det fullständiga enkätformuläret som skickats ut till respondenterna 

finns att tillgå som bilaga. För att kunna undersöka allmänhetens förtroende för 

rättsväsendet i Norrbotten är en enkätundersökning ett lämpligt tillvägagångssätt. 

Fördelarna med en enkätundersökning är att man når ut till ett stort antal respondenter 

som får likadant utformade frågor om det som forskaren avser att undersöka. Ekonomiskt 

är det en lämplig metod eftersom intervjuer är dyra att genomföra och risken för så 

kallade intervjuareffekter är stora. Intervjuareffekt innebär att forskaren medvetet eller 

omedvetet påverkar intervjuobjektet så att denne svarar eller uppträder på ett sätt som 

denne annars inte skulle ha gjort. Intervjupersonen kan exempelvis ge socialt önskvärda 

svar, blir förtegen eller på något annat sätt undanhålla information som är viktigt för 

forskningsarbetet. Fördelen med en enkätundersökning är alltså att respondenten anonymt 

får besvara frågorna utifrån sin uppfattning och förhoppningsvis utan inblandning av 

andra störande element. Det är emellertid viktigt poängtera att enkätundersökningen inte 

ger några direkta teoretiska förklaringar på varför förtroendet för rättsväsendet varierar 

mellan individer eller varför vissa bakgrundsfaktorer kan påverka förtroendet i olika 

riktning. Detta tillhör emellertid inte uppsatsens huvudsakliga avsikter att besvara även 

om en del reflektioner utifrån enkätresultaten kommer att framföras uppsatsens 

slutkapitel. För att få djupare kunskaper om varför olika sociala bakgrundsfaktorer 
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påverkar individers och samhällsgruppers förtroende hänvisar uppsatsen till annan 

litteratur som analyserar detta närmare.   

 

Enkätens utformning och konstruktion 

Som tidigare nämnts så är enkätstudien en del av en större undersökning vars syfte är att 

undersöka hur de boende i Norrbotten uppfattar polisen, rättsväsendet, brottsligheten och 

tryggheten i länet. Eftersom denna uppsats främst ska behandla förtroendet för polis och 

rättsväsendet i Norrbotten kommer endast dessa delar att presenteras. Totalt har enkäter 

skickats ut till 1 500 personer folkbokförda i Norrbotten. Av dessa har 686 personer valt 

att besvara enkäten vilket innebär att svarsfrekvensen ligger på 46 procent. Urvalet av 

respondenter har skett genom ett representativt slumpmässigt urval utifrån 

åldersintervallet 18-70 år och är hämtat från SCB:s databaser. Personer under 18 år och 

över 70 år ingår alltså inte i undersökningen vilket innebär att resultaten endast är 

representativa för personer som är mellan 18 och 70 år. Respondenterna har inledningsvis 

fått besvara en del frågor om deras sociala bakgrund och den bakgrundsinformation som 

valts ut i denna uppsats är kön, ålder, utbildningsnivå, boendeort, utländsk bakgrund och 

utsatthet för brott. Av de som besvarat enkätundersökningen är det 51 procent kvinnor 

och 49 procent män. Åldersfördelningen ser ut så att 13 procent är mellan 18-29 år, 33 

procent mellan 30-49 år, 37 procent mellan 50-64 år och 17 procent mellan 65-70 år. Vad 

utbildningsnivå beträffar så har 19 procent enbart grundskoleutbildning, 46 procent har 

enbart gymnasieutbildning och 35 procent påbörjad eller avslutad 

universitets/högskoleutbildning. 31 procent av respondenterna är bosatta i Luleå 

kommun, 15 procent i Piteå kommun, 11 procent i Bodens kommun, 10 procent i Kalix 

och Haparanda kommun, 14 procent i malmfälten och 17 procent tillhör övrig skog och 

glesbyggd. 91 procent av de svarande är själva födda och har båda sina föräldrar födda i 

Sverige, 6 procent är antingen själva födda eller har minst en förälder födda i annat 

nordiskt land medan 2 procent är själva födda eller har minst en förälder född i ett land 

utanför norden. Totalt 27 procent har blivit utsatta för brott i Norrbotten under det senaste 

året medan alltså 73 procent inte har blivit det. Respondenterna får sedan besvara vilket 

förtroende de har för rättsväsendet som helhet och för de enskilda myndigheterna 

polismyndigheten, åklagarmyndigheten, domstolarna och kriminalvården. Enkätfrågan är 

formulerad på följande sätt:  

 Till rättsväsendet räknas polis, åklagare, domstolar och kriminalvård. Vilket 

förtroende har du för rättsväsendet i Norrbotten som helhet? 
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 Vilket förtroende har du för följande myndigheters sätt att bedriva sitt arbete i 

Norrbotten?  

I den senare frågan får respondenten fylla i sitt förtroende för polisen, åklagarna, 

domstolarna och kriminalvården. De ursprungliga svarsalternativen i enkätformuläret är 

en åttagradig skala där siffra 1 är det lägsta förtroendet och siffra 8 är det högsta 

förtroendet. Det finns inget vet ej-svar i enkäten eftersom det med stor sannolikhet skulle 

innebära att en betydande andel av respondenterna hade valt detta svarsalternativ. Det 

finns både fördelar och nackdelar med att inte ha ett vet-ej-svar i enkäten. En fördel är att 

respondenterna är tvungna att besvara frågan medan en av nackdelarna är det finns risker 

för att respondenterna väljer att inte besvara frågan alls. Detta har dock inte varit fallet i 

denna undersökning även om många har anmärkt negativt på frånvaron av ett vet-ej-svar. 

Den åttagradiga skalan har emellertid delats in i tre svarskategorier i denna uppsats. De 

som angett siffrorna 1-3 har fått värdet lågt förtroende, de som svarat 4-5 har fått värdet 

varken eller och de som svarat 6-8 har fått värdet högt förtroende. Varför 

svarsalternativen har delats in på detta sätt beror på två anledningar. För det första blir en 

korstabellsanalys svåröverskådlig om det finns för många svarsalternativ. För det andra 

skulle det bli för få respondenter i vissa av svarskategorierna vilket skulle innebära att 

riskerna för mätfel och icke representativa resultat blir alltför stora. Genom att använda 

sig av tre svarsalternativ istället för åtta skapas tre mer jämnstora grupper vilket förbättrar 

tillförlitligheten vid sambandstestningen. Datamaterialet har bearbetats i 

statistikprogrammet SPSS och för att veta om det finns en statistiskt signifikant skillnad 

mellan variablerna kommer ett så kallat Chi2-test (Pearson Chi-Square) att användas. 

Gränsvärdet för om det anses finnas en statistisk skillnad mellan grupperingarna anses 

vara på 5-procentsnivån dvs. att det som mest får vara fem procent chans att skillnaden 

beror på slumpen. Detta kallas för det kritiska Chi2 värdet eller det så kallade p-värdet. 

En viktig aspekt när det gäller Chi-2 test är att det endast besvarar om det finns ett 

samband eller inte. För att kunna veta om sambandet är starkt eller svagt krävs att man 

använder sig av en eller flera sambandsmått (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2003, s 

225-230). Det sambandsmått som kommer att användas är Cramers’V. Variationsvidden 

för Cramers’V är mellan 0 till 1 vilket betyder att ju närmare talet 1 det uppmätta 

sambandsmåttet är desto starkare är sambandet. 
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Representativitet och källkritisk diskussion 

Svarsfrekvensen för studien ligger på 46 procent vilket får betraktas som tämligen god 

svarsfrekvens. Andelen bortfall blir ofta stor vid enkätundersökningar och dessutom har 

endast en påminnelse skickats ut. Den bortfallsanalys som gjorts visar på en relativt god 

representation av den populationsfördelning som finns Norrbotten. Snedfördelningen 

består främst i att de yngsta respondenterna, de mellan 18-29 år, är underrepresenterade 

medan de mellan 50-64 år är överrepresenterade. För en utförlig redovisning av bortfallet 

se bilaga 1. Det ska också framhållas att det är respondenternas subjektiva uppfattning 

om rättsväsendet i Norrbotten som efterfrågas. Hur väl denna stämmer med verkligheten 

är svårt att studera men resultaten kan ge en indikation på det faktiska förtroendet för 

rättsväsendet. Eftersom bakgrundsfaktorerna kön, ålder, boendeort, utbildning, utländsk 

bakgrund och utsatthet för brott är av mycket bred karaktär ger resultaten endast allmän 

fingervisning på hur dessa faktorer påverkar förtroendet för rättsväsendet. Detta innebär 

att det med stor förmodan blir svaga sambandsvärden eftersom det är många fler faktorer 

som påverkar en individs förtroende för rättsväsendet. Resultaten erbjuder dock en mer 

mångsidig bild av förtroendet för rättsväsendet än om förtroendet bara hade analyserats 

utifrån ett generellt perspektiv. För att värdera validiteten och reliabiliteten dvs. 

tillförlitlighet i undersökningen kommer resultaten att jämföras med Brottsförebyggande 

rådets (Brå) nationella trygghetsundersökning (NTU). Brås NTU-undersökning är en 

självrapporteringsstudie där respondenterna genom telefonintervjuer och enkäter får 

besvara frågor om utsatthet för brott, otrygghet samt förtroende och erfarenheter av 

rättsväsendet (Nationella trygghetsundersökningen, www.bra.se). Brås NTU-

undersökning är därför en bra vetenskaplig källa att jämföra resultaten av uppsatsens 

enkätundersökning med. De frågeformuleringar som mäter förtroendet för rättsväsendet 

är exakt densamma i båda undersökningarna men svarsalternativen skiljer sig något åt. 

Brå använder sig inte av någon sifferskala utan använder sig av svarsalternativen mycket 

stort förtroende, ganska stort förtroende, varken stort eller litet, ganska litet förtroende, 

mycket litet förtroende samt ingen åsikt/vet ej. Eftersom denna uppsats har delat in det 

ursprungliga åttagradiga svarsalternativet till tre svarsalternativ ökar jämförbarheten 

mellan de båda undersökningarna.   

    I detta inledningskapitel har de delar som berör uppsatsens syfte och frågeställningar 

samt teoretiska och metodologiska tillvägagångssätt presenterats. Nu ska uppsatsens 

tidigare nämnda litteraturgenomgång att ta sin början i syfte att analysera rättsväsendet i 

Norrbotten ur ett större samhällsvetenskapligt perspektiv. 

http://www.bra.se/
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Kapitel 2. Rättsväsendet i Norrbotten som samhällsinstitution 

Det är viktigt att förstå att rättsväsendet i Norrbotten inte bara uppfyller en funktion 

utifrån ett lokalt perspektiv. Ansvarsområdena för de brottsbekämpande myndigheterna i 

Norrbotten är visserligen avgränsade till att skipa rättvisa och hålla lag och ordning inom 

Norrbottens gränser men rättsväsendet är en symbol för någonting mycket mer 

grundläggande. Rättsväsendet är symbolen för idén om en objektiv rättvisa som skall 

upprätthålla tydliga och rättvisa spelregler så att samhället inte raseras av privata 

intressekonflikter. Rättsväsendet i Norrbotten måste alltså förstås som en del av en större 

helhet. Därför inleds uppsatsen med en tämligen omfattande teoretisk argumentering vars 

avsikt är att visa hur rättsväsendet i Norrbotten är en del av visionen om ett allomfattande 

och opartiskt rättsystem och varför förtroende är en så fundamental komponent för 

skapandet av stabila samhällen, samhällsinstitutioner och demokratier. I nästa stycke 

följer en redogörelse av den historiska politiska filosofin som här representeras av 

klassiska filosofer som Niccolò Machiavelli, Thomas Hobbes och John Locke. Dessa 

beskriver på ett ideologiskt upplysande sätt varför konstruerandet av en statsmakt och 

någon form av statligt rättsväsende är av absolut intresse för samhällets medborgare. 

 

Machiavelli, Hobbes och Lockes särpräglade syn på människan och staten som 

samhällskonstruktion 

Machiavelli, Hobbes och Locke har alla sin ideologiska uppfattning om människan som 

samhällsvarelse och staten som samhällskonstruktion. Dessa filosofers tankar utgick på 

ett eller annat sätt från människans så kallade naturtillstånd och konstruerandet av ett 

samhällskontrakt. Naturtillståndet är i första hand en idémässig konstruktion om hur den 

mänskliga tillvaron skulle ha sett ut ifall människan inte hade förmågan att samarbeta och 

organisera sig. Tanken om ett samhällskontrakt innebär i korthet att människorna i ett 

samhälle sluter någon form av tankemässigt avtal och konstruerar någon form av 

styrelsesystem där de styrande får makt och befogenheter i utbyte mot att de förbinder sig 

att skydda medborgarna från olika former av övergrepp och orättvisor. Machiavelli och 

Hobbes hade en tämligen dyster syn på naturtillståndet och ansåg att konflikter, orättvisor 

och övergrepp är oundvikliga i detta tillstånd. Hobbes och Machiavelli ansåg båda att 

människorna i grunden är lika varandra eftersom de föds som ett ”oskrivet blad” där 

förnuft och intellekt skapas genom en människas livserfarenheter. Naturen har inte gett 

människan större skillnader i vare sig intelligens eller fysisk styrka än att den ”svage” 
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genom slughet eller sammansvärjning kan besegra den ”starke” (Hobbes, 2004, s 126 & 

Machiavelli, 1988, s 84-85). På så sätt finns det inga givna eller evigt bestående 

hierarkier mellan människorna vilket genererar eviga samhällskonflikter och privata 

intressekamper. Både Machiavelli och Hobbes betraktade människan som en i grunden 

egocentrisk varelse vars drivkrafter är sin familjs och den egna personliga 

självuppfyllelsen. Människan drivs inte av det så kallade allmänintresset eller andra 

ideella motiv och det är detta som är det främsta problemet för ett statsbyggande. 

Machiavelli skriver i sin berömda bok Fursten att människans natur innebär svårigheter 

för henne att lyda auktoriteter, lagar och regler om inte rädslan för straff och 

vedergällning alltid finns närvarande. 

Ty om människorna kan man i allmänhet säga att de är otacksamma, flyktiga och hycklande, att de 

flyr undan faran och att de är vinningslystna, och medan du visar dem godhet är de alla dina, de 

offrar sitt blod, sina ägodelar, sitt liv och sina söner när ditt behov därav är avlägset, men om faran 

närmar sig gör de uppror. (…) Människorna är mindre rädda för att skada en furste som gör sig 

älskad än en som gör sig fruktad, ty kärleken är ett förpliktande band och därför att människorna är 

ena eländiga stackare sliter de alltid sönder det bandet vid varje tillfälle till egennytta, men fruktan 

däremot är sammanbundet med skräck för straff som aldrig överger människorna (Machiavelli, 

1988, s 84-85). 

  

Thomas Hobbes har i sitt klassiska verk Leviathan en liknande uppfattning om 

människan som samhällsvarelse. Hobbes beskriver människans natur genom att jämföra 

det med övriga djurriket. 

För det första hänger sig människor åt en ständig tävlan om ära och rang (…) och följaktligen 

uppstår bland människor på den grunden avund och hat och till sist krig.(...) För det andra skiljer 

sig hos dem (djuren) det allmänna bästa inte från individens bästa. Men människan, som finner sin 

glädje i att jämföra sig själv med andra, kan bara finna behag i det som ger henne övertag. För 

det tredje ser dessa djur, vilka inte har förnuftets gåva, inga fel i förvaltningen av sina 

gemensamma angelägenheter och tror sig heller inte se några sådana, medan det bland 

människorna finns många som anser sig själva visare och bättre skickade än andra att inneha det 

offentliga styret. Dessa strävar efter reformer och förnyelse, den ena på ett sätt, den andre på ett 

annat, och åstadkommer därigenom oreda och inbördeskrig. För det fjärde(…) saknar (djuren) 

ändå den ordkonst med vars hjälp somliga människor vet att för andra framställde det som är gott 

som något ont och det som är ont som gott (…) därigenom gör de människor missnöjda och stör 

deras fred som de lyster. För det femte kan inte oskäliga varelser skilja mellan oförrätt och skada, 

och därför känner de sig, så länge de har det bra, inte kränkta av sina artfränder, medan 

människan är som besvärligast, när hon har det som bäst. Det är nämligen då hon älskar att lägga 

sin visdom i dagen och kritisera vad statens styresmän gör (Hobbes, 2004, s 159). 

 

Machiavelli och Hobbes har som beskrivits en mycket krass människosyn och 

anledningen till att människan ändå är kapabel att ingå ett samhällskontrakt är för att 

garantera den egna rätten till liv och trygghet. Detta framgår av följande citat av Hobbes:  

”När människor ålägger sig själva de restriktioner man ser dem leva under i stater, är det med 

syftet och målet att värna om sin självbevarelse och därigenom få ett angenämare liv. De vill med 

andra ord undkomma det eländiga krigstillstånd vilket med nödvändighet följer av människors 

naturliga lidelser när det inte finns någon synlig makt som kan hålla dem i tukt och genom hot om 

straff tvinga dem att hålla sina avtal och iaktta de naturlagar (…) ty de naturliga lagarna som 

sammanfattas i regeln att i vi skall göra för andra vad vi vill att de skall göra för oss är i sig, om det 
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inte finns någon tvångsmakt som ser till att de efterlevs, oförenliga med våra naturliga lidelser, som 

driver oss till partiskhet, högmod, hämndlystnad och liknande (Hobbes, 2004, 157).      
 

Machiavelli och Hobbes är båda anhängare av att någon form av auktoritära 

styrelsesystem eftersom om makten delas mellan flera aktörer som vid en demokrati eller 

aristokrati kommer särintressen för eller senare att splittra statens enhet. En annan 

historisk filosof som inte har en lika dyster människosyn är John Locke. Dennes vision av 

naturtillståndet präglas inte av den anarki och konflikter som Machiavelli och Hobbes 

beskriver. 

Det är ett tillstånd där de (människorna) har full frihet att handla och förfoga över sin egendom 

och person som de befinner för gott inom gränserna för den naturliga lagen, utan att be om lov 

eller vara beroende av någon annan människas vilja. Det är också ett tillstånd av jämlikhet, där 

all makt och domsrätt är ömsesidig och tillkommer alla i lika mån. (….)  Men även om detta är ett 

tillstånd av frihet, är det inte ett tillstånd av självsvåld. Trots att människan i detta tillstånd har 

oinskränkt frihet att förfoga över sin person och egendom, har hon inte frihet att förgöra sig själv 

eller någon enda levande varelse i sin ägo, såvida inte något ädlare syfte än livets blotta 

bevarande kräver det (Locke, 1998, s 39-40). 
 

Locke har alltså en avsevärt ljusare uppfattning om människan som samhällsvarelse än 

Machiavelli och Hobbes men anser liksom dem att anledningen till människor ingår ett 

samhällskontrakt beror på den egna självbevarelsen . 

Det enda sätt på vilket någon kan avhända sig sin naturliga frihet och ålägga sig det civila 

samhällets band är genom att komma överens med andra människor om att gå samman i ett 

samhälle, för att leva lugnt, säkert och fredligt med varandra, tryggt nyttja sin egendom och 

vinna större säkerhet mot dem som står utanför (Locke, 1998, s 39). 
 

Locke är ingen anhängare av enväldiga styrelsesystem utan menar att det är majoritetens 

vilja som ska bestämma vilka samhällsbeslut som ska fattas. Samhället kan inte så att 

säga röra sig åt flera håll samtidigt utan att det skapar politiska konflikter som skadar 

samhället. Därför skall majoritetsbeslut gälla i alla frågor om inte samhället kommit 

överens om annat (Locke, 1998, s 39-42).  

     Dessa tre politiska filosofers människosyn och uppfattning om olika styrelseformer är 

på många sätt olika men alla tre beskriver att statens främsta uppgift är att skydda 

medborgarna från olika former av orättvisor och övergrepp. Statens ideologiska funktion 

är alltså att garantera att gemensamma spelregler upprätthålls i syfte att hantera 

samhällskonflikter och motverka privat rättskipning. Detta utgör också kärnan i det 

moderna rättväsendets verksamhet och det är utifrån detta ideologiska perspektiv som 

även rättsväsendet i Norrbotten ska betraktas. Nästa steg i uppsatsens teoretiska 

framställning är att konkretisera vad förtroende är, i vilka former det kan ta sig uttryck 

och på vilket sätt förtroende är av central betydelse för ett stabilt och fredligt samhälle.  
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Vad innebär begreppet förtroende? 

Begreppet förtroende har med framtid och förväntan att göra och detta framgår av själva 

ordet för-troende. Förtroende är alltså produkten av förväntan och förverkligande och kan 

beskrivas som ett slags prognosinstrument om vad man som människa kan förvänta sig i 

framtiden. Forskarna Sören Holmberg och Lennart Weibull verksamma vid SOM-

institutet skriver att analytiskt består förtroendebegreppet av fyra komponenter – 

subjektet, objektet, förmedlande kanaler och kontexten. Subjektet är de människor som 

har eller inte har förtroende. Subjektsegenskaper kan exempelvis bero på människors 

livserfarenheter, politiska åskådning, religiösa tro eller liknande. Objektet är de 

institutioner, myndigheter, föreningar, auktoriteter eller privatpersoner som en individ har 

eller inte har förtroende inför. Förmedlande kanalerna är de aktörer som förmedlar 

informationsflödet mellan subjektet och objektet. Förmedlande kanaler kan exempelvis 

vara massmedias reportage, organisationers och föreningars lobbyverksamhet eller 

anhörigas åsikter. Kontexten är det sammanhang subjektet, objektet och de förmedlande 

kanalerna ingår i. Alla situationer och händelser utspelar sig i en viss kontext som kan 

vara temporal, geografisk eller konstitutionell. Temporal-kontext kan vara olika 

tidsepoker, exempelvis skillnader i samhällsvärderingar mellan 2000-talssamhället och 

1800-talssamhället. Geografisk-kontext kan exempelvis vara skillnader mellan stad och 

landsbygd och konstitutionell kontext kan vara skillnader mellan valår och mellanår inom 

politiken (Holmberg & Weibull, 2008, s 100). Förtroende brukar delas in i två kategorier 

som kallas för det horisontella och det vertikala förtroendet. Det horisontella förtroendet 

är den mellanmänskliga tilliten som är förtroendet mellan människor som individer. Det 

vertikala förtroendet riktar sig mot olika former av offentliga myndigheter, privata 

organisationer eller föreningar. Dessa två typer av förtroende är ofta integrerade med 

varandra eftersom studier visar att människor som har ett starkt horisontellt förtroende 

också brukar ha ett starkt vertikalt förtroende och vise versa (Holmberg & Weibull, 2008, 

s 99-100). När nu förtroende beskrivits utifrån ett begreppsmässigt perspektiv kommer 

nästa avsnitt att diskutera förtroende utifrån ett samhällsbyggande perspektiv. Detta 

kommer att ske utifrån teorin om socialt kapital.   

 

Förtroende och teorin om socialt kapital 

För att en demokrati och en rättsstat ska fungera räcker det inte med att människorna 

sluter någon form av samhällskontrakt och att samhällsinstitutionerna finns på plats utan 

människorna måste känna att samhällsystemet fungerar och behandlar alla lika. Men vad 
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är det som har gjort att höglitar-länder som de nordiska länderna har så mycket större 

förtroende för staten och samhällsinstitutionerna än låglitar-länder i Syd- och Östeuropa? 

Teorin om socialt kapital är avsedd att besvara sådana frågeställningar och sociologen 

James Coleman är en av pionjärerna bakom teorin. Som tidigare nämnts menade 

Coleman att socialt kapital bäst definieras utifrån sin funktion. Resonemanget är att alla 

individers handlingar påverkar varandra och att många av de mål som individerna 

eftersträvar inte kan uppnås utan någon form av social interaktion med omgivningen. 

Socialt kapital är därför en social kraft som beskriver hur pass väl olika aktörer genom 

kollektivt samarbete uppnår gemensamma mål. Styrkan i det sociala kapitalets är alltså 

produkten av aktörernas samarbetsförmåga och tillit till varandra. Coleman beskriver att 

socialt kapital kan bestå i många olika former exempelvis samhällsnormer, 

familjerelationer, sociala nätverk, företagssamarbete etc. (Coleman, 1988, s 97-100). 

Teorin om ett socialt kapital har fått ett så stort genomslag inom den 

samhällsvetenskapliga forskningen att bland annat Världsbanken aktivt stödjer och 

hänvisar till teorin inom i stort sett alla samhällsområden. Följande citat är hämtat från 

världsbankens hemsida och detta är några av de samhällsområden som världsbanken 

menar att socialt kapital verka förbättrande.     

Crime and violence: Shared values and norms can reduce or keep low the level of community 

violence. People who have informal relations with their neighbours can look out for each other 

and ‘police’ their neighbourhoods. Economics and trade: There is increasing evidence that trade 

at the macro level is influenced by social capital --a common property resource whose value 

depends on the level of interaction between people. Rural development: Social capital is 

significant because it affects rural people’s capacity to organize for development. Social capital 

helps groups to perform the following key development tasks effectively and efficiently. Water 

supply and sanitation: Social capital contributes to the sharing of information about sanitation 

as well as the building of community infrastructure (The World Bank, Social Capital Topics, 

www.worldbank.org). 
 

Robert Putnam är emellertid den forskare som inom statsvetenskapen främst blivit 

förknippad med teorin och Putnam menade att ett samhälles tillgångar på socialt kapital i 

första hand skapas mellan individer genom deltagandet i olika former av föreningsliv. Det 

kan exempelvis vara inom idrott, kultur, politik osv. och Putnams slutsats är att ju fler 

medborgare som deltar i föreningslivet desto bättre fungerar demokratin. Genom 

deltagandet i frivilliga organisationer skapas konstruktiv social interaktion mellan 

människor som skapar goda förutsättningar för kollektivt samarbete. Detta skapar i 

förlängningen en positiv medborgaranda som är till nytta för både samhällets och 

individens privata intressen (Putnam, 1996, 200-201). Putnam menar även att ett rikt 
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deltagande i föreningsliv också skapar en politisk medvetenhet hos medborgarna som är 

viktigt utifrån ett demokratsikt perspektiv: 

Medborgargemenskap medför lika rättigheter och förpliktelser för alla. Ett sådant samhälle binds 

samman av horisontella relationer av ömsesidighet och samarbete, inte av vertikala relationer av 

auktoritet och beroende. Medborgarna agerar sinsemellan som jämlikar, inte som beskyddare och 

klienter och inte heller som härskare och underlydande(..) ett modernt samhälle präglat av 

medborgaranda kan inte heller undvara en arbetsfördelning och politiskt ledarskap. Ledarna för 

ett sådant samhälle måste dock vara ansvariga inför de andra medborgarna, och de måste 

uppfatta sig själva som ansvariga. Både absolut makt och bristen på makt kan korrumpera, ty 

både inger en känsla av ansvarslöshet (Putnam, 1996, s 109). 

 

Putnam menar att i ett samhälle med ett starkt socialt kapital kommer de aktörer som 

handlar svekfullt att mista sitt sociala anseende hos omgivningen. Detta är ofta en 

subtilare men också effektivare form av sanktionssystem än juridik och straff. När en 

”avhoppares” rykte om pålitlighet förbrukas innebär det ofta stora nackdelar för aktören i 

fråga (Putnam, 1996, s 198-203). Många forskare däribland statsvetaren Bo Rothstein 

upplyser emellertid att socialt kapital inte bara är en kraft som lockar fram människornas 

goda sidor utan kan även bestå av destruktiva former av social kontroll. I vissa nätverk 

kan de individer som försöker bryta sig loss från strukturen bli uteslutna ur det 

socioekonomiska systemet eller bli offer för trakasserier och allvarliga våldshandlingar. 

Militära konflikter, kriminella organisationer eller politisk och religiös extremism kan 

också präglas av en stor tillgång på socialt kapital där lojaliteten till den egna gruppen 

kan nå nära obegränsade proportioner. Deltagandet i traditionellt föreningsliv kan även 

det vara en destruktiv kraft som kan förstärka fördomar, avståndstagande och 

främlingsfientlighet (Rothstein, 2003, s 89). Denna kritik av föreningslivets betydelse för 

en fungerande demokrati har gjort att bland annat Rothstein framhåller de politiska 

institutionernas betydelse för skapandet av socialt kapital. Tillgången på socialt kapital i 

ett samhälle beror främst på hur pass väl de politiska institutionerna fungerar. Med 

politiska institutioner menar Rothstein exempelvis polis, domstolar, sjukvård och skolor 

och medborgarna har betydligt närmare kontakter med dessa institutioner än med 

eventuellt politiskt stimulerande föreningsliv. Individers förtroende för en institution 

består inte i att ett myndighetsbeslut ska resultera i fördelar för den egna individen utan 

det är upplevelsen av så kallad proceduriell rättvisa. Det är människors uppfattning hur 

pass väl institutionerna fungerar utifrån universella principer som rättvisa, saklighet och 

lika behandling som skapar förtroende och tillit i samhället (Rothstein, 2003, s 198-200) . 

Svaga institutioner som präglas av korruption eller brottslighet skapar enligt Rothstein så 
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kallade sociala fällor som kan vara förödande för samhället. Rothstein beskriver detta 

utifrån tre kausala processer: 

1. Om offentliga tjänstemän i ett samhälle är kända för att vara partiska eller korrumperade, 

kommer medborgarna att tro att även personer som enligt lag skall agera i samhällets tjänst 

inte är att lita på. Av detta drar de slutsatsen att man inte heller kan lita på de flesta andra 

människor. 

2. Vidare kommer medborgarna att kunna se att de flesta människor som finns i ett sådant 

samhälle med partiska eller korrumperade tjänstemän måste engagera sig i bestickning, mutor 

och olika former av nepotism för att erhålla vad de anser rättmätigt. Av detta drar de 

slutsatsen att de flesta andra människor inte är att lita på.      
3. För att själv kunna verka i ett sådant samhälle måste medborgarna, trots att de kan se att det 

är moraliskt fel, också börja syssla med mutor, bestickning och nepotism. Av detta drar de 

slutsatsen att eftersom de själva inte är att lita på, är inte heller andra människor i allmänhet 

att lita på. (Rothstein, 2003, s 189). 
 

Rothsteins slutsats är alltså att det är samhällsmedborgarnas erfarenheter av hur pass väl 

samhällsinstitutionerna fungerar utifrån principen om proceduriell rättvisa som är den 

främsta förklaringen till varför vissa samhällen präglas av ett starkt konstruktivt socialt 

kapital medan andra samhällen inte gör det.  

     Syftet med denna diskussion av förtroende utifrån teorin om socialt kapital har varit 

att visa hur fundamentalt förtroende mellan människor och till samhällsinstitutionerna är 

utifrån ett samhällsbyggande perspektiv. Av alla institutioner som det moderna samhället 

består av är kanske rättsväsendet den viktigaste institutionen som måste fungera eftersom 

rättsväsendet är den institution som ytterst skall försvara människors grundläggande 

demokratiska rättigheter. Därför är det av största vikt att samhällets medborgare upplever 

att rättsväsendet är rättvist och pålitligt för att förtroendefulla relationer mellan 

civilsamhälle och statsmakt ska kunna bestå. Dessa principer gäller ur både ett 

ideologiskt, nationellt och lokalt perspektiv vilket även rättsväsendet i Norrbotten ingår i. 

 

Teoretisk operationalisering - Hur ser det sociala kapitalet ut i Norrbotten? 

Syftet med denna litteraturgenomgång har varit att åskådliggöra att även rättsväsendet i 

Norrbotten inte bara fyller en viktig funktion ur ett lokalt ”Norrbottensperspektiv” utan 

även är elementär beståndsdel i visionen om den objektiva statliga rättvisan som ska 

skydda människors demokratiska rättigheter. Förhoppningsvis har litteraturgenomgången 

skapat en större förståelse av hur viktigt, komplext och ömsesidigt förtroendet mellan stat 

och civilsamhälle är. Oavsett hur väl man anser att teorin om ett socialt kapital stämmer 

med verkligheten så behandlar teorin centrala resonemang som hjälper till att förklara 

varför samhällen som till det yttre är relativt lika varandra kan ha tagit helt olika 

inriktningar i sin samhällsutveckling. Likaså kan teorin hjälpa att förklara skillnader på 
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individnivå där människor med samma sociala bakgrund och personliga kvalitéer kan ha 

helt skilda sociala band till det omgivande samhället. Teorin om socialt kapital är därför 

användbar även vid lokala studier som förtroendet för rättsväsendet i Norrbotten. 

Norrbotten är också en intressant region att studera socialt kapital i eftersom länets 

befolkning i hög grad uppvisar en multietnisk sammansättning. En stor del av 

Norrbottens befolkning har en personlig anknytning till någon av de fem, officiellt 

erkända, nationella minoriteterna dvs. samer, tornedalingar, finländare, romer och judar. 

Om man betraktar den andel av Norrbottens befolkning som saknar en sådan anknytning, 

och inte är invandrare eller har en förälder som är invandrare då uppgår den andelen 

endast till 19 procent. Häften av norrbottens befolkning har en personlig anknytning till 

tornedalsk och/eller finsk minoritet och ca 40 procent har en personlig anknytning till den 

samiska minoriteten (Lundgren 2009, s 173-174). Därför är det många gånger svårt att 

definiera vem och vad som anses utgöra majoritets- respektive minoritetsbefolkning i 

Norrbotten.  

     I samhällsdebatten och den allmänna opinionen finns det ofta en uppfattning att ju mer 

heterogen ett samhälles befolkning är desto större blir riskerna för olika former av sociala 

problem som exempelvis diskriminering, segregation och främlingsfientlighet som har en 

negativ inverkan på samhällstilliten. Därför är det relevant för denna uppsats att försöka 

ge en översiktlig redogörelse för det mellanmänskliga sociala kapitalets styrka och 

omfattning i Norrbotten.. I den nyligen publicerade forskningsrapporten Kan norra 

Sverige regionaliseras? har statsvetarprofessorn Anders Lidström analyserat det 

mellanmänskliga sociala kapitalets omfattning i de fyra nordligaste länen dvs. 

Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland. Lidströms undersökningar om 

det sociala kapitalets omfattning i norra Sverige utgår ifrån Robert Putnams version av 

socialt kapital och i tabellen nedan framgår det hur det mellanmänskliga sociala kapitalet 

ser ut i de fyra länen (Lidström, 2009, s 103-106). Tabell 1 nedan visar hur det sociala 

kapitalet har mätts och hur det fördelas totalt i regionerna. Respondenterna har fått frågan 

om de är aktiva i någon förening samt hur pass mycket de anser att man kan lita på 

människor i allmänhet på en skala 1-10. De som angett värde 1-5 benämns ha låg tillit 

medan de som angett 6-10 benämns ha hög tillit. Tabellen visar att andelen som har starkt 

socialt kapital dvs. individer som både är föreningsaktiva och anser att man kan lita på 

människor i allmänhet uppgår till 48 procent. De med medelstarkt socialt kapital dvs. som 

antingen är föreningsaktiva eller anser att man kan lita på människor i allmänhet uppgår 
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till 16 respektive 22 procent. Totalt är det 14 procent av medborgarna som betecknas ha 

ett lågt socialt kapital.  

 

Tabell 1. Socialt kapital bland medborgarna i norra Sverige i totalprocent 

Grad av mellanmänsklig 

tillit 

Ja: Ingår i nätverk Nej: Ingår inte i 

nätverk 

Hög: Anser att man kan lita 

på andra människor 

Starkt socialt kapital 

48 % 

Medelstarkt: 

Bara tillit 22 % 

Låg: Anser att man inte 

kan lita på andra 

människor 

Medelstarkt: 

Bara Nätverk 16 % 

Svagt socialt kapital 

14 % 

(Lidström, 2009, s 106) 

 

Lidströms undersökning visade att de fyra nordligaste länen i Sverige har en stor tillgång 

på mellanmänskligt socialt kapital där andelen som har ett starkt eller medelstarkt socialt 

kapital ligger omkring 85 procent. Andelen som betecknas har ett lågt socialt kapital 

uppgår till 12-15 procent. Detta framgår av tabell 2 nedan. 

 

Tabell 2. Nivåer av socialt kapital i de fyra norrlandsregionerna 

Län Starkt socialt 

kapital 

Medelstarkt 

Bara tillit 

Medelstarkt 

Bara nätverk 

Svagt socialt 

kapital 

Antal 

svaranden 

Norrbotten 46 % 25 % 15 % 14 % 644 

Västerbotten 52 % 21 % 14 % 13 % 684 

Västernorrland  45 % 22 % 18 % 15 % 640 

Jämtland 50 % 23 % 15 % 12 % 374 

(Lidström, 2009, s 109) 

Lidström har emellertid funnit att Luleå har ett lägre mellanmänskligt socialt kapital än 

de övriga större städerna i norra Norrland. Tabell 3 visar att Luleå har mellan 9-14 

procents lägre andel personer som har ett starkt socialt kapital. Luleå har tillsammans 

med Sundsvall en något större andel föreningsaktiva än de övriga städerna men Luleå har 

också den största andelen personer som betecknas ha ett lågt socialt kapital dvs. personer 

som vare sig är föreningsaktiva eller anser att man kan lita på människor i allmänhet.    
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Tabell 3. Nivåer av socialt kapital i de fem huvudorterna i norra Sverige 

Större städer i 

norra Sverige 

Starkt socialt 

kapital 

Medelstarkt. 

Bara tillit 

Medelstarkt: 

bara nätverk 

Svagt socialt 

kapital 

Antal svar 

Luleå 42 % 24 % 16 % 18 % 181 

Skellefteå 56 % 18 %  10 % 16 % 190 

Umeå 52 % 24 % 12 % 12 %  290 

Östersund 51 % 28 % 13 % 8 % 159 

Sundsvall 52 % 22 % 17 % 9 % 247 

(Lidström, 2009, s 109) 

Denna information om det sociala kapitalets omfattning i Norrbotten och Luleå gör det än 

mer intressant att studera hur starkt eller svagt förtroende norrbottningarna har för 

rättsväsendet i sitt län. Utifrån Lidströms mätningar och resonemanget om att 

mellanmänskligt och institutionellt förtroende är nära integrerat borde detta indikera på 

att Norrbotten och framförallt luleåborna kan ha en mindre förtroendefull relation till 

rättväsendet i länet. Om så är fallet är detta en dålig förutsättning för en så central 

institution som rättsväsendet ur både ett lokalt och större demokratiskt perspektiv. Om 

detta scenario stämmer ska nu undersökas i nästa kapitel utifrån enkätundersökningen av 

686 norrbottningars förtroende för rättsväsendet i Norrbotten.         
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Kapitel 3. Litar norrbottningarna på rättsväsendet i länet? 

I detta kapitel kommer resultaten från uppsatsens enkätundersökning att presenteras. 

Förtroendet för rättsväsendet har som tidigare beskrivits delats in i fem kategorier 

nämligen rättsväsendet som helhet, polismyndigheten, åklagarmyndigheten, domstolarna 

och kriminalvården. Först kommer det generella förtroendet för rättsväsendet i 

Norrbotten att presenteras och sedan utifrån bakgrundsfaktorerna kön, ålder, boendeort, 

utbildningsnivå, utländsk bakgrund och utsatthet för brott. Avslutningsvis kommer att 

avsnitt som studerar vissa attityder till polisen i Norrbotten   

 

Allmänhetens förtroende för rättsväsendet i Norrbotten 

Av tabell 4 framgår det att en klar majoritet av respondenterna har ett högt förtroende för 

rättsväsendet i Norrbotten. Störst är förtroendet är för rättsväsendet som helhet där 

andelen som har högt förtroende uppgår till nästan 58 procent. Förtroendet för polisen, 

åklagarna och domstolarna är endast ett fåtal procent lägre. Kriminalvården är den 

myndigheten som respondenterna är mest skeptiska mot men trots det har 49 procent ett 

högt förtroende för kriminalvården. Andelen som har ett lågt förtroende är som störst för 

kriminalvården på knappt 17 procent medan andelen minst skeptiska är för rättsväsendet 

som helhet där bara 11 procent har ett lågt förtroende.  

 
Tabell 4. Allmänhetens förtroende för rättsväsendet i Norrbotten 

 Lågt 

förtroende 

Varken eller Högt 

förtroende 

Totalt N 

Rättsväsendet som 

helhet 

11 % 31.2 % 57.8 % 100 % 683 

För 

polismyndigheten 

14.3 % 29.2 % 56.6 % 100 % 686 

För 

åklagarmyndigheten 

14.9 % 28.3 % 56.9 % 100 % 686 

För domstolarna 15.2 % 29.3 % 55.5 % 100 % 686 

För kriminalvården 16.6 % 34.5 % 48.8 % 100 % 686 

Utifrån dessa resultat kan man dra slutsatsen att det allmänna förtroendet för rättväsendet 

i Norrbotten är förhållandevis starkt. Nästa steg i undersökningen är att mer ingående 

undersöka hur olika centrala bakgrundsfaktorer eventuellt kan påverka förtroendet för 

rättsväsendet. Nu närmast ska det undersökas hur förtroendet för rättsväsendet ser ut hos 

kvinnor och män.   
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Kvinnor och mäns förtroende för rättsväsendet i Norrbotten 

Tabell 5 på nästa sida visar att kvinnor i allmänhet har ett stort förtroende för 

rättsväsendet i Norrbotten. Högst är förtroendet för rättsväsendet som helhet där andelen 

högt förtroende uppgår till nära 65 procent men även för polisen, åklagarna och 

domstolarna är förtroendet över 60 procent. Lägst är andelen högt förtroende för 

kriminalvården på 54 procent. Andelen kvinnor som har ett lågt förtroende är mellan 12-

13 procent för polisen, åklagarna, domstolarna och kriminalvården och endast 9 procent 

har ett lågt förtroende för rättsväsendet som helhet. 

Tabell 5. Kvinnors förtroende för rättsväsendet i Norrbotten 

 Lågt 

förtroende 

Varken 

eller 

Högt 

förtroende 

Totalt N 

Rättsväsendet som helhet 9.4 % 25.9 % 64.8 % 100 % 352 

För polismyndigheten 13 % 24.9 % 62.1 % 100 % 354 

För åklagarmyndigheten 11.9 % 25.7 % 62.4 % 100 % 354 

För domstolarna 13 % 26.8 % 60.2 % 100 % 354 

För kriminalvården 13.6 % 31.6 % 54.6 % 100 % 354 

 

Som tabell 6 visar har männen ett lägre förtroende för rättsväsendet i Norrbotten än 

kvinnorna. Här är andelen som har ett högt förtroende endast omkring 50 procent för 

rättsväsendet som helhet, polisen, åklagarna och domstolarna. Lägst är förtroendet för 

kriminalvården med 42 procent. Andelen män som har ett lågt förtroende är som störst 

för kriminalvården där nästan 20 procent har ett lågt förtroende. Lägst andel lågt 

förtroende gäller för rättsväsendet som helhet där nära 13 procent har ett lågt förtroende.  

Tabell 6. Mäns förtroende för rättsväsendet i Norrbotten 

 Lågt 

förtroende 

Varken eller Högt 

förtroende 

Totalt N 

Rättsväsendet som 

helhet 

12.7%  36.8 % 50.5 % 100 % 331 

För 

polismyndigheten 

15.7 % 33.7 % 50.6 % 100 % 332 

För 

åklagarmyndigheten 

18.1 % 31 % 50.9 % 100 % 332 

För domstolarna 17.5 % 31.9 % 50.6 % 100 % 332 

För kriminalvården 19.9 % 37.7 % 42.5 % 100 % 332 
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Av de båda tabellerna framgår det att kvinnorna i Norrbotten har ett betydligt större 

förtroende för rättsväsendet än männen. Kvinnorna har i genomsnitt drygt 10 procents 

högre andel som har ett högt förtroende för rättsväsendet. Detta är ett relativt väntat 

resultat eftersom tidigare forskning som exempelvis Brottsförebyggande rådets nationella 

trygghetsundersökningar visat att kvinnor som grupp har ett högre förtroende för 

rättsväsendet än män (Brå, 2009, sid 69). Resultaten är statistiskt signifikanta eftersom 

chi2-värdet för samtliga tabeller är under det kritiska värdet på fem procent. Styrkan i 

sambandet är dock svagt eftersom sambandsmåttet Cramers´V som mest har visat på 

värdet 0,145. Detta betyder att det är många fler faktorer än enbart kön som påverkar 

förtroendet för rättsväsendet vilket naturligtvis är ett väntat resultat. Nästa steg i 

undersökningen är att studera hur en persons utbildningsnivå kan påverka förtroendet för 

rättsväsendet.  

 

Utbildningsnivå och förtroendet för rättsväsendet i Norrbotten  

Tabell 7 visar att av dem med enbart grundskoleutbildning så har 60 procent ett högt 

förtroende för rättsväsendet som helhet och för polisen medan förtroendet är lägre för 

åklagarmyndigheten och för domstolarna. Lägst förtroende har kriminalvården på 46 

procent. Av dem som har ett lågt förtroende är andelen som högst för kriminalvården på 

nära 24 procent medan rättsväsendet som helhet har det lägsta på nära 15 procent. 

 

Tabell 7. Enbart grundskoleutbildades förtroende för rättsväsendet i Norrbotten 

 Lågt 

förtroende 

Varken eller Högt 

förtroende 

Totalt N 

Rättsväsendet som 

helhet 

14.7 % 24.8 % 60.5 % 100 % 129 

För 

polismyndigheten 

16.9 % 23.1 % 60 % 100 % 130 

För 

åklagarmyndigheten 

23.1 % 20.8  % 56.2 % 100 % 130 

För domstolarna 21.5 % 26.9 % 51.5 % 100 % 130 

För kriminalvården 23.8 % 30 % 46.2 % 100 % 130 

 

Tabell 8 på nästa sida visar att hos dem med enbart gymnasieutbildning är förtroendet 

som störst för rättsväsendet som helhet där nära 54 procent har ett högt förtroende. 

Förtroendet för polisen, åklagarna och domstolarna är något lägre medan kriminalvården 
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har återigen det lägsta förtroendet på 49 procent. Av dem som har ett lågt förtroende så är 

det relativt jämnt mellan de olika myndigheterna där mellan 12-15 procent har ett lågt 

förtroende.  

 

Tabell 8. Enbart gymnasieutbildades förtroende för rättsväsendet i Norrbotten 

 Lågt 

förtroende 

Varken eller Högt 

förtroende 

Totalt N 

Rättsväsendet som 

helhet 

12.4 % 33.8 % 53.8 % 100 % 314 

För 

polismyndigheten 

14.6 % 33.7 % 51.7 % 100 % 315 

 

För 

åklagarmyndigheten 

15.6 % 32.7 % 51.7 % 100 % 315 

För domstolarna 15.5% 34 % 50.5 % 100 % 315 

För kriminalvården 14.3 % 36.8 % 48.9 % 100 % 315 

 

Tabell 9 visar att de med universitets eller högskoleutbildning har det högsta förtroendet 

för rättsväsendet. Samtliga myndigheter utom för kriminalvården når över 60 procent och 

förtroendet är som störst för åklagarna och domstolarna på 64 procent. Andelen lågt 

förtroende är som störst för kriminalvården på nära 16 procent medan rättsväsendet som 

helhet har det lägsta på 7 procent.   

 

Tabell 9. Universitets och högskoleutbildades förtroende för rättsväsendet i Norrbotten 

 Lågt 

förtroende 

Varken eller Högt 

förtroende 

Totalt N 

Rättsväsendet som 

helhet 

7.1 % 31.3 % 61.7 % 100 % 240 

För 

polismyndigheten 

12.4 % 26.6 % 61 % 100 % 241 

För 

åklagarmyndigheten 

9.5 % 26.6 % 63.9 % 100 % 241 

För domstolarna 

 

11.2 % 24.5 % 64.3 % 100 % 241 

För kriminalvården 

 

15.8 % 34 % 50.2 % 100 % 241 

 

Tabellerna visar att utbildningsnivå allmänt verkar vara en betydande faktor för en 

persons förtroende för rättsväsendet. Samtliga tabeller är statistiskt signifikanta förutom 

för polisen där chi2-värdet är på nio-procents nivån dvs. fyra procent över det kritiska 
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värdet på fem procent. Styrkan i sambandet är som tidigare svagt eftersom 

sambandsmåttet som mest visar värdet 0,118. De högutbildade har genomgående det 

högsta förtroendet för rättsväsendets myndigheter men intressant är att de med den lägsta 

utbildningsnivån dvs. enbart grundskola har lika högt förtroende för rättsväsendet som 

helhet och för polisen som de högutbildade. Det är alltså mitten kategorin dvs. de med 

enbart gymnasieutbildning som enligt denna undersökning har den lägsta andelen stort 

förtroende för rättsväsendets myndigheter. Andelen som har ett lågt förtroende för 

rättsväsendet är dock som störst hos de med enbart grundskoleutbildning där misstroendet 

är som störst mot åklagarna, domstolarna och kriminalvården med över 20 procent. Den 

generella slutsatsen är emellertid att ju högre utbildningsnivå en person har desto större är 

sannolikheten att denne har ett högre förtroende för rättsväsendet. Detta stämmer också 

med brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökningar (Brå, 2009, s 70). 

 

Ålder, boendeort, utländsk bakgrund och förtroendet för rättsväsendet  

Bakgrundsfaktorerna ålder, boendeort och utländsk bakgrund har också undersökts när 

det gäller förtroendet för rättsväsendet men inga statistiska signifikanta resultat har 

uppmätts. Oavsett bakgrundsfaktor är förtroendenivåerna likartade inom varje kategori 

och därför presenteras inte dessa tabeller i texten. Tabellerna finns dock att tillgå i bilaga 

3. De generella resultaten är att andelen som har högt förtroende för rättsväsendets 

myndigheter ligger på mellan 50-60 procent beroende på vilken myndighet som 

efterfrågas. Detta gäller oavsett en persons ålder, boendeort eller eventuell utländsk 

bakgrund. Andelen som har lågt förtroende ligger på omkring 10-20 procent. Det var 

väntat att ålder inte skulle visa några statistiskt signifikanta samband eftersom bland 

annat Brås NTU-undersökning för året 2009 visat att det endast är marginella skillnader i 

förtroende mellan olika åldersgrupper i Sverige (Brå, 2010, s 70). Det var också väntat att 

förtroendet skulle vara likartad oavsett vart man bor i Norrbotten eftersom det är sällsynt 

med stora lokala skillnader när det gäller förtroendet för stora samhällsinstitutioner. 

Däremot var det mer överraskande att utländsk bakgrund dvs. personer som själva är 

födda eller vars ena förälder är födda i ett annat land än Sverige inte visade några 

statistiskt signifikanta skillnader. Termen utländsk bakgrund kan som tigare beskrivits 

uppfattas som ganska subjektiv eftersom de nationella minoriteterna främst tornedalingar, 

finländare och samer är så pass representerade i Norrbotten samtidigt som invandrare 

utanför norden är betydligt lägre i norrlandslänen i övriga landet (Östersundsposten, 

2010-01-04, Satsa på invandring och storregion).
 
I enkätundersökningen är endast 52 
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personer som har angett att de själva eller någon förälder är födda i ett annat nordiskt land 

medan 64 personer har angett ett land utanför Norden. För att få en mer representativ bild 

av personer med utländsk bakgrunds förtroende för rättsväsendet rekommenderas läsaren 

till andra mer omfattande undersökningar.  

     Nästa steg i uppsatsen är att undersöka om utsatthet för brott påverkar förtroendet för 

rättväsendet. Som tidigare beskrivits omfattar utsatthet för brott samtliga brottstyper och 

det är respondentens personliga uppfattning om händelsen var ett brott eller inte. Med 

utsatthet menas ett brott som begicks i Norrbotten under det senaste året. 

 

Utsatt för brott och förtroendet för rättsväsendet 

Tabell 10 visar att av dem som har blivit utsatta för något brott under det senaste året i 

Norrbotten så har drygt 50 procent ett stort förtroende för rättsväsendets myndigheter 

utom för kriminalvården där endast 39 procent har ett stort förtroende. Av de som har lågt 

förtroende för rättsväsendet så är andelen som störst mot åklagarmyndigheten på 26 

procent tätt följt av kriminalvården på 25 procent.   

 

Tabell 10. Personer utsatta för brott i Norrbotten senaste året och deras förtroende för rättsväsendet 

i Norrbotten 

 Lågt 

förtroende 

Varken eller Högt 

förtroende 

Totalt N 

Rättsväsendet som 

helhet 

19.7 % 27.4 % 53 % 100 % 117 

För  

polismyndigheten 

22.2 % 26.5 % 51.3 % 100 % 117 

För 

åklagarmyndigheten 

26.5 % 22.2 % 51.3 % 100 % 117 

För domstolarna 23.9 % 25.6 % 50.4 % 100 % 117 

För kriminalvården 25.6 % 35 % 39.3 % 100 % 117 

 

Tabell 11 på nästa sida visar att av dem som inte blivit utsatta för något brott i Norrbotten 

under senaste året är förtroendet som störst för rättsväsendet som helhet, polisen och 

åklagarna där mellan 58-59 procent har ett stort förtroende. Förtroendet är marginellt 

lägre för domstolarna medan kriminalvården har det lägsta andelen på 51 procent. Av de 

som har ett lågt förtroende så är det relativt jämnt mellan polisen, åklagarna, domstolarna 

och kriminalvården där andelen ligger på mellan 12-14 procent. Lägst andel lågt 

förtroende är för rättsväsendet som helhet på 9 procent.  
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Tabell 11. Personer som inte blivit utsatta för brott i Norrbotten senaste året och deras förtroende 

för rättsväsendet i Norrbotten 

 Lågt 

förtroende 

Varken eller Högt 

förtroende 

Totalt N 

Rättsväsendet som 

helhet 

8.9 % 31.9 % 59.2 % 100 % 561 

För 

polismyndigheten 

12.6 % 29.4 % 58 % 100 % 564 

För 

åklagarmyndigheten 

12.4 % 29.3 % 58.3 % 100 % 564 

För domstolarna 13.3 % 30 % 56.7 % 100 % 564 

För kriminalvården 14.5 % 34.4 % 51.1 % 100 % 564 

 

Av tabellerna framgår det att de som blivit utsatta för något brott i Norrbotten under det 

senaste året har ett lägre förtroende för rättsväsendet än de som inte blivit utsatta för 

brott. Detta är ett mycket väntat resultat eftersom det i allmänhet förhåller sig så att 

erfarenheter av brott genererar en större otrygghet och rädsla för brott vilket ofta påverkar 

förtroendet för rättväsendet negativt (Brå, 2009). Resultaten är statistiskt signifikanta men 

styrkan i sambandet är som tidigare svagt eftersom samandsmåttet som starkast visat 

värdet 0,116. Varför sambandets styrka inte är större kan med stor sannolikhet förklaras 

med att de flesta brott som respondenterna blivit utsatt för är av mindre allvarlig art. Av 

de 186 personer svarat att de utsatts för brott är de tre vanligaste brottstyperna stöld på 30 

procent, skadegörelse 19 procent och inbrott 11 procent. Hade brotten varit av grövre 

karaktär eller särskilt integritetskränkande hade förtroendet för rättsväsendet mest största 

sannolikhet varit betydligt lägre. 

     I detta avsnitt har förtroendet för rättsväsendet i Norrbotten analyserats utifrån ett 

allmänt perspektiv och utifrån vissa centrala bakgrundsfaktorer. Eftersom polisen i 

allmänhet är den myndighet som människor associerar till när det gäller rättsväsendet så 

har en del frågor som berör vissa attityder till polisen tillfrågats respondenterna. I den 

enkätundersökning som skickats ut fick respondenterna ta ställning till ett antal 

påståenden om polisen och nu skall resultaten av några påståenden redovisas. Det 

ursprungliga svarsalternativet för påståenden är densamma som tidigare dvs. en 

åttagradig skala där siffra 1 betyder instämmer inte alls och siffra 8 betyder instämmer 

helt. Svarsindelningen i denna uppsats är också densamma som förut dvs. att de som 
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angett siffra 1-3 fått värdet instämmer inte alls, siffra 4-5 varken eller och siffra 6-8 

instämmer helt. 

Attityder gentemot polisen  

Som tabell 12 visar så anser omkring 60 procent av respondenterna att polisen har en god 

kompetens, bemöter människor med respekt och inte använder mer våld än vad nöden 

kräver. Däremot anser emellertid bara omkring 40 procent att polisen kommer när de 

behöver hjälp och att polisen bedriver en effektiv brottsbekämpning. Endast 25 procent 

anser att polisen kommer snabbt när de behöver hjälp.     

 

Tabell 12. Attityder till polisen 

 Instämmer 

inte alls 

Varken eller  Instämmer 

helt 

Totalt N 

Polisen kommer 

när jag behöver 

hjälp?  

29.5 % 30.7 % 39.8 % 100 % 678 

Polisen kommer 

snabbt när jag 

behöver hjälp? 

42.4 % 32.2 % 25.4 % 100 % 677 

Polisen har god 

kompetens? 

10.3 % 27 % 62.6 % 100 % 677 

Polisen bemöter 

människor med 

respekt? 

10.5 % 27.7 % 61.8 % 100 % 683 

Polisen använder 

inte mer våld än 

nöden kräver? 

12.7 % 28 % 59.3 % 100 % 676 

Polisen bedriver en 

effektiv 

brottsbekämpning? 

23.3 % 37.9 % 38.8 % 100 % 681 

 

Enligt de sex påståendena verkar de flesta av respondenterna ha en rätt så positiv 

inställning till polisen. Att många inte instämmer med påståendet att polisen kommer 

snabbt när de behöver hjälp? var ett väntat resultat. De flesta människor anser nog att 

polisen inte kommer snabbt nog när de är eller har blivit utsatta för ett brott och detta 

gäller kanske framförallt i Norrbotten eftersom de geografiska avstånden mellan polisen 

och vissa orter kan vara mycket stora. Det var däremot relativt oväntat att endast 40 

procent av respondenterna anser att polisen kommer när de behöver hjälp. Påståendet är 

naturligtvis föremål för subjektiva tolkningar men att en klar minoritet av respondenterna 

anser att polisen kommer när de blivit utsatta för brott är naturligtvis ett negativt resultat 
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för polisen i Norrbotten. Att 40 procent anser att polisen inte bedriver en effektiv 

brottsbekämpning var också ganska väntat eftersom många människor brukar ha en 

uppfattning att brottsutvecklingen ökar kraftigt. Detta borde också innebära lägre 

förtroende för polisens förmåga att bekämpa brottsligheten effektivt. 

     Avslutningsvis är det viktigt att upplysa om att frågor konstruerade i form av 

påståenden innebär värdeladdade formuleringar och beroende på hur ett påstående 

formuleras så påverkas respondenternas svar. Valet av positiva eller negativa värdeord 

kan alltså ge stora skillnader mellan olika undersökningar (Björkemarken, 2008). I denna 

enkätundersökning är påståendena formulerade på ett positivt sätt, dvs. till polisens 

”fördel”, varför en vis försiktighet vid tolkningen av resultaten kanske borde beaktas. 

 

Kapitel 4. Slutsatser från enkätundersökningen 

Utifrån resultaten av denna enkätundersökning framgår det att förtroendet för 

rättsväsendet i Norrbotten är tämligen starkt. En klar majoritet på omkring 56-58 procent 

av respondenterna har ett stort förtroende för rättsväsendet och speciellt kvinnor och 

högutbildade har ett högt förtroende. Ett intressant resultat var att de med enbart 

grundskoleutbildning hade ett lika stort förtroende för rättväsendet som helhet och för 

polisen som de med universitets eller högskoleutbildning. Enbart grundskoleutbildade har 

dock den största andelen svaranden som angett att de har ett lågt förtroende för 

rättsväsendet. Undersökningen bekräftar också tidigare forskning att de som blivit utsatta 

för brott generellt har ett lägre förtroende för rättsväsendet. Däremot visar 

undersökningen att en persons ålder, boendeort och utländsk bakgrund inte visar några 

statistiskt signifikanta resultat.  

     När det gäller förtroendet för rättsväsendets myndigheter är förtroendet som störst för 

rättsväsendet som helhet medan kriminalvården är den myndighet som har det 

genomgående lägsta förtroendet. Att förtroendet för kriminalvården skulle vara lägst var 

ett väntat resultat eftersom kriminalvården är den myndighet inom rättsväsendet som får 

minst uppmärksamhet i media och när så sker är det ofta i form av negativ publicitet. 

Trots detta anser nära 50 procent av respondenterna att de har ett stort förtroende för 

kriminalvården. Resultaten av den korta attitydundersökningen till polisen visar att de 

flesta av respondenterna har en ganska positiv uppfattning om polisen i Norrbotten. En 

klar majoritet på cirka 60 procent anser att polisen har god kompetens, bemöter 

människor med respekt och inte tar till mer våld än vad nöden kräver men bara 40 
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procent anser att polisen bedriver en effektiv brottsbekämpning. Mer negativa resultat är 

att omkring 40 procent anser att polisen inte kommer snabbt när de behöver hjälp och att 

endast 40 procent anser att polisen kommer när de behöver hjälp.  

     Som ett led i att värdera validiteten och reliabiliteten dvs. tillförlitligheten i 

undersökningen har enkätresultaten jämförts med Brottsförebyggande rådets nationella 

trygghetsundersökning för året 2008. Enligt Brås NTU-undersökning så har omkring 59 

procent ett högt eller ganska högt förtroende rättsväsendet som helhet och för polisen i 

landet (Brå, 2009, s 67). Detta överensstämmer med resultaten från denna 

enkätundersökning där förtroendet för polisen och rättsväsendet som helhet ligger på 57 

respektive 58 procent. Däremot finns det ganska stora skillnader i förtroende för 

åklagarna, domstolarna och kriminalvården mellan de båda undersökningarna. 

Riksgenomsnittet för andelen som har ett högt eller ganska högt förtroende för 

åklagarmyndigheten och domstolarna i landet ligger på 49 respektive 50 procent medan 

det i Norrbotten ligger på 57 procent för åklagarna och 55 procent för domstolarna. 

Riksgenomsnittet för förtroendet för kriminalvården ligger på 36 procent (Brå, 2009, s 

67) medan det i Norrbotten ligger på hela 49 procent. Det verkar alltså som att 

norrbottningarna har ett något större förtroende för åklagarna och domstolarna och ett 

mycket större förtroende för kriminalvården än riksgenomsnittet.  

   Resultaten av uppsatsens enkätundersökning visar att det är kvinnorna i Norrbotten som 

höjer förtroende för åklagarna och domstolarna i Norrbotten jämfört med landet i övrigt. 

Männen i Norrbotten har faktiskt ca 5 procent lägre förtroende för rättsväsendet som 

helhet och för polisen än riksgenomsnittet. Däremot har männen i Norrbotten omkring 7 

procents högre förtroende för kriminalvården i Norrbotten än riksgenomsnittet. Varför 

kvinnorna i norrbotten har ett större förtroende för åklagarna och domstolarna har inte 

uppsatsen närmare analyserat men en tänkbar förklaring kan vara det uppmärksammade 

mordet på Caroline Stenvall i Gällivare år 2008. De två kammaråklagarna Anette Ölmbro 

och Ulrika Schönbeck, båda verksamma vid åklagarmyndigheten i Gällivare, ledde den 

framgångsrika brottsutredningen och belönades bland annat med priset Årets norrbottning 

år 2009 (Norrbottenskuriren, 2009-12-31, Åklagarduon blev Årets norrbottningar). 

Uppmärksammade händelser som dessa kan resultera i kortsiktiga förändringar för 

förtroendet för rättsväsendet. Detta hände exempelvis i samband med polismorden i 

Malexander år 1999 då allmänhetens förtroende för polisen ökade kraftigt medan 

förtroendet till för de andra myndigheterna inom rättsväsendet följde en neråtgående 

trend. På samma sätt kan förtroendet för en myndighet kraftigt minskas under ett kort 
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tidsperiod vid negativ publicitet vilket bland annat hände polisen i samband med 

närpolisreformen som beslutades och genomfördes mellan åren 1993-1997 då medias 

rapportering var starkt negativ (Apropå/3/2001 Förtroendet för polisen minskar). 

Anledningen till att förtroendet för kriminalvården är mycket högre hos både kvinnor och 

män i Norrbotten är mera oklart men en förklaring kan vara att Norrbotten inte stationerar 

några av landets större kriminalvårdsanstalter samt att antalet rymningar från svenska 

anstalter har minskat kraftigt under de senaste åren. Antalet rymningar har exempelvis 

minskat från 459 till 69 under tidsperioden 1994-2008 (Allt färre rymmer 

www.kriminalvarden.se). Lars Nylén, generaldirektör för kriminalvården, ger i en artikel 

i brottsförebyggande rådets tidskrift Apropå, sin version på varför förtroendet för 

kriminalvården generellt sett har ökat.  

Jag tror att det beror på att vi har förbättrat vår verksamhet på en rad områden och att 

allmänheten ser det. När det gäller säkerhet till exempel så har vi varit fria från skandaler en 

längre tid. Vi har också arbetat med att de intagna ska ha en vettig sysselsättning på olika sätt, 

till exempel genom utbildning. Och så har vi faktiskt i vetenskapliga studier visat att våra 

behandlingsprogram fungerar och att kriminalvården är lönsam (Apropå/1/2010). 

 

Teoretiska perspektiv 

Hur kan då resultaten av enkätundersökningen tolkas utifrån uppsatsens syfte dvs. att 

analysera förtroendet för rättväsendet i Norrbotten utifrån ett större samhällsperspektiv? 

Uppsatsens första frågeställning var att på ett övergripande sätt diskutera vad som är 

statens och rättsväsendets grundläggande ansvarsområden utifrån ett statsvetenskapligt 

perspektiv. Denna frågeställning besvarades utifrån de klassiska filosoferna Niccolò 

Machiavellis, Thomas Hobbes och John Lockes syn på människan och staten som 

samhällskonstruktion. Dessa filosofers människosyn var på många sätt olika och de hade 

olika uppfattningar om vilket styrelseskick som är det lämpligaste för en fungerande 

statskonstruktion men alla tre ansåg dock att statens främsta uppgift är att upprätthålla 

gemensamma spelregler i samhället och skydda medborgarna mot olika former av 

orättvisor och övergrepp. Staten ska alltså fungera som garant att för att gemensamma 

lagar och regler efterlevs och detta kan endast ske genom någon form statlig garanterad 

rättsordning. Även om Machiavelli och Hobbes var anhängare av auktoritära 

styrelsesystem så var de medvetna om betydelsen av samhällsmedborgarnas moral och 

stöd. Detta får manifesteras genom följande kända citat från Machiavelli: 

Liksom det behövs lagar för att upprätthålla en hög moral, behövs det hög moral för att 

upprätthålla lagarna (Machiavelli, http://www.coolquotescollection.com/Svenska7.aspx). 

 

http://www.kriminalvarden.se/
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Machiavelli, Hobbes och Locke borde därför vara imponerade över vilket starkt 

förtroende staten och rättsväsendet har i dagens Sverige och Norrbotten jämfört med det 

samhälle de levde i under 1400- och 1600-talen. Utifrån dessa statsteoretikers 

resonemang verkar det som att det råder förtroendefulla relationer mellan det 

norrbottniska civilsamhället och rättsväsendet i Norrbotten som utgör en lokal 

representant för den svenska statsmakten. Den politiska filosofins föreställning om ett 

samhällskontrakt verkar således vara stark i Norrbotten. Uppsatsens andra frågeställning 

var att definiera och problematisera vad förtroende är och vilken funktion det uppfyller i 

ett samhälle. Denna frågeställning besvarades utifrån teorin om socialt kapital. Som 

tidigare beskrivits i uppsatsens litteraturgenomgång så är fenomenet socialt kapital inte 

enkelt att definiera och det finns stor oenighet inom samhällsvetenskapen om hur det 

sociala kapitalets skapas och hur man skall förklara dess variationer mellan olika 

samhällen. Den allmänt mest vedertagna beskrivningen av socialt kapital är emellertid att 

det är olika former av ömsesidiga normer av förtroende och tillit inom sociala nätverk 

mellan medborgarna i ett samhälle. Ett samhälle som präglas av dessa former av 

samarbete har enligt teorins resonemang betydligt bättre framtidsutsikter i form av 

produktivitet och solidariskt gemenskap. Det sociala kapitalet kan som tidigare beskrivits 

både rikta sig mot centrala samhällsinstitutioner och myndigheter i form av vertikalt 

socialt kapital och mot människor som individer i form av horisontellt socialt kapital. 

Detta kan ta sig uttryck i otaliga sociala relationer som exempelvis individers vilja att 

betala sin skatt eftersom de litar på att de flesta andra samhällsmedborgare gör samma 

sak och att de skattepengar som betalas in kommer att användas för de avsedda syftena.  

Ett annat exempel kan vara att medborgarna vänder sig till polisen eller rättsliga 

myndigheterna när man drabbats av brott eller juridiska tvister eftersom man litar på att 

man kommer att få sitt ärende behandlat och rättvist prövat. Uppsatsens tredje 

frågeställning var att mäta förtroendet för rättsväsendet i Norrbotten och enligt 

enkätundersökningen har norrbottningarna lika stort förtroende för rättsväsendet som 

helhet och polisen som riksgenomsnittet och ett högre förtroende för åklagarna, 

domstolarna och kriminalvården än riksgenomsnittet. Som tidigare beskrivits så varierar 

förtroendet för rättsväsendet i Norrbotten beroende på människors sociala bakgrund, men 

alla har det gemensamt att förtroende för rättsväsendet är högt. Dessa resultat borde 

indikera på att det vertikala sociala kapitalet mellan det norrbottniska civilsamhället och 

rättsväsendet i Norrbotten når höga nivåer. Det starka vertikala sociala kapitalet mot 

åtminstone rättsväsendet i norrbotten verkar vara högre än nivåerna av mellanmänskligt 
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socialt kapital om man få tro professor Anders Lidström mätningar av mellanmänsklig 

tillit och föreningsaktivitet i Luleå och Norrbotten. Slår man ihop resultaten av denna 

uppsats undersökning med Lidströms studie verkar Norrbotten överlag ha stora tillgångar 

i både mellanmänskligt och institutionellt socialt kapital. Utifrån detta teoretiska 

resonemang om det sociala kapitalets betydelse för skapandet av stabila och trygga 

samhällen så borde det norrbottniska samhället ha en låg brottsfrekvens med en hög 

trygghetsnivå som följd. Detta stämmer med Brottsförebyggande rådets kriminalstatistik 

där antalet polisanmälda brott per 100 000 invånare är väsentligt lägre i Norrbotten än i 

landet i övrigt. I Norrbotten begås totalt 10 843 brott per 100 000 invånare medan 

riksgenomsnittet ligger på 14 937 brott. År 2008 polisanmäldes det 913 fall av 

misshandelsbrott (inklusive grov) per 100 000 invånare i Norrbotten medan motsvarande 

andel för hela riket är 927 per 100 000 invånare. När det gäller polisanmälda våldtäkter 

(inklusive grov) anmäldes det 43 fall av våldtäkter per 100 000 invånare i Norrbotten 

jämfört med 64 per 100 000 invånare för hela riket (Brås databaser www.bra.se). Om man 

får tro den polisanmälda brottsstatistiken verkar alltså brottsligheten vara betydligt lägre i 

Norrbotten jämfört med riksgenomsnittet. Norrbottningarna är också betydligt tryggare 

ute i sitt bostadsområde en sen kväll. Enligt Brås NTU-undersökning är endast 6-8 

procent av norrbottningarna otrygga i det egna bostadsområdet en sen kväll medan 

riksgenomsnittet ligger på omkring 16 procent. Detta kan jämföras med Västmanlands 

län och Skåne där mellan 21-25 procent svarat att de är otrygga eller inte alls går ut en 

sen kväll (Brå, 2009, s 50).  

     Slutsatsen blir att länets låga brottsfrekvens och höga förtroende för rättsväsendet 

borde innebära att Norrbotten har stora tillgångar i socialt kapital trots att länet har en 

relativt omfattande multietnisk sammansättning då Norrbotten hyser en stor 

representation av några av Sveriges fem officiellt erkända minoritetsbefolkningar. Risken 

för att de sociala fällor som Bo Rothstein beskriver ska uppstå i det norrbottniska 

samhället verkar alltså vara låg. Därför är det viktigt att rättsväsendet och andra centrala 

institutioner och myndigheter i Norrbotten i egenskap av representanter för statsmakten 

fortsätter sitt arbete för att bibehålla förtroendefulla sociala relationer med länets 

medborgare. Detta för att på så vis bevara och förhoppningsvis fortsätta generera socialt 

kapital i det norrbottniska samhället genom att i sin myndighetsutövning rätta sig efter 

principer om proceduriell rättvisa. Rättsväsendet i Norrbotten uppfyller därför inte bara 

en betydelsefull funktion ur enbart ett brottsbekämpande perspektiv utan är också, enligt 

http://www.bra.se/
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den politiska filosofin och teorin om socialt kapital, en viktig aktör för Norrbottens 

framtida socialiseringsprocess.   

      

Slutord 

Den slutgiltiga reflexionen blir att Norrbottens stora förtroende för rättsväsendet borde 

indikera på att det finns ett starkt institutionellt socialt kapital mellan norrbottningarna 

och rättsväsendet i Norrbotten. Om den politiska filosofins resonemang om rättsväsendets 

fundamentala funktion i statskonstruktionen och det sociala kapitalets betydelse för en 

fungerande demokrati med en låg grad av korruption och brottslighet är riktiga borde 

Norrbotten ha goda förutsättningar för att möta framtiden. 
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Bilaga 1: Bortfallsanalys 

Här framgår hur hela befolkningen i länet är sammansatt vad gäller kön, ålder och 

utbildningsnivå och hur de som besvarat enkäten är det. Som framgår är 

representativiteten hög vad gäller fördelning på kön, medan en viss överrepresentation 

finns bland de äldre och en underrepresentation bland de yngre. Vidare finns en 

överrepresentation av personer med en grundläggande utbildning och av personer med en 

universitets- eller högskoleutbildning, medan de med en gymnasial utbildningsbakgrund 

är underrepresenterade.  

 

Fördelning hela länet Fördelning bland svarande

 Skillnad 

Män  51  52   +1 

Kvinnor 49  48    -1 

 

Ålder  

18-29 18.2  13.1   -5.1 

30-49 36.4  33.1   -3.3 

50-64 29.7  36.0   +6.3 

65-70 15.7  16.0   +0.3 

 

Utbildning 

Grundskola 11.5  18.4   +6.9 

Gymnasium 55.1  45,9   - 9.2 

Univ/Högsk. 32.5  35.2    +2,7 
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Bilaga 2. De 186 respondenternas självrapporterade utsatthet av brott i Norrbotten 

under det senaste året 

 

 

 

 

Brottstyp N Procent 

Trakasserier 14 7 % 

Hot 18 10 % 

Stöld 55 30 % 

Våldsbrott 7 4 % 

Hatbrott 3 2 % 

Sexualbrott 3 2 % 

Personrån 1 1 % 

Bedrägeri 10 5 % 

Skadegörelse 36 19 % 

Inbrott 21 11 % 

Annat brott 18 9 % 

Totalt 186 100 % 

 

Antalet respondenter som blivit utsatta för något brott i Norrbotten under senaste året 

uppgår alltså till 27 procent av samtliga respondenter. Total 500 respondenter, nära 73 

procent, av respondenterna har därmed inte blivit utsatta för något brott i Norrbotten 

under senaste året.      

 

 

 

 

 



  

 42 

Bilaga 3. Tabeller av icke-signifikanta bakgrundsfaktorer 

 

 

Ålder 

 

Ålder och förtroende för rättsväsendet som helhet? 

 
Åldersgrupp 

Totalt 15-29 år 30-49 år 50-64 år 65 w år 

Förtroendet till rättsväsendet 

i sin helhet   

Lågt förtroende Antal 15 25 24 11 75 

% Åldersgrupp 16,7% 11,0% 9,6% 9,6% 11,0% 

Varken eller Antal 20 81 75 37 213 

% Åldersgrupp 22,2% 35,7% 29,9% 32,2% 31,2% 

Högt förtroende Antal 55 121 152 67 395 

% Åldersgrupp 61,1% 53,3% 60,6% 58,3% 57,8% 

Totalt Antal 90 227 251 115 683 

% Åldersgrupp 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Chi2= 0,198 

 

 

 

 

Ålder och förtroende för polisen 

 
Åldersgrupp 

Totalt 15-29 år 30-49 år 50-64 år 65 w år 

Vilket förtroende har du för 

polisen? 

Lågt förtroende Antal 14 37 31 16 98 

% Åldersgrupp 15,6% 16,3% 12,3% 13,8% 14,3% 

Varken eller Antal 26 69 76 29 200 

% Åldersgrupp 28,9% 30,4% 30,0% 25,0% 29,2% 

Högt förtroende Antal 50 121 146 71 388 

% Åldersgrupp 55,6% 53,3% 57,7% 61,2% 56,6% 

Totalt Antal 90 227 253 116 686 

% Åldersgrupp 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Chi2= 0,768 
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Ålder och förtroende för åklagarmyndigheten 

 
Åldersgrupp 

Totalt 15-29 år 30-49 år 50-64 år 65 w år 

Vilket förtroende har du för 

åklagarmyndigheten? 

Lågt förtroende Antal 13 31 35 23 102 

% Åldersgrupp 14,4% 13,7% 13,8% 19,8% 14,9% 

Varken eller Antal 32 70 70 22 194 

% Åldersgrupp 35,6% 30,8% 27,7% 19,0% 28,3% 

Högt förtroende Antal 45 126 148 71 390 

% Åldersgrupp 50,0% 55,5% 58,5% 61,2% 56,9% 

Totalt Antal 90 227 253 116 686 

% Åldersgrupp 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Chi2= 0,149 

 

Ålder och förtroende för domstolarna 

 
Åldersgrupp 

Totalt 15-29 år 30-49 år 50-64 år 65 w år 

Vilket förtroende har du för 

domstolarna? 

Lågt förtroende Antal 13 35 34 22 104 

% Åldersgrupp 14,4% 15,4% 13,4% 19,0% 15,2% 

Varken eller Antal 30 71 74 26 201 

% Åldersgrupp 33,3% 31,3% 29,2% 22,4% 29,3% 

Högt förtroende Antal 47 121 145 68 381 

% Åldersgrupp 52,2% 53,3% 57,3% 58,6% 55,5% 

Totalt Antal 90 227 253 116 686 

% Åldersgrupp 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Chi2= 0,538 

 

Ålder och förtroende för kriminalvården 

 
Åldersgrupp 

Totalt 15-29 år 30-49 år 50-64 år 65 w år 

Vilket förtroende har du för 

kriminalvården? 

Lågt förtroende Antal 12 38 41 23 114 

% Åldersgrupp 13,3% 16,7% 16,2% 19,8% 16,6% 

Varken eller Antal 33 86 86 32 237 

% Åldersgrupp 36,7% 37,9% 34,0% 27,6% 34,5% 

Högt förtroende Antal 45 103 126 61 335 

% Åldersgrupp 50,0% 45,4% 49,8% 52,6% 48,8% 

Totalt Antal 90 227 253 116 686 

% Åldersgrupp 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Chi2= 0,570 
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Boendeort 

 

Boendeort och förtroende för rättsväsendet som helhet 

 

Boendeort 

Totalt Luleå Piteå Boden 

Kalix/ 

Haparanda Malmfält. 

Skog/Glesb

yggd 

Förtroendet till 

rättsväsendet i sin 

helhet   

Lågt 

förtroende 

Antal 23 16 11 7 6 12 75 

% Boendeort 10,8% 15,1% 13,9% 9,7% 6,2% 10,3% 11,0% 

Varken eller Antal 71 24 25 19 34 40 213 

% Boendeort 33,5% 22,6% 31,6% 26,4% 35,1% 34,2% 31,2% 

Högt 

förtroende 

Antal 118 66 43 46 57 65 395 

% Boendeort 55,7% 62,3% 54,4% 63,9% 58,8% 55,6% 57,8% 

Totalt Antal 212 106 79 72 97 117 683 

% Boendeort 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Chi2= 0,449 

 

 

 

 

Boendeort och förtroende för polisen 

 

Boendeort 

Totalt Luleå Piteå Boden Kalix/Hapa Malmfält. 

Skog/Glesby

ggd 

Förtroende  polisen? Lågt 

förtroende 

Antal 31 12 11 9 14 21 98 

%  Boendeort 14,6% 11,2% 13,9% 12,5% 14,3% 17,8% 14,3% 

Varken eller Antal 62 27 26 18 30 37 200 

%  Boendeort 29,2% 25,2% 32,9% 25,0% 30,6% 31,4% 29,2% 

Högt 

förtroende 

Antal 119 68 42 45 54 60 388 

%  Boendeort 56,1% 63,6% 53,2% 62,5% 55,1% 50,8% 56,6% 

Totalt Antal 212 107 79 72 98 118 686 

%  Boendeort 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Chi2= 0,831 
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Boendeort och förtroende för åklagarmyndigheten 

 

Boendeort 

Totalt Luleå Piteå Boden 

Kalix/Hap

a 

Malmfält

en 

Skog/Glesb

yggd 

Förtroende åklagare Lågt 

förtroende 

Antal 32 15 11 12 11 21 102 

% Boendeort 15,1% 14,0% 13,9% 16,7% 11,2% 17,8% 14,9% 

Varken eller Antal 63 28 29 15 22 37 194 

% Boendeort 29,7% 26,2% 36,7% 20,8% 22,4% 31,4% 28,3% 

Högt 

förtroende 

Antal 117 64 39 45 65 60 390 

% Boendeort 55,2% 59,8% 49,4% 62,5% 66,3% 50,8% 56,9% 

Totalt Antal 212 107 79 72 98 118 686 

% Boendeort 100,0

% 

100,0

% 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0

% 

Chi2= 0,369 

 

 

 

Boendeort och förtroende för domstolarna 

 

Boendeort 

Totalt Luleå Piteå Boden 

Kalix/Hap

ar. 

Malmfält

en 

Skog/Glesb

yggd 

Vilket förtroende har 

du för domstolarna? 

Lågt 

förtroende 

Antal 33 17 14 12 9 19 104 

% Boendeort 15,6% 15,9% 17,7% 16,7% 9,2% 16,1% 15,2% 

Varken eller Antal 63 28 29 15 27 39 201 

% Boendeort 29,7% 26,2% 36,7% 20,8% 27,6% 33,1% 29,3% 

Högt 

förtroende 

Antal 116 62 36 45 62 60 381 

% Boendeort 54,7% 57,9% 45,6% 62,5% 63,3% 50,8% 55,5% 

Totalt Antal 212 107 79 72 98 118 686 

% Boendeort 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Chi2= 0,368  
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Boendeort och förtroende för kriminalvården 

 

Boendeort 

Totalt Luleå Piteå Boden 

Kalix/Hapa

r. 

Malmfälte

n 

Skog/Glesby

ggd 

Vilket förtroende har 

du för kriminalvården? 

Lågt 

förtroende 

Antal 32 21 14 12 14 21 114 

% Boendeort 15,1% 19,6% 17,7% 16,7% 14,3% 17,8% 16,6% 

Varken eller Antal 78 34 31 16 37 41 237 

% Boendeort 36,8% 31,8% 39,2% 22,2% 37,8% 34,7% 34,5% 

Högt 

förtroende 

Antal 102 52 34 44 47 56 335 

% Boendeort 48,1% 48,6% 43,0% 61,1% 48,0% 47,5% 48,8% 

Totalt Antal 212 107 79 72 98 118 686 

% Boendeort 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Chi2= 0,559 

 

 

 

Utländsk bakgrund 

 

Utländsk bakgrund och förtroende för rättsväsendet som helhet 

 

                     Utländsk bakgrund 

Totalt 

Ingen utländsk 

bakgrund Norden 

Utanför 

Norden 

Förtroende för 

rättsväsendet som 

helhet 

Lågt förtroende Antal 64 6 5 75 

% Utländsk bakgrund 11,3% 11.5% 7,9% 11,0% 

Varken eller Antal 178 13 22 213 

% Utländsk bakgrund 31.3% 25,0% 34,9% 31.2% 

Högt förtroende Antal 326 33 36 395 

% Utländsk bakgrund 57.4% 63.5% 57,1% 57,8% 

Totalt Antal 568 52 63 683 

% Utländsk bakgrund 100,0% 100.0% 100,0% 100,0% 

 Chi2=0,768  
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                                                 Utländsk bakgrund och förtroende för polismyndigheten  

 

                Utländsk bakgrund 

Totalt 

Ingen utländsk 

bakgrund Norden 

Utanför 

Norden 

Förtroende  

polisen 

Lågt  

förtroende 

Antal 82 6 10 98 

% Utländsk bakgrund 14,4% 11.5% 15.6% 14.3% 

Varken eller Antal 166 17 17 200 

% Utländsk bakgrund 29.1% 32,7% 26.6% 29.2% 

Högt  

förtroende 

Antal 322 29 37 388 

% Utländsk bakgrund 56.5% 55.8 % 57,8% 56.6% 

Totalt Antal 570 52 64 686 

% Utländsk bakgrund 100.0% 100.0% 100,0% 100,0% 

 Chi2=0,945  

 

                                                                                     

                                             Utländsk bakgrund och förtroende för åklagarmyndigheten 

 
                     Utländsk bakgrund 

Totalt 

Ingen utländsk 

bakgrund  Norden 

Utanför 

Norden   

Förtroende 

åklagare 

Lågt  

förtroende 

Antal 82 9 11 102 

% Utländsk bakgrund 14,4% 17.3 % 17.2% 100,0% 

Varken eller Antal 165 13 16 194 

% Utländsk bakgrund 28.9 % 25,0% 25,0% 100,0% 

Högt 

Förtroende 

Antal 323 30 37 390 

% Utländsk bakgrund 56.7 % 57.7 % 57,8% 100,0% 

Totalt Antal 570 52 64 686 

% Förtroende 100.0% 100.0 % 100,0% 100,0% 

 Chi2=0,897 
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Utländsk bakgrund och förtroende för domstolarna 

 

                    Utländsk bakgrund 

Totalt 

Ingen utländsk 

bakgrund Norden 

Utanför 

Norden 

Förtroende 

domstolarna 

Lågt  

förtroende 

Antal 84 10 10 104 

% Utländsk bakgrund 14,7% 19.2% 15.6% 15.2% 

Varken eller Antal 168 12 21 201 

% Utländsk bakgrund 29.5% 23,1% 32.8 % 29.3% 

Högt  

förtroende 

Antal 318 30 33 381 

% Utländsk bakgrund 55.8% 57.7% 51,6% 55.5% 

Totalt Antal 570 52 64 686 

% Utländsk bakgrund 100.0% 100.0% 100.0% 100,0% 

     Chi2=0,765 

 

 

Utländsk bakgrund och förtroende för kriminalvården 

 

Utländsk bakgrund 

Totalt 

Ingen utländsk 

bakgrund Norden Utanför Norden 

Förtroende 

kriminalvården 

Lågt  

förtroende 

Antal 91 11 12 114 

% Utländsk bakgrund 16,0% 21.2% 18.8% 16.6% 

Varken eller Antal 202 14 21 237 

% Utländsk bakgrund 35.4% 26,9% 32.8% 34.5% 

Högt förtroende Antal 277 27 31 335 

% Utländsk bakgrund 48.6% 51.9% 48,4% 48.8% 

Totalt Antal 570 52 64 686 

% Utländsk bakgrund 100.0% 100.0% 100.0% 100,0% 

     Chi2=0,711 
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Bilaga 4. Enkätformulär 

 

Din uppfattning om tryggheten, brottsligheten och Polisen i 

Norrbotten 

 
Just nu genomför polisen i Norrbotten, i samarbete med Luleå tekniska universitet, en 
undersökning om vilken uppfattning de boende i Norrbotten har om polisen i länet. 
Syftet med undersökningen är att polisen vill ta del av allmänhetens uppfattning om 
polisens verksamhet och bemötande gentemot medborgarna. Detta är en viktig del av 
polisens arbete med att utvärdera och förbättra sin verksamhet, och för att skapa en 
bättre och mer förtroendefull kontakt med länets medborgare. 
 
Du är en av de slumpmässigt utvalda deltagarna som vi ber svara på ett antal frågor om 
just Din uppfattning om polisen i Norrbotten, hur trygg Du känner dig i området där du 
bor och om du eller någon du känner varit utsatt för brott. Vi hoppas att du har tid att 
besvara dessa frågor, enkäten tar omkring 10 minuter att fylla i, och därigenom göra en 
insats för ett förbättrat polisarbete i Norrbotten.  
 
Det är frivilligt att medverka i undersökningen men vi hoppas givetvis att Du vill besvara 
frågorna i denna enkät. Du är garanterad anonymitet och dina svar kommer endast att 
redovisas i statistiskt bearbetad form tillsammans med svaren från andra respondenter. 
För att resultaten av enkätundersökningen skall bli tillförlitliga är det mycket viktigt att 
så många som möjligt av de utvalda personerna besvarar frågeformuläret.  
 
Skicka det ifyllda formuläret till oss i bifogat portofria svarskuvert. Det kodnummer som 
finns på svarskuvertet gör det möjligt att notera att just Du har svarat så att vi inte 
behöver besvära Dig med en påminnelse. Därefter kommer kopplingen mellan 
kodnummer och namn att tas bort. Om Du tappar bort svarskuvertet ber vi dig därför 
kontakta oss för ett nytt. 
 
Har du några frågor angående undersökningen kan Du gärna kontakta ansvarig för 
enkäten via nedanstående kontaktuppgifter.    
 
Med vänliga hälsningar och tack på förhand!  
 
 
Projektansvarig 

Simon Matti 
IES/Statsvetenskap 
Luleå tekniska universitet 
971 87 Luleå 
Simon.Matti@ltu.se  
0920-492331 
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Din uppfattning om polisen, tryggheten och brottsligheten i 

Norrbotten 

Tack för att du medverkar i denna undersökning! 
 
Kryssa i det svarsalternativ som stämmer in på dig. Ifall du vill ändra ditt svar 
eller kryssat i fel ruta så markera den felaktiga rutan på detta sätt �. Kryssa 
sedan i den rätta rutan. 
 
 

 

1. BAKGRUNDSFRÅGOR 
 

 
Du kommer nu att få besvara ett antal frågor om dig själv. Detta är viktig 
information eftersom det ger oss möjligheten att jämföra hur människor med 
olika bakgrund uppfattar polisen och hur trygga de känner sig där de bor.  
 
1.1 Kön:   

•  Kvinna •  Man 
 
 
1.2 Vilket år är du född?:_______________________ 
 
 
1.3 I vilket land är du född? 

Sverige   •  

Ett land i Norden  •  

Ett land utanför Norden  •  
 
 
1.4 Är någon av dina föräldrar födda i ett annat land än Sverige? 

Nej   •  

Ja, i ett land i Norden   •  

Ja, i ett land utanför Norden •  
 
 
1.5 Civilstånd:  

Ensamstående  •  

Gift/Sammanboende  •  
 
 
1.6 Har du barn? 

Ja � Nej � 
 
 
1.7 Jag har ______ (antal) hemmavarande barn i åldrarna 

         0-3 år �  4-6 år �  7-15 år �  16 år eller äldre � 
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1.8 Min högsta genomförda utbildning är (Om ej avslutad ange pågående 
utbildning)  

Ingen skolgång   •  

Grundskolenivå   •  

Gymnasienivå   •  

Universitetsnivå/Högskolenivå, högst två år •  

Universitetsnivå/Högskolenivå, mer än två år •  

Forskarnivå eller motsvarande  •  
 
 
1.9 Min huvudsakliga sysselsättning är: 

Förvärvsarbete, heltid   •  

Förvärvsarbete, deltid   •  

Studerande    •  

Arbetssökande   •  

Hemarbetande, föräldraledig  •  

Pensionär, sjukpensionär  •  
Annat:____________________________  
 
 
1.10 I vilken kommun bor du? _________________________ 
 
 
1.11 Hur bor du? 

Hyresrättslägenhet       •  

Bostadsrättslägenhet      •  

Radhus        •  

Fristående villa       •  

Studentrum/kollektiv     � 
Annat:___________________________    
        
 
 

 

FÖRTROENDE FÖR RÄTTSVÄSENDETS MYNDIGHETER 
 

 
Nu kommer några frågor om ditt förtroende för polisen och rättsväsendet. Kryssa 
i det alternativ som stämmer bäst in på Din uppfattning. 
 
2.1 Till rättsväsendet räknas polis, åklagare, domstolar och 
kriminalvård. Vilket förtroende har du för rättsväsendet i Norrbotten 
som helhet?  
 
Mycket litet förtroende       Mycket stort 
förtroende 
    1 2 3 4 5 6 7 8 

    � � � � � � � �  
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2.2 Vilket förtroende har du för följande myndigheters sätt att bedriva 
sitt arbete i Norrbotten?  
 
Mycket litet förtroende       Mycket stort 
förtroende 
    1 2 3 4 5 6 7 8  

Polisen   � � � � � � � � 
Åklagarna   � � � � � � � � 
Domstolarna  � � � � � � � � 
Kriminalvården � � � � � � � �  
 
 
 

 

UPPFATTNING OM BROTTSLIGHETEN 
 

 
 
Nu kommer några frågor som handlar om hur trygg du känner dig gentemot 
brott. Kryssa i det alternativ som stämmer bäst in på Dig.  
 
3.1 I vilken utsträckning känner du oro över brottsutvecklingen i 
Norrbotten?  
 
 Inte alls oroad        Mycket oroad 
    1 2 3 4 5 6 7 8 

    � � � � � � � � 
 
 
3.2 I vilken utsträckning har du under det senaste året oroat dig för 
att du personligen ska drabbas av något brott (när du befunnit dig i 
Norrbotten)?  
 
 Inte alls oroat mig       Oroat mig mycket 
    1 2 3 4 5 6 7 8 

    � � � � � � � �  
 
 
3.3 I vilken utsträckning har du under det senaste året oroat dig för 
att du personligen ska drabbas av följande brottstyper när du 
befunnit dig i Norrbotten? 
 
  Inte alls oroat mig       Oroat mig mycket 
     1 2 3 4 5 6 7 8  

Våldsbrott    � � � � � � � � 

Sexualbrott    � � � � � � � �  

Personrån    � � � � � � � � 
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Inbrott    � � � � � � � �  

Annat:_____________ •  � � � � � � � 
 
3.4 I vilken utsträckning har du under det senaste året oroat dig för 
att någon närstående till dig ska drabbas av ett brott (i Norrbotten)?  
 
 Inte alls oroat mig       Oroat mig mycket 
    1 2 3 4 5 6 7 8 

    � � � � � � � �  
 
 
3.5 I vilken utsträckning har du under det senaste året oroat dig för 
att någon närstående till dig ska drabbas av följande brottstyper (i 
Norrbotten)? 
 
  Inte alls oroat mig       Oroat mig mycket 
     1 2 3 4 5 6 7 8  

Våldsbrott    � � � � � � � � 

Sexualbrott    � � � � � � � �  

Personrån    � � � � � � � � 

Inbrott    � � � � � � � �  

Annat:_____________ •  � � � � � � � 
 
 
3.6 I vilken utsträckning känner du dig trygg i ditt hem?  
 
  Inte alls trygg       Helt trygg 
    1 2 3 4 5 6 7 8 

    � � � � � � � �  
 
 
3.7 Om du går ut ensam sent en kväll i området där du bor, i vilken 
utsträckning känner du dig då trygg?  
 
  Inte alls trygg       Helt trygg 
    1 2 3 4 5 6 7 8 

    � � � � � � � �  
 
 
3.8 I vilken utsträckning har du under det senaste året, när du 
befunnit dig i Norrbotten, valt att ta en annan färdväg eller ett annat 
färdsätt på grund av upplevd otrygghet eller rädsla för brott?  
 

Har aldrig hänt      •  

1 gång       •  

2 gånger eller fler     •  
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3.9 I vilken utsträckning har du under det senaste året, när du 
befunnit dig i Norrbotten, avstått från någon aktivitet, på grund av 
otrygghet eller rädsla för att utsättas för ett brott?  
 

Har aldrig hänt      •  

1 gång       •  

2 gånger eller fler     •  
 
 
3.9 I vilken utsträckning påverkar oro för brott din livskvalitet?  
 
Påverkar mig inte alls        Påverkar mig mycket 
    1 2 3 4 5 6 7 8 

    � � � � � � � � 
 
 
3.10 Hur tror du att följande brottstyper har förändrats i Norrbotten 
under den senaste tioårsperioden?  
 
  Mycket färre       Mycket fler  
    1 2 3 4 5 6 7 8  

Stöldbrott   � � � � � � � � 
Våldsbrott   � � � � � � � �  
Sexualbrott  � � � � � � � � 
Narkotikabrott  � � � � � � � � 
 
3.11 På vilket sätt får du i huvudsak information om polisen och 
brottsligheten i Norrbotten (flera alternativ kan anges)? 

 TV         •  

 Radio         •  

 Dagstidning        •  

 Kvällstidning       •  

 Tidningarnas webbplatser     •  

 Polisens webbplats      � 

 Andra webbplatser tillhörande rättsväsendet � 

 Forskningsmyndigheter/universitet   � 

 Vänner och bekanta      � 

 Övriga webbplatser      � 
 
 
3. 12 I vilken utsträckning litar du på att medierna i länet ger en 
korrekt bild av brottsligheten i Norrbotten?  
 
  Litar inte alls       Litar fullständigt 
    1 2 3 4 5 6 7 8 
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    � � � � � � � � 
 
3.13 I vilken utsträckning litar du på att medierna i länet ger en 
korrekt bild av Polisen och Polisens arbete i Norrbotten?  
 
  Litar inte alls       Litar fullständigt 
    1 2 3 4 5 6 7 8 

    � � � � � � � � 
 
 
3.14 Hur tror du att andelen anmälda brott per invånare såg ut i 
Norrbotten 2008 jämfört med Sverige i stort?  
 
 Mycket färre brott        Mycket fler brott 
    1 2 3 4 5 6 7 8 

    � � � � � � � � 

 
 
3.15 Hur tror du att andelen anmälda brott per invånare såg ut i din 
hemkommun 2008 jämfört med Sverige i stort?  
 
 Mycket färre brott       Mycket fler brott 
    1 2 3 4 5 6 7 8 

    � � � � � � � �  
 
 
3.16 Känner du någon person i din närhet som har varit utsatt för ett 
brott det senaste året (där personen själv inte varit vållande till 
brottet)?  

Ja          •  

Nej          •  

Vet ej         •  
 
 
 

 

UTSATTHET FÖR BROTT 
 

 
 
Nu kommer några frågor som handlar om utsatthet för brott. Kryssa in det 
svarsalternativ som stämmer bäst in på Dig.  
 
 
4.1 Har du under det senaste året varit i kontakt med Polisen i 
Norrbotten i något ärende (vilket som helst)?  

Ja          � 

Nej          � 

Vet ej/minns ej        � 
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4.2 Har du varit utsatt för något brott under det senaste året?  

Ja          •  

Nej          •  

Vet ej/vill ej svara        •  
 
 
Frågorna 4.3 – 4.7 är för dig som svarat ja på ovanstående fråga. Om 
du svarat nej kan du istället hoppa direkt vidare till fråga 5. 
 
 
4.3 Vilket eller vilka slags brott det handlade om (flera alternativ kan 
anges)?  

Trakasserier        •  

Hot           •  

Stöld           •  

Våldsbrott         •  

Hatbrott          •  

Sexualbrott         •  

Personrån         •  

Bedrägeri         •  

Skadegörelse        •  

Inbrott          •  
Annat brott, i så fall vilket______________  
 
 
4.4 Polisanmälde du händelsen/händelserna? 

Ja          •  

Nej          � 
Någon händelse, men inte alla (om flera händelser) � 
 
 
4.5 Om du inte anmälde händelsen till polisen, vilket var det 
huvudsakliga skälet (flera alternativ kan anges)?  

Ville inte          •  

Orkade inte         •  

Vågade inte         •  

Var rädd för att inte bli trodd      •  

Redde ut händelsen på egen hand     •  

Redde ut händelsen med hjälp av någon annan   •  

Meningslöst, polisen kan inte göra något    •  

Meningslöst, övriga rättsväsendet kan inte göra något •  

Småsak, bagatellartat händelse      •  

Tänkte inte på att polisanmäla händelsen    •  
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Saknar förtroende för polisen      •  

Saknar förtroende för övriga rättsväsendet   •  

Händelsen är en del av mitt yrke      •  
4.6 Om du polisanmälde händelsen, i vilken utsträckning var du nöjd 
med mottagandet från polisen när du anmälde brottet?  
 
  Inte alls nöjd       Mycket nöjd 
    1 2 3 4 5 6 7 8 

    � � � � � � � � 
 
 
4.7 I vilken utsträckning var du nöjd med polisens hantering av dig 
som brottsoffer under tiden som brottet utreddes?  
 
  Inte alls nöjd       Mycket nöjd 
    1 2 3 4 5 6 7 8 

    � � � � � � � � 
 
 
 

 

UPPFATTNINGAR OM POLISEN 
 

 
Nu kommer Du att få ta ställning till ett antal påståenden om din uppfattning om 
Polisen i Norrbotten. 
  
5.1 Polisen kommer när jag behöver hjälp. 
 
 Instämmer inte alls       Instämmer helt 
    1 2 3 4 5 6 7 8 

    � � � � � � � � 
 
 
5.2 Polisen kommer snabbt när jag behöver hjälp.  
 
 Instämmer inte alls       Instämmer helt 
    1 2 3 4 5 6 7 8 

    � � � � � � � � 
 
 
5.3 Polisen visar ett stort engagemang i sitt arbete.  
 
 Instämmer inte alls       Instämmer helt 
    1 2 3 4 5 6 7 8 

    � � � � � � � � 

 
5.4 Polisen har en god kompetens.  
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 Instämmer inte alls       Instämmer helt 
    1 2 3 4 5 6 7 8 

    � � � � � � � � 
5.5 Polisen utför sitt arbete på ett rättssäkert sätt.  
  
 Instämmer inte alls       Instämmer helt 
    1 2 3 4 5 6 7 8 

    � � � � � � � � 
 
 
5.6 Polisen bemöter människor med respekt.  
 
 Instämmer inte alls       Instämmer helt 
    1 2 3 4 5 6 7 8 

    � � � � � � � � 
 
 
5.7 Poliser använder inte mer våld än nöden kräver.  
 
 Instämmer inte alls       Instämmer helt 
    1 2 3 4 5 6 7 8 

    � � � � � � � � 
 
 
5.8 Polisen bedriver en effektiv brottsbekämpning.  
 
 Instämmer inte alls       Instämmer helt 
    1 2 3 4 5 6 7 8 

    � � � � � � � � 
 
 
5.9 Polisen i länet har tillräckliga resurser för att kunna bedriva en 
effektiv brottsbekämpning.  
 
 Instämmer inte alls       Instämmer helt 
    1 2 3 4 5 6 7 8 

    � � � � � � � � 
 
 
5.10 Polisen bekämpar rätt typ av brottslighet.  
 
 Instämmer inte alls       Instämmer helt 
    1 2 3 4 5 6 7 8 

    � � � � � � � � 
 
 
5.11 Det är lätt att kontakta polisen.  
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 Instämmer inte alls       Instämmer helt 
    1 2 3 4 5 6 7 8 

    � � � � � � � � 
5.12 Polisen svarar snabbt när man ringer till dem.  
 
 Instämmer inte alls       Instämmer helt 
    1 2 3 4 5 6 7 8 

    � � � � � � � � 
 
           
6. Ange hur du uppfattar Polisen i Norrbotten genom att sätta ett 
kryss i någon av rutorna mellan orden. 
 

 4 3 2 1 -1 -2 -3 -4  

Kompetenta         Inkompetenta 

Fridfulla         Våldsamma 

Vänliga         Otrevliga 

Ambitiösa         Lata 

Håller ihop          Bråkar internt 

Välutbildade         Outbildade 

Vidsynta         Fördomsfulla 

Lugna         Aggressiva 

Tänker i nya banor         Gammaldags 

Nöjda         Missnöjda 

Hjälpsamma         Passiva 

Syns ofta         Syns sällan 

Förtroendeingivande         Skrämmande 

Flexibla i sitt arbete         
Ogillar 

förändringar 

Pålitliga         Opålitliga 
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Rapporterar kollegor 
som handlar 

felaktigt 
        

Skyddar 
varandra 

 
Har Du några ytterligare synpunkter på Polisens arbete eller på denna 
undersökning kan Du skriva dem här: 
_______________________________________________________
___ 
 
_______________________________________________________
___ 
 
_______________________________________________________
___ 
 
_______________________________________________________
___ 
 
_______________________________________________________
___ 
 
_______________________________________________________
___ 
 
_______________________________________________________
___ 
 
_______________________________________________________
___ 
 
_______________________________________________________
___ 
 
_______________________________________________________
___ 
 
_______________________________________________________
___ 
 
_______________________________________________________
___ 
 
_______________________________________________________
___ 
 
_______________________________________________________
___ 
 
_______________________________________________________
___ 
 
_______________________________________________________
___ 
 
_______________________________________________________
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___ 
 
_______________________________________________________
___ 
 
_______________________________________________________
___ 
 
_______________________________________________________
___ 
 
_______________________________________________________
___ 
 
 
Använd det portofria svarskuvertet när Du skickar in det ifyllda formuläret 

till oss. 
 
 
 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 
 
 
 
 


