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Abstract 
Confidence in the judiciary and security in society are two things that are basic to a 
functioning and non-corrupt society. The purpose of this thesis was to investigate the 
inhabitant’s of Luleå Municipality confidence in the judiciary and to measure insecurity among 
its inhabitants. The following questions were posed: “How big is the confidence in 
the judiciary as a whole, for individual authorities and the way they perform different 
tasks?” and “How widespread is the insecurity in Luleå Municipality and how common is 
it that people worry about different types of crime?” A quantitative questionnaire was 
conducted with men and women in different age groups, all inhabited in Luleå Municipality. 
The results showed that women worried more extensively than men did, especially with regard 
to concerns about violent crime, while men had a higher concern for crimes related to their 
car. The results also imply that the respondents' confidence was highest for the police, while 
the court was the lowest trustworthy authority. Moreover, the older respondents felt safest of 
all groups regarding assault, a result that differs from national studies. 

 
Keywords: trust, trustworthiness, social trust, public trust, police, confidence, corruption, 
authority 

 



Sammanfattning 
Förtroende för rättsväsendet och trygghet i samhället är två ting som är basala för ett 
fungerande och icke korrupt samhälle. Syftet med detta examensarbete var att undersöka Luleå 
kommuns invånares förtroende för rättsväsendet samt att mäta otryggheten bland dessa. 
Följande frågeställningar användes: ”Hur stort är förtroendet för rättsväsendet som helhet, för de 
enskilda myndigheterna och deras sätt att utföra olika uppgifter?” och ”Hur utbredd är 
otryggheten i Luleå kommun och hur vanligt är det att personer oroar sig för olika typer av 
brott?”. En kvantitativ enkätundersökning genomfördes med män och kvinnor, i olika 
åldersgrupper, boende i Luleå kommun. Resultaten visar att kvinnor oroade sig i större 
omfattning än vad män gjorde, i synnerhet när det gäller oro för våldsbrott, medan män oroade 
sig mer för bilinbrott. Resultaten antydde även att respondenternas förtroende var högst för 
polisen, medan domstolen uppfattades som den lägst förtroendeingivinade myndigheten. De 
äldre respondenterna var tryggast av alla när det gäller oro för överfall, ett resultat som skiljer sig 
från nationella studier. 
 

Nyckelord: tillit, trovärdighet, social tillit, allmän tillit, polis, förtroende, korruption, 
myndighet 
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Inledning 
Förtroende för både medmänniskor och myndigheter är en viktig del i ett demokratiskt 
samhälle för att samhället skall fungera korrekt, men även för att invånarna ska känna sig trygga. 
Hur skulle världen se ut om ingen litade på någon? Exakt samma sak gäller för att samhället 
skall fungera och överleva. Invånarna behöver ha tillit för dess myndigheter, likaväl som 
myndigheterna är beroende av invånarnas förtroende för dem. För att polisen skall kunna 
utreda brott måste befolkningen hjälpa till med att rapportera vad som har hänt till polisen. 
Detsamma gäller domstolarna som är beroende av vittnen som lämnar korrekta uppgifter. Om 
förtroendet för någon del av rättsväsendet försämras kan det även drabba andra myndigheter 
inom rättsväsendet. Därför är det enormt viktigt att det finns ett förtroende för att personer 
som misstänks för brott får sin sak prövad på ett korrekt sätt, för att varken misstänkta eller 
brottsoffer ska bli behandlade på ett felaktigt sätt. 
 
Under de senaste åren har otryggheten och oron för brott uppmärksammats inom media såväl 
som inom forskningen. Vi matas dagligen med hur otrygg världen är i termer av krig, mord, 
stöld och överfall. Trygghet och otrygghet representerar inte enstaka begrepp, utan består av en 
komplex uppsättning känslor och åskådningar. Komplexiteten gör det hela svårt att mäta och 
skildra hur omfattande otryggheten/tryggheten är (Irlander & Westfelt, 2010). 

Påverkande faktorer med avseende på förtroende 
Det sker en interaktion mellan flera olika omständigheter som inverkar på förtroendet personen 
har för rättsväsendet:  
 

• Engagemanget för organets arbete. 
• En aktning av organets rådande arbete när det gäller kredibilitet och kvalitet. 
• Rådande sociokulturella normer i samhället, vilka påverkas av medias uppmärksamhet 

av kriminalitet (Holmberg & Weibull, 1997).  
 
Rättsväsendet kan inte ensamt påverka alla omständigheter som ligger bakom folkets förtroende 
för organet, utan detta sker i symbios med massmedia, rättsväsendets enskilda myndigheter och 
forskning. Kännedom om vilka grupper som har lågt förtroende kan vara användbar när det 
gäller att utarbeta en plan mot brist på förtroende emot rättsväsendet (Holmberg & Weibull, 
1997). 

Förtroende och otrygghet i Sverige 
Tidigare statsvetenskaplig forskning visar att de nordiska länderna, däribland Sverige, har ett 
högt förtroende för samhällets olika institutioner (Rothstein, 2003). 

Brottsförebyggande rådet [BRÅ](2009) har sedan 2006 publicerat rapporter där de har 
undersökt svenskarnas upplevelse av trygghet samt förtroende för de rättsliga myndigheterna 
(polisen, åklagarna, domstolarna och kriminalvården). I resultatet framkommer att svenskarna 
har ett högt förtroende för rättsväsendet och känner sig i allmänhet trygga och säkra. BRÅ 
(2011) har även visat i sina resultat att otryggheten i Sverige har minskat med åren.  

Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta examensarbete är att beskriva allmänhetens upplevelse av trygghet, oro för 
brott samt att beskriva deras förtroende för rättsväsendet. 
 
Följande frågeställningar kommer att sökas besvaras: 
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• Hur stort är förtroendet för rättsväsendet som helhet, för de enskilda myndigheterna 
och deras sätt att utföra olika uppgifter? 

• Hur upplevs tryggheten bland invånarna i Luleå kommun? 
• Hur vanligt är det att invånarna oroar sig för olika typer av brott?  

Tidigare forskning 
Det har gjorts ett flertal studier och undersökningar av förtroende för rättsväsendet (Tyler, 2001; 
Rothstein & Eek, 2009; Irlander & Westfelt, 2010). 
 
Tyler (2001) undersökte vad majoritets- och minoritetsgruppmedlemmar vill ha av de rättsliga 
institutionerna. Författarens slutsats var att om invånarna uppfattar att de rättsliga 
myndigheterna är vänliga och respektfulla, uppriktiga och välvilliga och inte trakasserar och 
stigmatiserar samhällets invånare kommer dessa också att vara mer stödjande för lagar och 
rättsliga myndigheter.  
 
Rothstein & Ek (2009) undersökte hur den stora variationen av social tillit för auktoriteter i 
olika länder kan förklaras. Detta är det första experimentet som bevisar hur social tillit, och tillit 
för auktoriteter, kan vara orsaksrelaterade. Deras data konfirmerar att det inte är personer som 
lever i samhällen med hög korruption som moraliskt accepterar korrupt beteende av 
myndigheter, utan tvärtom. Det är just personer som lever i korrupta samhällen som är mer 
benägna att hävda korruption som moraliskt fel. Rothstein & Ek (2009) menar dock inte att de 
enskilda medborgare som deltar i korruptionen bär skulden för detta, utan att det är ”systemet” 
som tvingar dessa personer att delta i korrupta affärer. De kom även fram till att när personer 
upplever vilseledande beteenden från offentliga myndigheter tappar de förtroende för 
myndigheterna. Dessutom kommer de också att anta att personer i allmänhet i ett sådant 
samhälle är mindre trovärdiga. Dessa effekter var desamma oavsett om personen har växt upp i 
ett högt förtroende/låg korruptionssamhälle som Sverige eller i ett lågt förtroende/hög 
korruptionssamhälle som exempelvis Rumänien.  
 
Irlander & Westfelt (2010) undersökte i den Nationella trygghetsundersökningen (NTU) 
utsatthet och oro för brott. Studien innefattar även frågor om deltagarnas erfarenheter av, och 
inställning till, rättsväsendet. Denna undersökning är en studie som görs varje år av 
brottsförebyggande rådet (BRÅ). Resultaten har tidigare varit likartade varje år. År 2009 kunde 
läsaren dock se att förtroendet för rättsväsendet hade minskat något, men att det fortfarande var 
högt. 

Teoretiskt ramverk 

Förtroende 
Förtroende är ett icke konkret fenomen som det har diskuterats mycket om. För att skapa en 
bild av vad förtroende är har författaren valt att jämföra olika förtroendeteorier. 

Förtroende kan ses som en motverkande faktor till den svårmodiga känsla som ett risktagande 
brukar innebära. Därför är just risk ett viktigt begrepp när det gäller förtroende (Aronsson & 
Karlsson, 2001; Halliday & Perks, 2003). Detta betyder att vid ett högt förtroende kommer inte 
en risk att uppmärksammas av personen i någon omfattande grad, men vid ett lågt förtroende 
upplevs samma risk som mer påtaglig och hotande. 
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Öppenhet är även det ett begrepp som används inom förtroendeforskning. Öppenhet krävs för 
att information ska vara lätt åtkomlig för intresserade. Med kännedom om sig själv och andra 
kommer en förtroenderelation att utvecklas, där både parter har förväntningar på varandra. En 
öppen kommunikation är avgörande för en fungerande förtroenderelation mellan till exempel 
polis och allmänhet (Aronsson & Karlsson, 2001). 
 
Kunskap är kanske det begrepp som spelar störst roll när det gäller förtroende för rättsväsendet. 
Desto större kunskap vi har om en myndighet ju större förtroende har vi för den (Halliday & 
Perks, 2003). Kunskap kan antingen sökas eller bli tilldelad. Om kunskapen ges kan det göras av 
myndigheten själv via exempelvis informationsblad eller föreläsningar och om det sökes kan det 
ske genom exempelvis att själv besöka myndigheten eller via Internet. Stor kunskap om ämnet 
minskar oron och om kunskap om myndigheten saknas kan ej heller förtroende finnas 
(Halliday & Perks, 2003). 
 
Enligt Misztal (1996) finns det tre basala sätt som förtroende inverkar: 
 
1) Det gör det sociala livet förutsägbart. 
2) Det skapar en samhörighet. 
3) Det skapar gynnsammare förutsättningar för samarbete i arbetslivet och i liknande 

förhållanden.  
 
Struktur skapar en trygghet i vardagen och genom organiserade arbetsplatser kan vi uppleva en 
förhöjd koncentration och uthållighet. Dessa positiva upplevelser ger en större samhörighet och 
därmed ett mer påtagligt förtroende för arbetskamrater och nära (Misztal, 1996). 
 
Seligmans (1976) teori om inlärd hjälplöshet går ut på att personer drabbade av depression har 
blivit inlärda att de lider brist på kontroll över sin omgivning. Seligman (1976) menar att 
somliga personer alltid räknar med att misslyckas och att de bär på en inre otrygghet som får 
dem att tyda till synes vardagliga situationer som skrämmande och överväldigande. Vidare anser 
Seligman (1976) att bristfällig kontroll över positiva situationer leder till en uppfattning av 
oduglighet och benägenhet att söka orsaker till uteblivna framgångar och maktlöshet hos sig 
själv. Det är inte omvärldens krav som är absurda, utan det är den egna dugligheten som är 
ofullständig och det hela slutar med att personen inte ser en väg ut från det destruktiva 
tänkandet. Personer kan lära av att andra misslyckas, det vill säga få en känsla av förtvivlan för 
att omgivningen misslyckas. På så sätt kan hela samhällen råka ut för något som kan påminnas 
om inlärd hjälplöshet (Seligman, 1976). 

Trygghet  
Trygghet är en känsla som upplevs inom oss, dvs. en typ av tillfredställelse. Alla personer är 
unika och har i och med det även varierande behov i livet beroende på ens förutsättningar och 
livssituation. Förmågan att känna en trygghet är något som vi alla delar och är något som vi 
faktiskt är i behov av för att kunna skapa kontakter med andra (Irlander & Westfelt, 2010). 
 
Trygghet kan på liknande sätt ses som något som skapas utifrån personens egna kunskaper och 
åskådningar. När en person känner trygghet kan denna känsla se olik ut beroende på vem 
personen är och vad för bakgrund han/hon har. För vissa kan trygghet vara att ha föda för 
dagen, och för andra att känna sig trygg när han/hon är på väg hem från utestället på natten. 
Trygghet kan även vara att ens eget bostadsområde har god belysning eller att barnens 
lekområde är säkert (Irlander & Westfelt, 2010). 
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Inom psykologin skildras trygghet som skydd och säkerhet, dvs. en känsla av tillit som 
uppkommer när personen uppfattar att det inte finns några hot som kan stoppa 
förtroendeprocessen. En person kan således uppleva en falsk trygghet om han/hon inte vågar, 
eller förnekar, att se de hot som existerar i hans/hennes omvärld. Inom utvecklingspsykologin 
har fenomenet trygghet spelat en betydande roll, där forskare nu har insett att barns erfarenhet 
av trygghet är väsentlig för deras psykiska välbefinnande (Egidius, 1997). 
 
I Maslows (1999) förklaringsmodell behovstrappan, finns det fem nivåer; fysiska behov, 
trygghetsbehov, sociala behov, uppskattning och självförverkligande (Figur 1). Föreställningen är 
att den enskilda personen måste tillgodose en nivå i taget för att ta sig uppför trappan. Om en 
person har svårt att komma upp till nästkommande nivå kan han/hon överkompensera en av de 
lägre nivåerna (Maslow, 1999). 

 

Figur 1. Maslows behovstrappa. 

Enligt Maslow (1999) har trygghetsbehov att göra med bildandet av stabilitet i en föränderlig 
omgivning och personer upptäcker inte bristen på trygghet innan den exponeras. Personer som 
bär otrygghet inom sig är i behov av att lära sig handskas med den innan han/hon kan känna 
en varaktig trygghet. En person som lever i en destruktiv relation med en våldsbenägen partner 
är för rädd och otrygg för att kunna tillgodose högre behov. 

Metod 
En kvantitativ enkätstudie valdes för att uppnå syftet med arbetet, eftersom det ansågs vara det 
bästa sättet att nå ut till personer i Luleå kommun och eftersom intresset låg i att undersöka 
förtroende för rättsväsendet samt att undersöka trygghet hos en större skara personer.  

Respondenter 
Antalet respondenter var 40 och det var 10 respondenter i var och en av åldersgrupperna 18-
29, 30-39, 40-59 och 60+. Respondenterna bestod av hälften män och hälften kvinnor. 
Respondenterna valdes ut genom ett bekvämlighetsurval. 

Material 
Enkäten utgjordes av en modifierad version av NTU:s trygghetsundersökningsenkät, med 
godkännande av författarna till NTU. I enkäten användes två olika typer av frågor; fasta 
svarsalternativ och skattningsfrågor. På den senare skattade respondenterna ett påstående mellan 
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1=mycket stort och 5=mycket litet, även alternativet 6=ingen åsikt/vet ej användes. 
Undersökningen kom att omfatta två övergripande frågeområden: 1) Förtroendefrågor och 2) 
Trygghetsfrågor. 

Förtroende 
Till undersökningen hör frågor om förtroendet för rättsväsendet i stort, men även för enskilda 
myndigheter (Kriminalvården, åklagarna, domstolarna och polisen). Denna del innefattar även 
frågor om förtroendet för att misstänkta personer behandlas bra, samt förtroendet för att 
personer som utsatts för brott behandlas på ett rättvist sätt av rättsväsendet och polisen. 

Trygghet 
Denna del är utformad för att fånga olika aspekter av trygghet. Frågorna inriktar sig på såväl 
trygghet för egen del och på oro för närstående och oro över brottsligheten i samhället i stort. 
Frågorna inkluderar även påtaglig otrygghet samt mer allmän otrygghet. 

Procedur 
En testenkät gavs personligen ut av författaren till cirka 15 respondenter både män och kvinnor 
inom författarens vänskapskrets för att hitta eventuella svagheter. Vissa frågor togs bort efter 
mottagen feedback.  
 
Författaren presenterade sig och sin enkät för de respondenter som hade valts ut. Enkäten 
lämnades över och respondenterna informerades om att enkäten var anonym och att resultaten 
skulle behandlas konfidentiellt. Ingen kompensation utgick. Respondenterna instruerades att 
lämna tillbaka ifylld enkät efter det att de ansåg sig vara färdiga. 

Avgränsning 
Studien gäller förtroende för rättsväsendet samt om trygghet i samhället. Undersökningen är 
avgränsad till Luleå kommun. Genom att välja Luleå kommun som undersökningsplats kunde 
författaren ha bättre kontroll över studien samt ansvara för enkätutdelningen själv. 
Undersökningen avgränsades även till män och kvinnor inom åldersgrupperna 18-29, 30-39, 
40-59 och 60+. 

Databehandling 
All erhållen data fördes in i Microsoft Office Excel 2010. Tabeller och figurer skapades och 
teman urskiljdes. Frågorna delades in i kategorierna förtroende och trygghet. Inget externt 
bortfall påträffades eftersom författaren utgick efter ett bekvämlighetsurval. I enkäten sågs inget 
fall där respondenten valt att avstå från att svara. 

Resultat 

Otrygghet 

Allmän otrygghet 
En allmän känsla av otrygghet kan beröra oro för egen del, men även oro för kriminaliteten i 
samhället i stort. Enkäten som författaren har använt innehåller frågor som behandlar båda 
aspekterna. För att undersöka respondenternas oro över brottsligheten i samhället ställdes 
följande fråga: ”Är du orolig över brottsligheten i samhället?” Frågan hade svarsalternativen: ja i 
stor utsträckning, ja i viss utsträckning och nej, inte alls. 
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Figur 2.  Samtligas oro för brottslighet i samhället i stort (Fråga 3). 
 
Figur 2 visar att majoriteten av respondenterna 32 av 40 (80%) var oroliga i viss utsträckning, 
medan 5 av 40 (12%) var oroliga i stor utsträckning samt 3 av 40 (8%) inte alls var oroliga över 
brottsligheten i samhället. Tio av 10 respondenter i åldersgruppen 60+ var i viss eller stor 
utsträckning oroliga för brottsligheten i samhället (Figur 2). 

Oro för brott 
En annan syn på otrygghet är den mer verkliga oron för att själv bli utsatt för brott. I vissa fall 
kan oro grundas i en uppskattning att den personliga risken att drabbas är stor, men 
otryggheten kan även existera för dem som skattar risken som liten. Enkäten innehåller fyra 
frågor om oron för att själv eller närstående ska drabbas av brott, frågorna inriktar sig på 
bostadsinbrott, våld, samt bilrelaterade brott. Enkätfrågorna är utformade på följande sätt:  
 

Har det hänt under det föregående året att du oroat dig för att: 
…ni ska drabbas av inbrott i er bostad? 

…ni ska bli överfallen eller misshandlad? 
…din/er bil ska bli utsatt för inbrott eller vandalisering?  

…att någon närstående ska råka ut för brott?  
 

 
 

Figur 3. Mäns och kvinnors oro för inbrott i egen bostad (Fråga 4). 
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Av Figur 3 framgår att 6 av 20 män (30%) och 9 av 20 kvinnor (45%) var oroliga för inbrott i 
sin bostad.   

 

 

Figur 4. Mäns och kvinnors oro för att bli överfallen eller misshandlad (Fråga 5). 
 
Figur 4 visar att kvinnliga respondenters oro var mer påtaglig än männens, då 1 av 20 män (5%) 
och 11 av 20 kvinnor (55%) var oroliga. Framförallt var det unga kvinnor, 18-29 år, som var 
oroliga. I denna åldersgrupp var 14 av 20 kvinnor (70%) oroliga för att bli överfallen eller 
misshandlad (Figur 4). 

 

Figur 5. Åldersgrupperna 18-29 och 60+ oro för att bli överfallen eller misshandlad (Fråga 5). 
 
Av Figur 5 framgår att de äldre respondenterna, 60+, var avesvärt tryggare än den yngsta 
åldersgruppen, 18-29 år. Sex av 10 (60%) i åldersgruppen 18-29 år upplevde oro för att bli 
överfallen, medan 1 av 10 (10%) i åldersgruppen 60+ upplevde samma oro. 
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Figur 6. Manliga och kvinnliga respondenters oro för brott vid utevistelse sen kväll (Fråga 8). 
 
Figur 6 visar att 10 kvinnor av 20 (50%) kände oro vid utevistelser, medan 1 man av 20 (5%) 
upplevde samma oro.  

 

Figur 7. Mäns och kvinnors oro för att ens bil ska bli utsatt för skadegörelse eller inbrott (Fråga 
6). 
 
Överlag hade både de manliga och kvinnliga respondenterna en hög oro för bilrelaterade brott. 
Femton av 20 män (75%) och 12 av 20 kvinnor (60%) uttryckte oro för att ens bil ska bli utsatt 
för skadegörelse eller inbrott (Figur 7). 
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Figur 8. Manliga och kvinnliga respondenters oro för att en närstående ska drabbas av brott 
(Fråga 7). 
 
Av Figur 8 framgår att både de manliga och kvinnliga respondenterna hade en hög oro för 
brott gällande närstående till respondenten (13 av 20 män (65%) respektive 16 av 20 kvinnor 
(80%)). I åldersgruppen 40-59 var 8 av 10 (80%) oroliga för att närstående ska drabbas av brott. 
 
Enkäten innehåller även frågor om respondenten på grund av otrygghet har valt andra 
vägar/färdsätt eller avstått från aktiviteter. Frågorna är utformade på följande sätt: 
Har det hänt under det senaste året att du har: 
…valt att ta en annan väg/färdsätt då du känt dig otrygg på grund av oro för brott? 
…avstått från någon aktivitet, exempelvis promenad eller biobesök då du känt dig otrygg på 
grund av …oroför brott? 
  
Utöver dessa frågor innehåller enkäten en fråga där respondenterna bedömer oron för om brott 
inverkar på just deras egen livskvalitet. Frågan lyder: Påverkar oro för brott din livskvalitet? 

 

Figur 9. Hur många män och kvinnor som valt ett annat färdsätt eller en annan väg på grund av 
oro för brott (Fråga 9). 
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Av Figur 9 framgår att ingen männen, men 7 av 20 kvinnor (35%) hade valt ett annat färdsätt 
eller en annan väg på grund av oro. I åldersgruppen 18-29 år hade 4 av 5 kvinnor (80%) valt 
annat färdsätt eller annan väg på grund av oro för att utsättas av brott. 

 

Figur 10. Hur många män och kvinnor som har avstått från en aktivitet på grund av oro för 
brott (Fråga 10). 
 
Figur 10 visar att ett mindre antal av respondenterna hade avstått från en aktivitet på grund av 
oro. Majoriteten av respondenterna såg sig trygga i detta sammanhang, men 1 manlig (5%) 
respondent och 3 kvinnliga (15%) hade vid något tillfälle avstått aktivitet på grund av oro för 
brott. 

 
 

Figur 11. Hur många män och kvinnor som anser att deras livskvalitet påverkas av brott (Fråga 
14). 
 
Av Figur 11 framgår att majoriteten av både de manliga och kvinnliga respondenterna inte lät 
oro för brott påverka deras livskvalitet. Sex kvinnor (30%) och 4 män (20%) ansåg dock att 
deras oro för brott var så pass stor att den hade påverkat deras livskvalitet. 
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Otrygghetens följder 
För många av de respondenter som kände otrygghet tycks detta, trots den oroande känslan, inte 
ge några allvarliga konsekvenser som kan påverka livskvaliteten (Figur 11). Kvinnor uppgav i 
överlag att de är mer otrygga än män (Figur 4, 6 och 9). För andra former av otrygghet, som 
exempelvis oro för att närstående ska drabbas av brott eller oro, för att drabbas av bostadsinbrott 
och bilrelaterade brott var skillnaderna mellan män och kvinnor inte lika stora (Figur 3, 7 och 
8).  

Ålder 
Resultaten tyder på att otrygghet fanns i alla åldersgrupper, men att den kan se ut på olika sätt. 
Unga personer, särskilt kvinnor, oroade sig för överfall, medan medelålders oroade sig för att 
närstående ska drabbas av brott. De äldre föreföll mer otrygga för brottsligheten i samhället i 
stort.  

Synen på brottsutvecklingen  
Enkäten innehåller en fråga om respondenterna tror att antalet brott har ökat eller minskat 
under de senaste tre åren i Sverige.  

 

Figur 12. Samtliga respondenters uppfattning om hur Sveriges brottslighet har förändrats de 
senaste tre åren (Fråga 15). 

Det framkom att majoriteten av respondenterna ansåg att brottsligheten har ökat under de 
senaste tre åren. Av alla respondenter ansåg 20 respondenter (50%) att den har ökat något, 14 
(35%) att den har ökat kraftigt, 5 (12%) att den har varit oförändrad och 1 respondent (3%) 
ansåg att den faktiskt har minskat något (Figur 12). Ingen signifikant skillnad erhölls med 
avseende på kön och åldersgrupper. 

Förtroende 

Förtroende för rättsväsendet och enskilda myndigheter  
För att undersöka respondenternas förtroende för rättsväsendet ställs följande frågor i enkäten: 
Om du tänker dig rättsväsendet som en helhet. Vilket förtroende har du för rättsväsendet?  
Vilket förtroende har du för polisens/åklagarnas/domstolarnas/kriminalvårdens sätt att bedriva 
sitt arbete? 
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Figur 13. Samtliga respondenters förtroende för rättsväsendet som helhet (Fråga 1). 

Av Figur 13 framgår att 30 av 40 (75%) respondenter hade ett stort eller tämligen stort 
förtroende för rättsväsendet som helhet, vilket inte var förvånande då liknande resultat har 
framkommit i nationella studier (Irlander & Westfelt, 2010). Ingen signifikant skillnad erhölls 
med avseende på kön och åldersgrupper. 

 

 

Figur 14. Samtliga respondenters förtroende för rättsväsendets myndigheter (Fråga 2a-d). 
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Av Figur 14 framgår att 31 av 40 (77,5%) respondenter hade ett stort eller ganska stort 
förtroende för polisen, vilket därmed var den myndighet som respondenterna hade högst 
förtroende för. Elva av 40 (28,5%) respondenter hade ett litet eller ganska litet förtroende för 
domstolen, som därmed var den myndighet som hade lägst förtroende bland respondenterna. 
Åklagarna och kriminalvården upplevdes även de som mindre förtroendeingivande än polisen. 

Hur rättsväsendet och polisen hanterar misstänkta och utsatta 
En viktig aspekt av personers förtroende för rättsväsendet och polisen är hur de hanterar de 
personer som är misstänkta eller utsatta för brott. I enkäten finns det två frågor om detta:  
Vilket förtroende har du för att rättsväsendet…  
…hanterar de som misstänks för brott på ett rättvist sätt?  
…behandlar de som utsätts för brott på ett bra sätt? 

 

Figur 15. Samtliga respondenters förtroende för att rättsväsendet som helhet respektive polisen 
behandlar misstänkta och utsatta bra (Fråga 2e-h). 

Majoriteten av respondenterna, 30 av 40 (75%), ansåg att rättsväsendet behandlar misstänkta bra 
och 26 av 40 (65%) ansåg att de behandlar personer som är utsatta för brott bra (Figur 15). 
Respondenterna hade en sämre föreställning om polisen hanterar misstänkta och utsatta rättvist, 
där 15 av 40 (37,5%) ansåg att polisen hanterar misstänkta bra och 17 av 40 (42,5%) ansåg att de 
hanterar personer som är utsatta för brott bra. 

Diskussion 

Syftet med detta examensarbete var att undersöka allmänhetens upplevelse av trygghet, oro för 
brott samt beskriva deras förtroende för rättsväsendet.  

Förtroende 
Respondenterna hade högst förtroende för polisen och detta antas delvis bero på att det är den 
myndighet vi har störst kontakt med. Kontakten kan vara att vi ser polisen på gatan, hör talas 
om dem i media samt att det oftast är polisen vi tar kontakt med av de myndigheter som finns i 
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rättsväsendet. Minst förtroende hade respondenterna för domstolen, en av de myndigheter vi 
har minst kontakt med. 

Respondenternas starka förtroende för rättsväsendet förefaller vara nära kopplat till invånarnas 
förtroende för polisen. I undersökningen hade de flesta en positiv uppfattning om polisen. 
Resultatet följer de som kan ses i tidigare forskning (Irlander och Westfelt, 2010). Polisen är en 
brottsbekämpande myndighet som också finns nära invånarna i sin myndighetsutövning, det 
vill säga majoriteten av invånarna kommer oftare i kontakt med polis jämfört med åklagare, 
domstol och Kriminalvården. Polisen är också den myndighet som får störst plats i massmedia. 
I jämförelse med de andra myndigheterna har Kriminalvården inte ett lika påtagligt 
brottsbekämpande arbete. Kriminalvården har till uppgift att ta hand om de som har dömts för 
brott. För somliga kan det svaga förtroendet för Kriminalvården handla om att personen 
uppfattar att den vård som erbjuds är ofullständig, medan andra uppfattar att exempelvis 
fängelsetiden inte är tillräcklig. Större kunskap om Kriminalvårdens arbete kan vara nödvändig 
för att stärka förtroendet för denna myndighet.  
 
Med avseende på frågan; Vilket förtroende har du för att rättsväsendet/polisen…  
…hanterar de som misstänks för brott på ett rättvist sätt?  
…behandlar de som utsätts för brott på ett bra sätt? 
ansåg 75% av respondenterna att rättsväsendet som helhet hanterar misstänkta på ett bra sätt, 
medan enbart 37,5% ansåg att polisen hanterar misstänkta bra. Den förhållandevis låga andel 
med avseende på polisen skulle kunna förklaras med att vi ofta har en verklig kontakt med 
polisen där vi får se hur de hanterar sina misstänkta och utsatta. Eftersom allt våld kan ses som 
onödigt kan därför tyckas att polisen är hårdhänt och orättvis i sin behandling. Möjligen kan 
Internet ha påverkat synen på polisen, då det finns ett flertal videor där poliser ses använda 
onödigt våld mot misstänkta. Tyvärr krävs det bara en polis som missköter sig för att förtroendet 
för dem ska sjunka. Anledningen är att polisen förknippas med ansvar och trygghet. När en 
polis inte uppfyller den bild vi har sjunker även förtroendet för att de behandlar andra 
misstänkta bra.  
 
På frågan om polisen och rättsväsendet behandlar utsatta bra, blev det liknande resultat som för 
frågan om de hanterar misstänkta rättvist. Av alla respondenter ansåg 65% att rättsväsendet 
behandlar utsatta på ett bra sätt, medan förtroendet för att polisen hanterar utsatta bra enbart 
ligger på 42,5%. Även i denna fråga kan det antas att eftersom fler personer som har varit utsatta 
för brott enbart är i kontakt med polisen och inte andra delar av rättsväsendet. Detta gör att 
polisen får större ansvar och större uppmärksamhet i media, medan de andra delarna i 
rättsväsendet är mer i skymundan och därför antar de flesta att de fungerar korrekt. 
 
Resultaten av förtroende för polisen och förtroende för att de behandlar misstänkta och utsatta 
bra överensstämmer med varandra då respondenterna hade högt förtroende för hur polisen 
arbetar, men inte för hur de behandlar misstänkta och utsatta. Invånarna kan ha ett högt allmänt 
förtroende för polisen oavsett hur de behandlar utsatta och misstänkta så länge det resulterar i 
rättvishet. 
 
Enligt Misztal (1996) är det tre basala sätt som förtroende inverkar på i våra liv. Det gör det 
sociala livet förutsägbart, skapar en typ av gemenskap och det underlättar samarbete i arbetslivet 
och liknande situationer. Detta kan appliceras på denna studie då vi i Sverige, och Luleå, har ett 
högt förtroende för varandra och våra myndigheter. Då kan en slutsats dras om att relationen 
mellan myndighet och allmänhet är bra och tydlig för annars skulle förtroendet inte vara så pass 
högt som det faktiskt är idag.  
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Otrygghet 
Att kvinnor upplever större otrygghet än män har bland annat förklarats av deras betydligt mer 
ansenliga oro för överfall, i synnerhet av sexuell karaktär (Ferraro, 1996). Att media 
uppmärksammar denna typ av brott är givetvis en bidragande faktor till deras rädsla. Att män 
uppger sig vara tryggare än kvinnor kan också bero på att män inte i lika stor utsträckning ger 
uttryck åt sin otrygghet, eftersom det inte anses lika socialt accepterat för män att vara otrygga 
(Goodey, 1997; Sutton & Farrell, 2005). Den enda frågan där de manliga respondenterna 
uttryckte större oro än kvinnor var frågan om oro för inbrott i bil och anledningen till detta 
kan vara att bilen, i många fall, ses som mannens statussymbol. 

Även när det gäller trygghetsfrågorna kan kopplingar göras till psykologin. En falsk trygghet är 
när personer blundar för faktiska hot i omvärlden. Författaren vill hävda att det även finns en 
falsk otrygghet, då vi på grund av massmedia får en falsk bild av vad som händer i samhället. 
Visserligen sker det brott, men oftast inte i den utsträckning som media vill få det att låta. När 
det mediala påverkar vår uppfattning om omvärlden kan den oftast ge oss en otrygghet som vi 
egentligen inte bör ha, dvs. en falsk otrygghet. Personer har en tendens att oroa sig i onödan 
för ett hot som inte existerar och i vissa fall kan denna oro bli en så pass stor del av livet att den 
styr handlingarna. Oro för misshandel och överfall anser författaren att falsk otrygghet kan 
appliceras på. Media uppmärksammar våldtäkter mer och mer, vilket ger kvinnan en falsk 
otrygghet eftersom det statistiskt sett är liten risk att bli överfallen av en främmande man. 
 
Personer kan lära av att se andra misslyckas, det vill säga få en känsla av hopplöshet för att 
omvärlden misslyckas. Därför kan hela samhällen drabbas av något som kan påminna om inlärd 
hjälplöshet (Seligman, 1976). Författaren antar att detta kan få konsekvenser som har betydelse 
för vår trygghet, samt vårt förtroende för rättsväsendet. Om polisen, eller annan myndighet i 
rättsväsendet, misslyckas med en viktig uppgift kan vi själva känna en hopplöshet även om det 
inte är vi själva som ligger till grund för den. 
 
Av resultaten framgår att de äldre respondenterna, 60+, är de som är mest trygga när det gäller 
oro för misshandel och överfall. I nationella undersökningar har dock denna grupp vanligen 
utgjort den mest otrygga (Irlander & Westfelt, 2010). Häll (2004) menar att äldres rädsla är 
rationell med utgångspunkt i vilka möjligheter denna åldersgrupp har att försvara sig mot ett 
överfall och vilka följder ett sådant brott kan få för en äldre person. Statistiskt sett är äldre dock 
den åldersgrupp som är minst utsatta för överfall och misshandel (Häll, 2004). Varför 
författarens äldre respondenter avviker från de nationella normerna är ett frågetecken, men en 
anledning skulle kunna vara en större trygghet i omgivningen. 
 
Vid oro för att någon annan ska utsättas eller drabbas för brott angav ett flertal män och 
kvinnor en hög oro. Orsaken till oron kan spåras till att det finns mindre möjligheter att 
påverka i den situationen. En annan anledning kan vara att många föräldrar oroar sig mer för 
sina barn än för sig själva i just denna fråga. 

Massmedias inverkan 
Hälften av respondenterna upplevde att brottsligheten har ökat kraftigt. Enbart 15% upplevde 
att antalet brott var oförändrat eller hade minskat. Jämfört med andra städer och länder är Luleå 
och Sverige inte ensamma med dessa resultat, utan liknande resultat kan ses i England, Tyskland, 
och USA (Roberts & Stalans, 2000; McAuley & Macdonald, 2007; Home Office, 2004). Vid 
flertal tillfällen har det visats att allvarliga nyheter får stort utrymme i media, nya brottstekniker 
fascinerar oss och tillvägagångssätt lyfts fram på ett sätt som får brottsligheten att beskrivas som 
ökande (Estrada & Nilsson, 2001; Pollack, 2001). Nyheter som beskriver en oförändrad, eller 
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rent av minskad, brottslighet får i stället mindre utrymme (Estrada & Nilsson, 2001; Pollack, 
2001). Detta är inget besynnerligt, utan en logisk konsekvens av att populärmedias jobb är att 
framhäva det mest dramatiska och fängslande i samhället. En ej planerad konsekvens av att följa 
medias skildringar av en ständigt ökande brottslighet är att det främjar en bild av att 
rättsväsendet inte kan genomföra sitt arbete korrekt och att brottsligheten till följd därav ökar, 
oberoende av det arbete som har utförts tidigare och som äger rum för närvarande. 
 
Aronsson & Karlsson (2001) och Halliday & Perks, (2003) betonar att en essentiell del för att 
öka invånarnas förtroende för rättsväsendet går genom kunskap och öppenhet. Genom att ge 
invånarna insikt i den aktuella brottsligheten genom exempelvis informationsbroschyrer, 
föreläsningar eller via seminarier har visat sig leda till en mer korrekt uppfattning om 
brottslighetens utsträckning och samtidigt en ökad tillit för rättsväsendet och dess myndigheter. 
Otillräcklig kunskap kan leda till ett minskat engagemang för myndigheternas arbete och 
därmed, i värsta fall, till att invånarna får ett försvagat förtroende för rättsväsendet och dess 
myndigheter. 

Reliabilitet och validitet 
Svarsalternativet ”Vet ej” kan uppmuntra respondenten att ej välja mätbart alternativ eftersom 
det ses som ett lättare val då respondenten inte behöver välja sin ståndpunkt i frågan.  
 
Fråga 14a (brott påverkar min livskvalitet) kan vara svårtolkad eftersom livskvalitet kan betyda 
olika saker beroende på vem som tillfrågas. Personer kan ha en högre, eller lägre, gräns för hur 
brott påverkar deras livskvalitet. Brott kan även påverka livskvaliteten på ett omedvetet sätt där 
personen förknippar den minskade livskvaliteten med ett annat fenomen än brott. Om frågan 
hade utvecklats hade tolkningen av den kanske förbättrats. 
 
Antalet respondenter borde ha varit fler eller den geografiska avgränsningen mindre, eftersom 
författaren anser att inte alla grupper av samhället har ingått i undersökningen. Även vald 
urvalsmetod skulle kunna ha ändrats till en slumpmässig eftersom bekvämlighetsurval har en 
tendens att få med liknande personer. 

Representativitet 
De personer som deltog i undersökningen utsågs via bekvämlighetsurval och har därmed en 
personlig relation med författaren. Eftersom ens umgänge består av liknande personligheter 
skulle kanske ett urval med slumpmässigt utvalda respondenter ha givit ett annorlunda resultat. 
En risk med bekvämlighetsurvalet är att respondenterna kan välja att avstå från att svara ärligt 
på vissa obekväma frågor (till exempel om de själva blivit åtalade för brott) i oro för att 
författaren ska få reda på något personligt. Detta trots att författaren uttryckt sig muntligen och i 
skrift att alla är anonyma och resultaten kommer att behandlas konfidentiellt. 

Etik 
Deltagande respondenter informerades muntligen och i skrift att deltagande i undersökningen 
var frivilligt och att eventuella stötande frågor fick lämnas obesvarade. Enkäten var anonym och 
författaren blandade alla insamlade enkäter före det att att de analyserades. Alla enkäter 
förstördes efter att resultaten var sammanställda. 

Framtida forskning 
Framtida forskning inom ämnet skulle kunna följa upp denna kvantitativa studie med en 
kvalitativ, i vilken utvalda deltagare intervjuas för att gå in mer på djupet vad gäller oro och 
förtroende. Detta skulle kunna ske både i Luleå och på nationell nivå.  
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Bakgrund och etnicitet är även de spännande områden. Därför skulle det vara intressant 
undersöka detta för att se om skillnader kan ses mellan olika etniciteter och bakgrunder. 
 
Det skulle även vara intressant att undersöka förtroende och otrygghet i ett historiskt perspektiv 
för att undersöka skillnader mellan idag och igår. 
 
Om studien gjordes i ett annat land vore det intressant att jämföra resultaten med andra länder 
för att undersöka vad som skiljer mellan länder. I Sverige har vi till exempel ett högt förtroende 
för rättsväsendet, medan det i ett land som Rumänien finns det ett väldigt lågt förtroende för 
rättsväsendet och dess myndigheter. Det vore intressant att undersöka varför denna skillnad 
existerar och hur förtroendet kan ökas. 
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Bilaga 1 
Information till deltagare i enkätundersökningen 
 
Denna enkätundersökning är utförd av Andreas Hallikainen, student på Psykologi programmet 
vid Luleå tekniska universitet. Resultatet från enkäterna ska användas i en C-uppsats som 
undersöker Luleå kommuns förtroende för rättsväsendet samt allmän trygghet. Enkäten tar 
cirka 10 minuter att genomföra. 
Medverkan i undersökningen är frivillig och kan avslutat när som helst. Enkäterna är anonyma 
och kommer att behandlas konfidentiellt. Enbart författaren kommer att ta del av enkäterna. 
Efter att resultatet har sammanställts kommer materialitet att förstöras. 
 
Det uppskattas om samtliga frågor besvaras. 
Vid frågor angående enkäten kontakta författaren. 
 
Kontakt 
Andreas Hallikainen 
Tel: 073-039 18 10 
E-post: nadhal-6@student.ltu.se 



Inställning till rättsväsendet

Nu kommer några frågor om din inställning till rättsväsendet. Till rättsväsendet räknas bland annat
polis, åklagare, domstolar och kriminalvård.

Polisen har till uppgift att förebygga, bekämpa och utreda brott. Åklagaren utreder och åtalar den
som misstänks för brott. Domstolen avgör om den misstänkte är skyldig och vilket straff det ska bli.
Kriminalvården ansvarar för häkten, fängelser och frivård.

Mycket
 stort

1

Ganska
 stort

2

Varken stort
 eller litet

3

Ganska
 litet

4

Mycket
 litet

5

Ingen åsikt/
   Vet ej

6

1. Om du tänker dig rättsväsendet
som en helhet. Vilket förtroende
har du för rättsväsendet?

Vilket förtroende har du för:

Polisens sätt att bedriva sitt
arbete?

Åklagarnas sätt att bedriva sitt
arbete?

Domstolarnas sätt att bedriva sitt
arbete?

2.

a.

b.

c.

d.

e.

Kriminalvårdens sätt att bedriva
sitt arbete?

Att rättsväsendet hanterar de som
misstänks för brott på ett rättvist
sätt?

Att rättsväsendet behandlar de
som utsätts för brott på ett bra
sätt?

Att polisen hanterar de som
misstänks för brott på ett rättvist
sätt?

Att polisen behandlar de som
utsätts för brott på ett bra sätt?

f.

g.

h.



Trygghet/oro för brott

Nu kommer några frågor som handlar om trygghet och oro för brott.

3. Är du orolig över brottsligheten i samhället?

1

2

3

4

Ja, i stor utsträckning

Ja, i viss utsträckning

Nej, inte alls

Vet ej

4. a) Har det hänt under det senaste året att du oroat dig för att du ska drabbas av inbrott i din
bostad?

1

2

Ja

Nej Gå till fråga 5

b) Hur ofta har det hänt?

1

2

3

4

Mycket ofta

Ganska ofta

Ganska sällan

Vet ej

5. a) Har det hänt under det senaste året att du oroat dig för att du ska bli överfallen eller
misshandlad?

1

2

Ja

Nej Gå till fråga 6

b) Hur ofta har det hänt?

1

2

3

4

Mycket ofta

Ganska ofta

Ganska sällan

Vet ej

6. a) Har det hänt under det senaste året att du oroat dig för att din/er bil ska bli utsatt för stöld
eller skadegörelse?

1

2

Ingen i hushållet ägde någon bil under förra året (2009)

Ja

Nej Gå till fråga 7

Gå till fråga 7

3

b) Hur ofta har det hänt?

1

2

3

4

Mycket ofta

Ganska ofta

Ganska sällan

Vet ej



7. a) Har det hänt under det senaste året att du oroat dig för att någon närstående till dig ska
drabbas av brott?

1

2

Ja

Nej Gå till fråga 8

b) Hur ofta har det hänt?

1

2

3

4

Mycket ofta

Ganska ofta

Ganska sällan

Vet ej

8. a) Om du går ut ensam sent en kväll i området där du bor, känner du dig då mycket trygg,
ganska trygg, ganska otrygg, mycket otrygg eller går du aldrig ut ensam sena kvällar?

1

2

3

4

Mycket trygg

Ganska trygg

Ganska otrygg

Mycket otrygg

Går aldrig ut ensam

Gå till fråga 9

5

b) Vilket är skälet till att du aldrig går ut ensam sent på kvällen?

1

2

3

Att du inte har någon anledning eller möjlighet att gå ut ensam sent på kvällen
Att du känner dig otrygg

Annat skäl

9. a) Har det hänt under det senaste året att du valt att ta en annan väg eller ett annat färdsätt då
du känt dig otrygg pga. oro att utsättas för brott?
Ett annat färdsätt kan t.ex. vara att ta bil eller taxi istället för att gå eller åka med kommunalt färdmedel.

1

2

Ja

Nej Gå till fråga 10

b) Hur ofta har det hänt?

1

2

3

4

Mycket ofta

Ganska ofta

Ganska sällan

Vet ej



10. a) Har det hänt under det senaste året att du avstått från någon aktivitet, exempelvis gå på
promenad, bio eller träffa någon, därför att du känt dig otrygg pga. oro att utsättas för brott?

1

2

Ja

Nej Gå till fråga 11

b) Hur ofta har det hänt?
1

2

3

4

Mycket ofta

Ganska ofta

Ganska sällan

Vet ej

11. Råkade du se när någon annan blev slagen, sparkad eller utsatt för annat fysiskt våld under
förra året (2009)?

1

2

Ja

Nej

12. Råkade någon anhörig till dig eller någon i din bekantskapskrets ut för ett allvarligt brott under
förra året (2009)?

1

2

3

Ja

Nej

Vet ej

13. a) Går du ut och roar dig, t.ex. på restaurang, dans, bio eller teater, mer än en gång i månaden?

1

2

Ja

Nej Gå till fråga 14

b) I vanliga fall, hur ofta brukar du gå ut och roa dig?

1

2

2-3 gånger i månaden

Minst en gång i veckan

14. a) Påverkar oro för brott din livskvalitet?

1

2

Ja

Nej Gå till fråga 15

b) I hur stor utsträckning tycker du att det påverkar dig?
1

2

3

4

I stor utsträckning

I viss utsträckning

I liten utsträckning

Vet ej



15. På det hela taget, tror du att antalet brott i Sverige har ökat, minskat eller varit oförändrade de
senaste tre åren?

1

2

3

4

5

6

Ökat kraftigt

Ökat något

Varit oförändrade

Minskat något
Minskat kraftigt

Vet ej/ingen uppfattning

16. Har du själv under de senaste tre åren blivit åtalad för något brott?

1

2

3

4

Ja

Nej

Vet ej

Vill ej svara

  

17.Ålder 

1      18-29   
    
2      30-39   
    
3      40-59 
     
4      60+

18.Kön

    1        Kvinna

    2        Man

19.    Har du några kommentarer till den här undersökningen eller på några av de frågor som ställts
       är du välkommen att skriva dem här:

Tack för din medverkan!


