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Sammanfattning 

Syfte: Studien har två delsyften, det första delsyftet ämnar att testa ett kvantitativt 

tillvägagångssätt för att undersöka individers attityder till medborgargarden. Det andra 

delsyftet ämnar att hitta indikatorer på vad som kan tänkas ligga bakom individers 

attityder till medborgargarden. Studien har två frågeställningar, den första berör 

respondenternas förtroende till samhällsaktörer och attityden mot medborgargarden. 

Den andra frågeställningen berör respondenternas upplevda trygghet och attityden mot 

medborgargarden.  

Data/Metod: Studien använde sig av en webbenkät som skapats specifikt för studien. 

Enkäten lades ut på webbforumet Familjeliv och grannsamverkansgrupper på Facebook. 

Studien använde sig av ett bekvämlighetsurval vilket innebär att resultaten inte kunde 

generaliseras till en större population. För att mäta individernas attityder till 

medborgargarden konstruerades fyra scenariofrågor där respondenter fick avgöra om 

det som försiggick i respektive scenario var rätt eller fel. Enkätfrågor som berörde 

förtroende, upplevd trygghet, upplevd brottslighet och brottsutveckling var inspirerade 

av den tidigare forskningen. 

Resultat: Samband kunde fastställas mellan förtroendet till samhällsaktörer och en 

negativ attityd mot medborgargarden. Detta samband kvarstod efter kontroll för andra 

variabler i datamaterialet. Inte lika tydliga samband kunde konstateras för studiens 

andra frågeställning där varken upplevd brottslighet i bostadsområdet eller upplevd 

trygghet i bostadsområdet uppvisade tydliga samband. Samband kunde dock konstateras 

mellan rädslan för att gå ut när det är mörkt och inte bära större mängder kontanter samt 

attityden mot medborgargarden.  

Slutsats: Attityden till medborgargarden kunde delvis förklaras genom förtroendet till 

samhällsaktörer samt den upplevda tryggheten. Resultaten i studien gick i samma 

riktning som studiens teori och den tidigare forskningen och därmed återfanns 

indikatorer för vad som kan tänkas påverka attityden mot medborgargarden. 

Nyckelord 

Medborgargarden, vigilanter, förtroende, trygghet, linjär regressionsanalys
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1 Inledning 

I populärkulturen kan enskilda individer, som ägnar sig åt att själva skydda samhället från 

brottslighet framställas som någon som vill samhället väl. Superhjältar har genom tiderna 

porträtterats som de yttersta kämparna för rättvisa och står alltid på offrets sida. Här kan det 

anses vara rätt att ta saken i egna händer när samhället inte kan, eftersom hjälten har tagit på sig 

rollen på grund av sin osjälviskhet där hen är villig att offra sitt eget liv för att skydda de 

oskyldiga från de onda.  

Fenomenet kan dock vara ytterst problematiskt i verkligheten. Inte minst för demokratistater där 

rättssäkerhet tillämpas. Frågan är om rättssäkerhet kan upprätthållas genom enskilda individers 

subjektiva bedömning. Vad händer om superhjälten gör fel bedömning? 

Utifrån den tidigare forskningen och den generella debatten kan två begrepp utläsas, vigilanter 

och medborgargarden. Vigilant1 är ett begrepp som har sitt ursprung i spanskans vigilante. Själva 

ordet betyder direktöversatt väktare. Begreppet innebär en ensam individ som, likt 

medborgargarden, har tagit på sig rollen som rättskipare (Cambridge Dictionary, 2016).  

Medborgargarden brukar i vardagligt tal avse de handlingar som medborgargarden ägnar sig åt 

och kan sammanfattas som varande en ”frivillig vaktstyrka med självpåtagna polisära uppgifter” 

(NE, 2016). I denna studie kommer vigilanter användas för de enskilda individer som ägnar sig 

åt denna typ av verksamhet och medborgargarden kan ses som en grupp som består av vigilanter. 

I Sverige är medborgargarden ett tillsynes relativt sällsynt fenomen. Detta fenomen har dock 

blivit alltmer omtalat i den vardagliga debatten de senaste åren. Det går dock att argumentera för 

att medborgargarden i Sverige inte är ett särskilt nytt fenomen. I och med vad som kan upplevas 

som ett hårdare samhällsklimat, exempelvis en upplevd flyktingkris, har det gett incitament för 

dessa grupperingar att uppstå i samhällets periferi. 

                                                 

1 Egen översättning från engelskans vigilante 
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Den tidigare forskningen på detta område tycks peka på samma bakomliggande orsak till 

uppkomsten av medborgargarden; bristande förtroendet till rättssystemets och statsapparatens 

kapacitet att utföra sina samhälleliga uppdrag, att skydda samhället från brottslighet och att skipa 

rättvisa.  

De samhällsaktörer som har detta till uppgift, exempelvis polisen, är dock beroende av ett stort 

förtroende från medborgarna. Att enskilda individer själva tar på sig polisens och i förlängningen 

domstolarnas, uppdrag för att själva bekämpa brottslighet kan medföra stora konsekvenser för de 

flesta av samhällets individer då rättssäkerheten blir lidande. I och med detta kan detta fenomen 

ses som ett potentiellt samhällsproblem.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med föreliggande studie är att studera vad som ligger bakom individers 

attityder till medborgargarden. Studien kommer att utgå ifrån att tillit till samhällets olika 

instanser, upplevd trygghet samt synen på straff påverkar individers attityder till 

medborgargarden. Detta kommer att undersökas genom ett kvantitativt tillvägagångssätt.  

Studien fyller två delsyften, det första delsyftet är att testa ett kvantitativt tillvägagångssätt för att 

hitta eventuella samband. Det tycks inte finnas någon tidigare forskning om fenomenet i Sverige 

och därmed kan en explorativ studie vara på sin plats för att på så sätt undersöka hur fenomenet 

bör angripas inom ramen för en kvantitativ studie i framtiden.  

Det andra delsyftet är att hitta indikatorer på hur samband kan tänkas se ut, men på grund av 

studiens urval (se vidare beskrivning av urvalet i avsnittet om data och metod), kommer 

eventuella samband inte kunna generaliseras till den svenska befolkningen. De samband som 

eventuellt hittas kan därmed bana väg för framtida forskning. 
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Studiens frågeställningar är därför följande: 

 Finns det en samvariation mellan förtroendet till rättssystemet och myndigheter och 

individers attityder till medborgargarden? 

 Inverkar den självupplevda tryggheten i bostadsområdet på attityden till 

medborgargarden? 

1.2 Avgränsningar 

En avgränsning är nödvändig för denna studie då medborgargarden är ett outforskat och 

problematiskt fält. Studien kommer att därmed att avgränsas till individers attityder till 

medborgargarden snarare än medborgargrupperingar i sig. Det finns flera anledningar till detta, 

dels på grund av svårigheter att nå individer som är medlemmar i en sådan gruppering då det 

knappast finns någon form av register över dessa. Fenomenet tycks också vara så pass obskyrt att 

det är svårt att veta i vilken utsträckning det existerar.  

Det finns även skäl att tro att individer som ingår i ett medborgargarde är mindre benägna att 

vilja delta i en vetenskaplig studie på grund av medborgargardenas natur, då det huvudsakligen 

är olagliga aktiviteter som exempelvis våld eller hot om våld som försiggår.  

1.3 Disposition 

Inledningsvis kommer studiens teoretiska ramverk och den tidigare forskning som utförts i fältet 

att redogöras för. Därefter kommer studiens urval, datainsamling och metod att presenteras, efter 

det redogörs för studiens resultat från de analyser som utförts. Avslutningsvis kommer resultaten 

att diskuteras och knytas an till teorin såväl som den tidigare forskning och till sist kommer 

förslag på framtida forskning att presenteras. 
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2 Teori och tidigare forskning 

I detta avsnitt redogörs för studiens teoretiska ramverk samt för tidigare forskning av betydelse 

för studien. 

2.1 Teori 

Studien använder sig i huvudsak av två teorier, Jürgen Habermas teori om det kommunikativa 

handlandet samt Lee Johnstons teori om medborgargarden. Habermas teori kommer att användas 

övergripande och därmed kommer abstraktionsnivån i stort sett att behållas. Johnstons teori 

kommer att fylla två syften i studien; det första är att ge en tydlig definition av medborgargarden 

och det andra är att den kommer att ligga till grund för operationaliseringen av begreppet 

medborgargarde.  

2.1.1 Kommunikativt handlande 

Det moderna samhället består enligt Habermas av två delar. Den första delen är ett begrepp som 

är lånat från fenomenologerna, livsvärld (Habermas, 1984: 13, 70; Berger & Luckman, 1991: 

28). I livsvärlden försiggår den vardagliga sociala interaktionen mellan individer, det kan 

exempelvis röra sig om interaktioner på arbetet, med vänner och familjen. Koordineringen av 

handlingar sker främst genom språket i livsvärlden. Livsvärlden återskapas genom den 

kommunikativa rationaliteten, en vad Habermas kallar social integration (Habermas, 1984: 342).  

Den andra delen är vad Habermas kallar system vilket är ett begrepp som har sitt ursprung hos 

strukturfunktionalismen (ibid.: 4, 188-189). Systemet är av livsvärlden skapat och den innehåller 

formella och anonyma relationer. Det kan exempelvis vara myndigheter, det ekonomiska 

systemet som koordineras genom opersonliga interaktioner och byråkrati. Individers handlande 

inom systemet koordineras genom pengar och makt och till skillnad från livsvärlden sker här en 

systemintegration (Habermas, 1976: 4-7; Habermas, 1984: 342, 358-359).  
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Habermas menar att det genomgående problemet för moderna samhällen är att systemet, som har 

sitt ursprung i livsvärlden, har börjat kolonialisera livsvärlden. Då dessa olika delar av samhället 

reproduceras på två helt olika sätt ersätts livsvärldens koordination alltmer av systemets 

instrumentella rationalitet vilket i sin tur förstör reproduktionen av livsvärlden (Habermas, 1984: 

398-399).     

När världsuppfattningar inte upprätthålls av traditionella institutioner såsom kyrkan behövs andra 

former som kan koordinering av den sociala verkligheten. Detta är vad Habermas kallar 

styrningsmekanismer, koordination uppnås, och som tidigare nämnts, genom pengar och makt. I 

det moderna samhället har dessa mekanismer blivit alltmer viktiga och har i större grad börjat 

ersätta språket som ett sätt att koordinera i livsvärlden.  

I praktiken resulterar utfallet i att en allt större del av individens vardag blir monetäriserad och 

byråkratiserad. När pengar och makt koordinerar alltmer av livsvärldens handlingar blir resultatet 

den individualism och konsumtionism som återfinns i det moderna samhället. Systemet har med 

andra ord börjat kolonialisera livsvärden där samhällsmedborgare ställs i en form av 

beroendeställning gentemot staten. Kolonialiseringen av livsvärlden ger även upphov till vad 

Habermas anser vara motståndsrörelser mot systemets inträde i livsvärlden. Dessa grupper kan 

exempelvis vara miljö- och fredsrörelser (ibid.: 342-344) 

De problem som upplevs i samhället är ett resultat av att reproduktionen av livsvärlden förstörs 

genom kolonialiseringen. Individer känner sig mindre delaktiga i samhällets utveckling och de är 

på sätt och vis inte ”myndiga” att delta i de kollektiva och samhälleliga angelägenheterna som 

uppstår i exempelvis samhällsdebatten (ibid.: 354). Detta kan därmed förklara det bristande 

förtroendet för samhällets olika instanser hos den enskilda individen då det uppstår en kris när 

denna kolonialisering försiggår (Habermas, 1976: 92-94; Habermas, 1984: 367-369).   

2.1.2 Medborgargarde som koncept  

I vardagligt tal brukar denna typ av handling och organisation att summeras som ”de som tar 

lagen i egna händer”, det är exempelvis inte ovanligt att framställa medborgargarden på detta sätt 

i media (Arpi, 2015; Lindberg, 2015; Mikkelsen, 2016). Mot bakgrund av detta utformade Lee 
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Johnston (1996) en kriminologisk teori för att underlätta framtida analyser av fenomenet och 

införa en konceptualisering av medborgargarden till samhällsvetenskapen.   

2.1.3 Vad kännetecknar ett medborgargarde? 

Om ett medborgargarde inte kan summeras som att ta lagen i egna händer, vad är det då? 

Johnston utgår från statsvetarna Rosenbaum & Sederberg (1974) och ställer sig även kritisk till 

deras definition av medborgargarden. Medan Rosenbaum och Sederberg menar att ett 

medborgargarde i grund och botten är vad de kallar för etablissemangets våld2 det vill säga att 

aktörer brukar våld för att upprätthålla det önskvärda status quo. I denna definition kunde 

exempelvis poliser som på eget bevåg, när de inte är i tjänst, söker upp och bestraffar brottslingar 

räknas som vigilanter delaktiga i ett medborgargarde. Enligt Johnston kan denna definition göra 

begreppet medborgargarden onödigt, då definitionen blir alltför bred. Istället bör ett 

medborgargarde definieras som endast bestående av privata volontärer eller vigilanter som de 

kommer att benämnas i denna studie. Denna distinktion är nödvändig då en polis aldrig upphör 

att vara polis även om hen inte är i tjänst. Denna individ kommer mer eller mindre alltid att ha 

sina privilegier och rättigheter även på fritiden. Att vigilanter måste vara volontärer är alltså 

nödvändigt för att kunna skilja mellan individer som aktivt försöker bekämpa brott på eget bevåg 

och en individ som exempelvis jobbar som väktare för ett företag (Johnston, 1996). 

Medborgargarden och vigilanter agerar utifrån två motiv; brottsbekämpning och social kontroll, 

dessa motiv är inte ömsesidigt uteslutande utan kan närvara samtidigt. När ordet 

medborgargarden nämns tänker nog de flesta på en grupp som ägnar sig åt någon form av 

brottsbekämpning, det kan vara att förebygga brott i sitt närområde och/eller bestraffa eventuella 

förbrytare på eget bevåg. Med social kontroll menas att ett medborgargarde och vigilanter 

försöker upprätthålla en rådande social ordning, detta kan vara normer, traditioner, hierarkier och 

så vidare. Enligt Johnston kan denna typ av motiv maskera sig själv som brottsbekämpning 

(ibid.). Ett exempel på detta skulle kunna vara att en grupp vigilanter bränner ner ett asylboende i 

sitt bostadsområde och rättfärdiga detta med att boendet skulle medföra brottslighet i deras 

                                                 

2 Egen översättning av establishment violence 
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område, medan det verkliga motivet egentligen är att upprätthålla det status quo som råder, att 

inga asylboende finns närvarande i området.  

2.1.4 Medborgargardenas element  

Teorin radar upp sex stycken olika element som fungerar som kriterium för vad som 

kännetecknar medborgare och vigilanter. Dessa element fungerar även som utmärkta 

avgränsningar av begreppet medborgargarde då begreppet i sig är långt ifrån oproblematiskt. 

Det första elementet avser planeringen, förberedelsen och organisationen av medborgargardet. I 

samtliga fall där vigilanter och medborgargarden förekommit har någon form av planering eller 

förberedelser varit närvarande. Det kan exempelvis handla om kartläggning av en plats eller 

individ som är objekt för övervakning, införskaffning av utrustning (tillhyggen, vapen och så 

vidare), organisering av vigilanter för att bilda en grupp (Johnston, 1996).  

Som nämndes ovan är det endast privata volontärer som kan vara vigilanter. Detta är som bekant 

ett tydligt avstamp ifrån tidigare teorier om fenomenet då detta avgränsar begreppet ytterligare, 

eftersom aktörer som säkerhetsvakter, poliser ur tjänst och liknande exkluderas. Det bör dock 

nämnas att detta andra element i sig kan medföra problem då medlemmar i exempelvis olika 

grannsamverkangrupper i så fall skulle vara vigilanter enligt detta kriterium (ibid.).  

På grund av detta problem behandlar det tredje elementet huruvida individerna är autonoma. 

Med autonom menas att individerna handlar på eget bevåg, utan vägledning och hjälp av en 

myndighet, exempelvis polismyndigheten. Grannsamverkan har ett nära samarbete med polisen 

och detta blir ett sätt för polisen att kontrollera det brottsbekämpande och brottsförebyggande 

arbetet av de privata volontärerna (Brå, 2008: 9-11; Johnston, 1996).  

Det fjärde elementet behandlar medborgargardenas och vigilanternas kapacitet att bruka våld. 

Detta kan exempelvis fungera som en viktig skiljelinje mellan medborgargarden och 

grannsamverkan då ett medborgargarde kan uppvisa någon form av kapacitet att bruka våld, 

oavsett om de gör det eller inte. Enligt Johnston räcker det att vigilanter endast hotar om våld 

utan att någonsin bruka det. Det är även viktigt att våldsutövning på något sätt är accepterat inom 

organisationen som en legitim metod för uppnå sitt mål (Johnston, 1996). 
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Medborgargarden och vigilanter är till stor del reaktiva gentemot brottslighet och avvikande 

beteende3, vilket är det femte elementet. Även detta element nämndes kort ovan i beskrivningen 

av vad ett medborgargarde är. Ena syftet handlar om brottsbekämpning medan det andra avser 

social kontroll. Medborgargarden och vigilanter bemöter med andra ord brottslighet och 

avvikande beteende reaktivt, genom våld eller hot om våld.  

Det sjätte och sista elementet berör säkerhet, både på kollektiv nivå och individuell nivå. 

Medborgargarden och vigilanter är en produkt av individers, och inte sällan orealistiska, krav på 

säkerhet (ibid.). I individens ögon har säkerhet blivit ett livsviktigt krav för att kunna upprätthålla 

ett samhälle och för att ett drägligt liv ens ska kunna vara möjligt. Medborgargarden blir här en 

strategi för att uppnå de säkerhetskrav som ställs av individerna i samhället, denna grupp kan 

anses vara lösningen på ett problem som myndigheter tycks vara inkapabla till att lösa.  

2.2 Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer tidigare forskning att presenteras. Fenomenet medborgargarden är relativt 

outforskat i Sverige4. Även ur ett internationellt perspektiv tycks tidigare forskning överlag vara 

sällsynt och i vissa fall bristfällig, med två tydliga undantag; USA och Nordirland. Nedan följer 

en redogörelse av de studier som utförts inom fältet. Tidigare forskning som berör upplevd 

trygghet och förtroende kommer också att presenteras.  

2.2.1 Medborgargarden 

I USA är medborgargarden relativt väldokumenterade och kan bland annat observeras i form av 

privat gränsbevakning av de yttre gränserna, i detta fall, den södra gränsen. Dessa grupperingar 

bestående av privata aktörer, bevakar gränserna för att själva stoppa vad som upplevs vara ett 

inflöde av kriminalitet över nationsgränserna (Kil m.fl., 2009; Newby, 2012). Sang H. Kil et al. 

(2009) studie visar att den stora orsaken till att dessa grupper bevakar gränserna är en känsla av 

                                                 

3 Avvikande beteende kan exempelvis handla om normbrytande, något som inte är olagligt men bryter mot 

den sociala ordningen.  

4 Inga träffar gällande medborgargarden i Sverige på Google Scholar, DiVA samt EDS med söktermer: 

medborgargarden, vigilanter, vigilantism sweden. 
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bristande säkerhet, staten upplevs inte kunna upprätthålla gränsbevakningen vilket medför en 

rädsla för att inte endast ”vanliga” brottslingar ska komma in i USA utan även terrorister (ibid.). 

Terroristattackerna den 11/9 2001, där målen utgjorde både civila och militära byggnader i USA, 

var en händelse som medförde en ökad otrygghet i USA där medborgargarden ansåg sig ha 

lösningen till de upplevda problemen (Sang m.fl., 2009; Oliviero, 2011; Newby, 2012), detta 

trots att inga av de terrorister som utförde dåden korsade den södra gränsen i USA. Det är inte 

endast vid gränsen som medborgargarden verkar, de organisationer som från början ägnade sig åt 

gränsbevakningar expanderade så småningom bortom gränsen. Dessa medborgargarden uppvisar 

främst högerextrema element då de kämpar mot de problem som invandringen medför i delstater 

som inte har en yttre gräns. Dessa grupperingar ägnar sig åt att bland annat hota individer som 

anlitar migranter för att utföra diverse jobb, delta i hotfulla protester och så vidare (Sang m.fl., 

2009).   

I Jason T. Carmichael et al. (2005) studie fann man att det förelåg samband mellan hårdare straff 

och medborgargarden. I de amerikanska delstater som haft en historia där medborgargarden 

utförde lynchningar är straffen generellt hårdare. Domare i dessa delstater upplevde en allt högre 

press från allmänheten att i större utsträckning döma brottslingar till dödsstraff (Zimring, 2003: 

117-118; Carmichael m.fl., 2005). Detta tycks dock stå i kontrast mot vad andra studier kommit 

fram till. Hårdare straff medför en högre risk för uppkomsten av medborgargarden och 

våldshandlingar då toleransen för sådana handlingar är högre och på grund av en 

normaliseringsprocess (Shepherd, 2005; Kil & Menjívar, 2006; Sang m.fl., 2009). 

Nordirland präglades under lång tid av konflikter mellan lojalister (främst protestanter) och 

republikaner (främst katoliker). Som en del av detta bildades organisationen Irish Republican 

Army (IRA) vilka utförde en rad olika terroristaktioner. Under oroligheterna innan 1994 låg 

medborgargarden bakom de diverse terroristaktiviteter som försiggick. Eftersom denna tid 

präglades av en stark oro, då terrorism var en överhängande risk, blev rättssystemet lidande och 

därmed uppstod medborgargarden för att upprätthålla ordningen. Silke och Taylor (2000) kunde 

i sin studie utmärka två distinkta grupper som ägnade sig åt denna typ av verksamhet, IRA och 

lojalisterna. Grupperna ägnade sig åt att bestraffa, vad de ansåg, brottslingar som gjort sig 

skyldiga för exempelvis trafikbrott och stöld. Offren för dessa bestraffningar bestod främst av 

unga individer (Silke & Taylor, 2000). 
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De olika medborgargardena i Nordirland rättfärdigade sin verksamhet på olika sätt. IRA bedrev 

brottsbekämpning på grund av att individer i katolska områden inte litade på att polisen kunde 

utföra sitt uppdrag i deras område. Detta inbringade en känsla om att det var upp till den katolska 

befolkningen själva att försvara sina egna områden mot brottslighet (Bishop & Mallie, 1987: 

282-285, 416-419; O’Doherty, 1998: 107-111; Coogan, 2002: 608, 627). Individerna upplevde 

att det rent utav fanns en ovilja hos polisen att bekämpa brott i deras område vilket även gav 

upphov till misstankar om att polisen snarare stod på brottslingarnas sida (Munck, 1984). 

Vidare kunde studier påvisa att det uppkom en form av ömsesidigt beroende mellan den katolska 

befolkningen i de berörda områdena och IRA. Individer förlitade sig alltmer på att IRA skulle 

bekämpa diverse våldsbrott som begicks i deras områden. Samtidigt kände IRA sig skyldiga att 

hjälpa den katolska befolkningen (Brewer m.fl., 1998; O’Mahony m.fl., 2000: 126-131). Polisens 

bristfälliga legitimitet beror delvis på att polisstyrkan till stor del är sekulär, dess fokus på att 

bekämpa terrorism i dessa områden har underminerat deras förmåga att effektivt bekämpa övrig 

brottslighet i katolska områden (McEvoy & Mika, 2001). 

Lojalisternas rättfärdigande av deras medborgargarden var liknande de IRA hade. Den 

protestantiska befolkningen i Nordirland upplevde en frustration över att polisen upplevdes vara 

oförmögen att bekämpa IRA (Bruce, 1992; Bowyer-Bell, 1993). Lojalisterna ägnade sig även åt 

att bekämpa annan brottslighet än terrorism på grund av en bristande tillit till polisens förmåga 

att själva bekämpa sådan brottslighet (Conway, 1997).  

Sedan vapenvilan i Nordirland trädde i kraft 1994 har medborgargarden blivit ett allt mer 

påtagligt fenomen (Silke & Taylor, 2000; Silke, 2000). 

2.2.2 Trygghet, förtroende och synen på kriminalitet 

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) utför varje år en rikstäckande undersökning, Nationella 

trygghetsundersökningen (NTU). Syftet med undersökningen är att kartlägga den svenska 

befolkningens upplevda trygghet, förtroende till rättsväsendet samt hur dessa individer uppfattar 

brottsligheten i Sverige.  År 2015 uppgav 22 procent att de upplevde stor oro för brottsligheten i 

samhället, en siffra som visar på en minskning av denna upplevda oro i jämförelse med år 2006, 

29 procent år 2006 mot 22 procent år 2015 (Brå, 2016a: 14). Oron för att bli överfallen och/eller 
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misshandlad har också minskat något (15 procenten respektive 11 procent) mellan 2006 och 

2015 (ibid.: 17). 

Förtroendet till polismyndigheten är relativt högt i Sverige. I en studie utförd av World Values 

Survey (WWS) år 2011 angav cirka 79 procent att de har ganska eller mycket högt förtroende 

(Lindberg & Svensson, 2012: 49). Resultaten från WVS-undersökningen förstärks delvis av 

NTU-studien där riksgenomsnittet som angav att de hade ganska eller mycket stort förtroendet 

till polisens sätt att bedriva sitt arbete var 65 procent år 2011 (Brå, 2016a: 22). Skillnaden mellan 

resultaten i dessa studier kan tänkas bero på de olika metoder som använts för att komma fram 

till resultaten (Lindberg & Svensson, 2012, 5; Brå, 2016b: 7, 13-18).  

NTU-undersökningen kunde även konstatera att förtroendet till polisen och rättsväsendet som 

helhet hade ökat sedan 2006. Andelen som hade ganska eller mycket högt förtroende var 55 

procent för polisen och 54 procent för rättsväsendet som helhet. Denna andel hade ökat till 65 

respektive 64 procent 2015 (Brå, 2016a: 21). Förtroende till polismyndigheten och domstolarna 

undersöktes även i SOM-undersökningen år 2014 där 52 procent angav att de hade ganska eller 

mycket högt förtroende till dessa myndigheter (SOM-institutet, 2015: 6). 
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3 Data och metod 

I detta avsnitt redogörs för studiens urval, datainsamlingsprocess och metod. Studien utgår ifrån 

ett bekvämlighetsurval som en webbenkät skickades ut till. Eftersom urvalet inte tillåter att 

resultaten generaliseras kommer detta att även resoneras kring i termer av reliabilitet och 

validitet. De olika etiska aspekterna kommer att presenteras och resoneras kring. En kvantitativ 

metod tillämpas i både datainsamling såväl som analys.  

3.1 Urval 

Studien använder sig av ett bekvämlighetsurval. Detta innebär att respondenter som har varit 

tillgängliga vid tiden då enkäten skulle läggas ut blev utvalda för att delta. Resultat av denna 

undersökning kommer med andra ord inte att kunna generaliseras till en större befolkning 

(Ferber, 1977; Marshall 1996; Salkind, 2009, 96-97).  

Urvalet bestod dels av användare från webbforumet familjeliv.se, dels av 

grannsamverkansgrupper på Facebook. Anledning till varför dessa blev utvalda för studien är 

dels för att många individer var aktiva på dessa webbplatser samt att enkäten kunde tänkas vara 

relevant för dem att besvara. På Familjeliv diskuterades det mesta med främst ett fokus på 

familjelivet, tryggheten i sitt bostadsområde ansågs rimligen beröra även dessa användare. 

Grannsamverkansgrupperna hade relativt många användare och webbenkäten handlade om saker 

som kunde vara av relevans för dessa användare då enkäten berörde trygghet, upplevd 

brottslighet samt förtroendet till samhällsaktörer. Den tänka målgruppen för studien var individer 

som var 18 år och äldre, både familjeliv och Facebook tillämpade åldersgränsen med tillägget att 

för att bli medlem krävdes i samtliga fall ett godkännande från administratörerna för att bli 

medlem i dessa facebookgrupper.   

Fördelar med att använda sig av bekvämlighetsurval är framförallt en fråga om resurser. Ett 

obundet slumpmässigt urval är ofta att föredra då samtliga individer i populationen som 

undersöks har haft samma sannolikhet att bli utvalda att delta i studien. Detta medför dock en 
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stor kostnad i en rent monetär mening, något som inte är ett lika påtagligt problem i ett 

bekvämlighetsurval. Å andra sidan är detta urval problematiskt eftersom samtliga individer i 

Sverige inte hade samma sannolikhet att ingå i studien vilket omintetgör möjligheten att 

generalisera resultaten från detta urval till att gälla för en population. För att dessutom ha en 

närvaro på internet krävs någon form av teknik som tillåter ett sådant användande, såsom datorer, 

smartphones, surfplattor och så vidare (Wright, 2006). I exempelvis många 

grannsamverkansgrupper på Facebook krävs ett godkännande från administratören för att bli 

godkänd som medlem, en annan aspekt av skevheten är att grannsamverkansgrupperna var starkt 

begränsade till den geografiska plats de avser att skydda.  

Denna typ av urval kan dock vara användbart när syftet är att testa enkätfrågor för att undersöka 

om de fungerar för att senare tillämpas i en enkät som skickas ut i exempelvis ett OSU (Obundet 

slumpmässigt urval) (Ferber, 1977; Salkind, 2009, 96-97). Denna typ av urval är passande för en 

sådan här explorativ studie vars syfte var att testa olika enkätfrågor och utforska fenomen inför 

vidare forskning och större kvantitativa studier (Ferber, 1977).  

Resultaten från denna studie kan i framtiden fungera som ett underlag för vidare forskning på 

området. På grund av att studien använde sig av ett bekvämlighetsurval kan alltså inga resultat i 

denna studie presenteras som om de vore generaliserbara, uttalanden om de olika tendenser för 

urvalet kommer snarare att göras. 

3.2 Datainsamling  

Enkäten lades upp, som nämndes ovan, på olika webbplatser, nämligen webbforumet 

familjeliv.se samt fem grannsamverkansgrupper på Facebook. Webbforumet Familjeliv är ett av 

Sveriges största och antalet unika webbläsarbesök uppgick vecka 15 2016 till cirka 1,1 

miljoner5(KIA, 2016). Detta forum blev utvalt just på grund av de stora antal registrerade 

användare samt sidbesök, vilket gissningsvis skulle medföra ett stort antal svar.  

                                                 

5 Unika webbläsarbesök avser antalet unika besök som utförts av en viss webbläsare, med andra ord behöver 

det nödvändigtvis inte vara 1,1 miljoner unika individer som besökt sidan. En och samma individ kan ha 

besökt sidan med olika webbläsare. För mer information om begreppet: http://goo.gl/Feoyab 
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Grannsamverkansgrupperna hade ett relativt stora antal medlemmar vilket var en av 

anledningarna till varför de blev utvalda. Svarsfrekvensen hos både grannsamverkansgrupperna 

och familjeliv blev trots det stora antalet användare mycket låg. 

Datainsamling på webbforum som Familjeliv kräver att forskaren är mer aktiv än om enkäten 

exempelvis skulle skickats ut i brev hem till utvalda respondenter. På ett webbforum behöver 

enkäten först och främst läggas upp i en tråd som forskaren själv skapar. Stora webbforum är 

aktiva så till vida att nya trådar skapas och hamnar på listan för det aktuella underforumet. Detta 

medför att äldre och tillsynes inaktiva trådar kommer att ”halka” ner på listan, konsekvensen av 

detta är att tråden inte blir lika synligt för användarna. Detta kan motverkas genom att frekvent 

skriva inlägg, och framförallt få andra användare att skriva inlägg, då varje nytt inlägg i tråden 

gör att tråden hamnar högre upp på listan vilket ökar chanserna för att enkäten ska hittas av 

potentiella respondenter. Tråden på familjeliv skapades i underforumet Samhälle  

Vetenskapligt. 

Grannsamverkansgrupperna på Facebook hittades genom att göra sökningar på grannsamverkan 

på sidan. Detta medförde att ett antal olika distinkta grupper kunde hittas, samtliga 

grannsamverkansgrupper är verksamma i Stockholmsområdet. Kontakt togs med 

administratörerna över grannsamverkansgrupperna innan enkäten lades ut. Detta gjordes på 

grund av flera anledningar, dels för att få tillåtelse och dels för att de flesta av dessa grupper var 

stängda och därmed behövdes en ansökan för att gå med i gruppen godkännas av en 

administratör. Utöver detta kunde även information om att enkäten var godkänd att läggas upp 

från administratör framgå i det inlägg som lades upp med enkäten, detta kan ha haft en positiv 

inverkan på svarsfrekvensen.  

Webbenkäten konstruerades genom Google Drive. Det fanns flera skäl till att välja webbenkät 

framför postenkäter; dels blir kodningen enklare då alla svar från början sparas digitalt, dels 

kostar inte webbenkäter lika mycket som postenkäter samtidigt som de uppvisar liknande 

svarsfrekvenser (Kaplowitz m.fl., 2004; Wright, 2005). För respondenterna kan det bli enklare 

att fylla i en enkät på internet då de kan svara på enkäten med hjälp av i princip vilken 

elektronisk enhet som helst som har internetuppkoppling. Respondenterna slipper även gå till 
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närmaste brevlåda för att skicka sina svar eftersom de skickar svaren över internet när de 

besvarat enkäten.  

Datainsamlingen pågick mellan 31 mars och 2 maj år 2016. När enkäten stängdes hade 

sammanlagt 124 antal svar kommit från familjeliv.se och grannsamverkansgrupperna på 

Facebook. Grannsamverkansgrupperna stod för merparten (103 svarande) av de inkomna svaren 

medan svaren från Familjeliv var betydligt färre (21 svarande).  

3.4 Variabler och operationalisering 

Enkäten var indelad i fyra delar, dessa delar återspeglar de frågeställningar som studien hade i 

syfte att besvara, i del ett fick respondenterna besvara frågor som rörde deras socio-demografiska 

bakgrund. I del två återfanns frågor som berörde respondenternas förtroende till samhällets olika 

instanser, exempelvis polisen och myndigheter, dessa frågor är inspirerade av WVS 

undersökningar (Lindberg & Svensson, 2012: 48-53, 82-84). Den tredje delen innehöll frågor 

som rörde respondenternas upplevda trygghet och syn på brottslighet, likt den andra delen är 

inspiration även här hämtad från WVS. Frågorna som berörde respondenternas upplevda 

brottslighet är inspirerade av Kristina Jerres & Henrik Thams (2010: 79-80) undersökning 

angående den svenska befolkningens syn på brott och straff. I den fjärde och sista delen återfanns 

de scenarion som var ämnade att mäta respondenternas attityd till medborgargarden. Det är 

rimligt utifrån den tidigare forskningen att anta att attityder till medborgargarden påverkas av 

respondenternas förtroende till samhällsaktörer samt deras upplevda trygghet och inte tvärtom.  

3.4.1 Validitet och reliabilitet 

Som nämndes ovan har de flesta oberoende variabler inspirerats av andra studier. Merparten av 

dessa studier använder sig av samma enkätfrågor upprepade gånger och därmed bör dessa anses 

vara beprövade mått för att mäta förtroende och trygghet, med andra ord ansågs dessa frågor 

inneha hög validitet samt reliabilitet.  

Vad beträffar scenariofrågorna är validiteten och reliabiliteten inte lika lätt att avgöra. Denna typ 

av tillvägagångssätt har sällan använts för att studera detta fenomen tidigare. Däremot kan 
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scenariofrågor anses vara ett bättre sätt att mäta attityder till medborgargarden än att exempelvis 

endast använda sig av frågor som endast frågar respondenterna om de är för eller mot 

medborgargarden. Svaren kan te sig annorlunda på grund av exempelvis social önskvärdhet där 

individer tenderar att överskatta sin sociala önskvärdhet när respondenterna svarar på direkta 

frågor som kan upplevas som känsliga, i detta fall, attityden mot medborgargarden (Armacost, 

m.fl., 2012).  

3.4.2 Beroende variabel 

Syftet med studien är att mäta individers attityder till medborgargarden. För att mäta detta har 

beroende variabeln konstruerats utifrån Lee Johnstons (1996) teori i form av scenarion som 

respondenterna fick avgöra om de ansåg att aktörerna i respektive scenario handlade rätt. Det 

fanns totalt fyra scenarion som var avsedda att mäta attityder till medborgardeverksamhet. 

Respondenterna fick svara på en skala mellan 0 – 10 där 0 betydde att de ställde sig negativt 

gentemot handlandet i scenariot och 10 innebar att de ställde sig positiva till handlandet.  

När enkäten konstruerades var tanken redan från början att dessa fyra scenarion (se bilaga 1) 

skulle ingå i ett summerat index där detta index skulle analyseras som en beroende variabel i en 

linjär regression analys (OLS). För att säkerställa att dessa fyra variabler var lämpliga att 

summeras till ett index utfördes ett skalreliabilitetstest. Det kunde dock konstateras att scenario 

tre respektive fyra inte var lämpliga att ingå i samma index som scenario ett och två. På grund av 

detta utelämnades dessa variabler och det slutliga index uppvisade ett Cronbach’s alpha på 

0,738. Detta innebar att dessa variabler är lämpliga att summera till ett index då värdet är högre 

än 0,76 (Reynaldo & Santos, 1999).  

3.4.3 Oberoende variabler 

Ålder mätte respondenternas ålder. Denna variabel var redan i datainsamling numeriskt kodad, 

vilket innebar att inga större ändringar i analysarbetet har utförts på denna variabel. Det bör 

tilläggas att åldersskillnaderna från de olika platserna enkäten lades upp var relativt stora, 

                                                 

6 Det bör dock nämnas att även värden som understiger 0,7 kan accepteras, exempelvis värden som är högre 

än 0,6 (Renaldo & Santos, 1999). 
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framförallt när det kom till skillnaden mellan familjeliv.se och Facebookgrupperna. På 

familjeliv.se kunde det konstateras att det var i högre grad yngre individer som svarade på 

enkäten i jämförelse med de individer som svarade via grannsamverkansgrupperna.  

Kön mätte vilket kön som respondenterna definierade sig med. Svarsalternativen var; man, 

kvinna, icke-binär samt annat. Anledningen till varför denna variabel togs med i enkäten var för 

att undersöka om det fanns könsskillnader i attityder till medborgargarden. Variabeln kodades 

om till en dummyvariabel där man antog värdet 1. Med andra ord blev kvinna, icke-binär 

referenskategori för denna variabel.  

Variabeln Utbildning mätte respondenternas högsta avslutade utbildning och hade 

svarsalternativen; grundskola eller motsvarande, gymnasium, högskola/universitet högst 3 år, 

högskola/universitet kandidatexamen, högskola/universitet magister- eller masterexamen, 

högskola/universitet forskarutbildning och annat. För att underlätta i analyserna kodades denna 

variabel om till en dummyvariabel där värde 1 avsåg att respondenten hade någon form av 

examen på högskola/universitet.   

Sysselsättning mättes genom att respondenterna fick välja ett av följande svarsalternativ; 

Arbetare, lägre tjänsteman, högre tjänsteman, egenföretagare, student, pensionär, 

arbetssökande, långtidssjukskriven eller annat. För att kunna tillämpas i analysen klassindelades 

och dummykodades denna variabel till lägre tjänsteman, högre tjänsteman och arbetare. 

Referenskategori för Sysselsättning blev därmed egenföretagare, student, pensionär, 

arbetssökande, långtidssjukskriven och annat.  

Förtroende mättes genom ett frågebatteri. Frågorna mätte respondenternas självskattade 

förtroende till olika samhälleliga aktörer; nyhetstidningar, nyheter på TV, fackföreningar, 

försvarsmakten, polisen, domstolarna, regeringen, riksdagen och andra myndigheter. 

Respondenterna skattade sitt förtroende till ovan nämna aktörer genom att välja ett av följande 

svarsalternativ; mycket stort förtroende, ganska stort förtroende, likgiltigt, inte särskilt stort 

förtroende, inget förtroende alls och vet ej/vill ej svara. Dessa variabler kodades om till att bli 

numeriska där kategorin vet ej/vill ej svara kodades som bortfall.  
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Ett index konstruerades utifrån detta frågebatteri efter att ett skalreliabilitetstest genomförts som 

uppvisade ett Cronbach’s alpha på 0,87. Detta innebar att variablerna gällande förtroende till 

samhällsaktörer var lämpliga att ingå i ett summerat index.  

För att mäta upplevd trygghet skattade respondenterna sin upplevda trygghet i sitt 

bostadsområde. Svarsalternativen var följande; väldigt trygg, ganska trygg, varken eller, inte så 

trygg och inte alls trygg. Denna variabel kodades om till en dummyvariabel där respondenter 

som upplevde någon form av trygghet inklusive de som valde varken eller, utgjorde 

referenskategori.  

I del tre återfanns två frågebatterier, ett större och ett mindre. Det större batteriet innehöll frågor 

som rörde hur ofta respondenten upplevde att olika typer av brottslighet och avvikande beteende 

förekom i deras bostadsområde. Det handlade mer specifikt om; rån, misshandel, inbrott, 

drogförsäljning på gatan, förtäring av alkohol på allmän plats och hotfulla situationer där våld 

inte är inblandat. I detta frågebatteri fick respondenten avgöra förekomsten av dessa händelser 

genom svarsalternativen; väldigt ofta, ganska ofta, inte så ofta, inte alls ofta och vet ej/vill inte 

svara. Det sista svarsalternativet blev kodade som bortfall. Skalreliabiliteten testades med 

Cronbach’s alpha (0,89) varefter variablerna summerades ihop till ett index. Ett högt värde i 

detta index innebar att respondenterna upplevde en hög frekvens av förekomna brott och 

avvikande beteende i sitt område.  

Det mindre frågebatteriet innefattade tre frågor. Dessa frågor berörde om respondenten på grund 

av bristande trygghet haft mindre kontanter, undvikt att gå ut när det är mörkt och burit vapen för 

självförsvar. Svarsalternativ till dessa frågor var; ja, nej och vet inte/vill inte svara. Dessa 

variabler blev dikotomiserade där vet inte/vill inte svara kodades om till bortfall och ja antog 

värdet 1 medan nej antog värdet 0.  

3.5 Metod 

Studien har en deduktiv ansats, då den utgår från teori, och använde sig av kvantitativa metoder 

för att besvara frågeställningarna. Eftersom denna studie är en explorativ studie med delsyfte att 

undersöka medborgargarden med hjälp av en kvantitativ metod inför vidare forskning kan även 
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fördelar såsom generaliserbarhet tas i beaktning, trots att resultatet i just denna studie inte kan 

generaliseras. Med hjälp av kvantitativa tillvägagångssätt kan de samband som hittas 

generaliseras till en större population förutsatt att urvalet är ett sannolikhetsurval (Salkind, 2009: 

90-94).  

Analysen bestod av både en deskriptiv och en mer avancerad statistisk metod, nämligen linjär 

regressionsanalys (OLS). Denna metod ansågs vara mest lämplig för att finna samband mellan 

den beroende- och de oberoende variablerna. Med hjälp av linjär regressionsanalys förs 

resultaten närmare det tredje kausalitetskravet, nämligen, uteslutandet av alternativa 

förklaringsorsaker (Achen, 1982: 21, Amit, 2002; Blettner m.fl., 2010).  

Linjär regressionsanalys förutsätter att den beroende variabeln är kontinuerlig. Detta är orsaken 

till varför svarsalternativen till scenariofrågorna är skalor som sträcker sig mellan 0 – 10. De 

scenariovariabler som ansågs vara lämpliga med hjälp av skalreliabilitetstest blev summerade till 

ett index vilket medförde att de antog värden som sträckte sig från 0 – 20. 

De oberoende variablerna bör vara antingen kontinuerliga eller dummyvariabler för att vara 

lämpliga att ingå i regressionsanalys (Achen, 1982; 30-37, Blettner m.fl., 2010). På grund av 

detta har, som nämnts ovan, variabler antingen kodats om till dummyvariabler eller summerats 

ihop med andra variabler för att bilda summerade index. 

I regressionsanalyser kan även R2 användas. Detta mått räknar ut andelen förklarade skillnader 

mellan beroende variabeln och de oberoende variablerna. Måttet är baserat på frihetsgrader och 

en stor nackdel med måttet är att R2-värdet kommer i princip alltid att stiga när fler variabler 

läggs till då antalet frihetsgrader ökar. Eftersom denna studie kommer att tillämpa 

regressionsmodeller som innefattar många variabler kommer ett justerat R2 användas. Detta mått 

är anpassat för regressionsmodeller med stort antal frihetsgrader.  

Signifikansvärden (p-värden) kommer att presenteras i analyserna. Trots att datamaterialet 

tillämpar sig av ett bekvämlighetsurval och därmed inte stickprovsdata kan detta tyckas vara 

onödigt. Att skriva ut signifikansvärden i denna studie fyller dock en viktig funktion; om ett 

samband uppvisar höga p-värden innebär det att det finns stora standardfel inom variabeln som 
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testas. Detta kan i sin tur ge en fingervisning om vilka samband som tycks vara relativt säkra, 

utifrån omständigheterna.  

3.6 Etik 

Etik är en viktig aspekt för vetenskapen och denna studie är inget undantag. Under studiens gång 

har de etiska aspekterna alltid förhållits till, då attityder till medborgargarden, upplevd trygghet 

och tillit till myndigheter kan och bör ses som känsliga uppgifter för individer är det därmed 

viktigt att förhålla sig till de etiska krav som Vetenskapsrådet (2011) ställer.  

Under datainsamlingen informerades respondenterna om studiens syfte och vad enkätresultaten 

skulle användas till. I inläggen som lades upp på både Familjeliv och de Facebookgrupper som 

studerats framgick det vad enkäten hade för syfte och i förlängningen även studien i helhet. 

Respondenterna informerades om att deras deltagande var helt frivilligt och att de kunde avbryta 

deltagandet när de ville. Information om vad enkäten skulle användas till framgick. Därmed bör 

informationskravet vara uppfyllt i denna studie (Vetenskapsrådet, 2011). 

I inläggen samt beskrivningen av enkäten framgick det att deltagande var helt frivilligt. De 

respondenter som svarade på enkäten bör anses ha samtyckt till deltagande då de informerades 

om att de kunde bortse från enkäten helt och hållet om de inte var intresserade av att delta. Inga 

särskilda tillstånd har behövts hämtas från exempelvis föräldrar/vårdnadshavare då enkäten har 

riktat sig mot vuxna individer samt lagts ut på ställen där det tillämpas en viss åldersgräns. Även 

om det finns åldersgränser på dessa webbplatser är det ingen garanti för att individer som är 

yngre än vad som efterfrågas vistas på dessa webbplatser och svarar på enkäten. Trots detta bör 

samtyckeskravet vara uppfyllt (ibid.). 

Samtliga respondenter var och förblev anonyma, detta innebär att inga svar kunde härledas till 

någon enskild individ. De svar som samlats in har även behandlats med största konfidenstialitet, 

det är endast behöriga individer som har haft tillgång till materialet, i och med detta bör 

konfidentialitetskravet vara uppfyllt. Datamaterialet kommer inte att säljas eller lånas ut för 

varken kommersiella och/eller icke- vetenskapliga syften, vilket inne bär att nyttjandekravet även 

är uppfyllt (ibid.).    
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4 Resultat 

I detta avsnitt kommer studiens resultat att presenteras. En deskriptiv tabell över samtliga 

variabler som ingått i analysen kommer först att presenteras. Därefter kommer frågeställningarna 

besvaras genom användandet av multipel regressionsanalys.  

4.1 Deskriptiv tabell 

I tabellen (tabell 1) nedan synliggörs studiens samtliga variabler som ingår i analysen.  

Respondenternas ålder sträcker sig mellan 21 år till 76 år och medelåldern i datamaterialet 

uppgår till cirka 46 år. Medelåldern kan jämföras med det svenska genomsnittet som 2015 låg på 

cirka 41 år (SCB, 2016), med andra ord är medelåldern något högre i datamaterialet än det 

svenska genomsnittet.  

Könsfördelningen är något skev i detta datamaterial med fler svarande kvinnor än män (62,1 

respektive 34,7 procent). Troligen är detta ett resultat av det bekvämlighetsurval som materialet 

baseras på och möjligen speglar detta användarna på de olika forumen. Den vanligaste högsta 

avslutade utbildningen bland respondenterna är gymnasium och den vanligaste sysselsättningen 

hos respondenterna är högre tjänsteman (arbetare utgör dock 20,2 procent, det vill säga nästan 

lika många som de 21,8 procenten högre tjänstemän)  

De index som kom att användas i analyserna hade relativt hög svarsfrekvenser med undantag för 

indexet som berörde den upplevda brottsligheten i respondentens bostadsområde. Bortfallet i 

detta index beror främst på hur den kodats, då relativt många respondenter angav 

svarsalternativet vet ej på de frågor som innefattades i frågebatteriet. Detta svarsalternativ 

kodades som bortfall och därmed kan detta vara en anledning till varför de interna bortfallet är 

relativt höga för denna variabel. 
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Tabell 1. Deskriptiv tabell för samtliga variabler som ingår i 

regressionsanalysen (n=124). 

Variabel n % m md min max 

Ålder 121 - 46,16 46 21 76 

Kön 120 - - - - - 

Kvinna/icke binär (ref.kat.) 77 62,10% - - - - 

Man 43 34,70% - - - - 

Utbildning 124 - - - - - 

Inte högskoleexamen (ref.kat.) 77 62,10% - - - - 

Högskoleexamen 38 30,60% - - - - 

Sysselsättning 124 - - - - - 

Student/Pensionär/Egen företagare/ 

Långtidssjukskriven/arbetssökande 

(ref.kat.) 
54 43,50% - - - - 

Arbetare 25 20,20% - - - - 

Lägre tjänsteman 18 14,50% - - - - 

Högre tjänsteman 27 21,80% - - - - 

VigilantIndex 122 - 4,11 2 0 20 

FörtroendesamhällsaktörIndex 105 - 29,32 30 13 45 

UpplevdbrottslighetiområdeIndex 85 - 11,04 9 6 21 

Trygg i området 123 - - - - - 

Trygg (ref.kat.) 105 84,70% - - - - 

Otrygg 18 14,50% - - - - 

Mindre kontanter p.g.a. 

otrygghet 
123 

- - - - - 

Nej (ref.kat.) 52 41,90% - - - - 

Ja 71 57,30% - - - - 

Inte gått ut när det är mörkt 

p.g.a. otrygghet 124 
- - - - - 

Nej (ref.kat.) 71 57,30% - - - - 

Ja 53 42,70% - - - - 

Burit vapen p.g.a. otrygghet 122 - - - - - 

Nej (ref.kat.) 112 90,30% - - - - 

Ja 10 8,10% - - - - 

Upplev brottsökning 121 - - - - - 

Minskar/Oförändrad (ref.kat.) 27 21,80% - - - - 

Ökar 94 75,80% - - - - 

Total 124 100%         
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4.2 Regressionsanalyser 

I den första modellen i den multipla regressionsanalysen testas studiens första frågeställning; 

finns det en samvariation mellan förtroende till myndigheter och institutioner och individers 

attityder till medborgargarden? I och med detta testas index för förtroende till samhällsaktörer 

mot respondenternas attityder till medborgargarden. Modell två syftar att besvara studiens andra 

frågeställning; inverkar den självupplevda tryggheten i bostadsområdet på attityden till 

medborgargarden? I denna modell lades därmed variabler som mäter upplevd trygghet till.  

Modell ett pekar på att det finns ett samband mellan förtroende till samhällsaktörer och beroende 

variabeln. Detta innebär att ju högre förtroende en respondent har gentemot samhällsaktörer 

desto mer negativt inställd är denne gentemot medborgargarden. Sambandet är även signifikant 

vilket innebär att om detta skulle ha varit ett obundet slumpmässigt urval skulle sambandet 

kunna generaliseras till den större populationen då risken för att slumpen står för sambandet är 

tämligen liten. Andelen förklarad varians i modell ett synliggörs genom justerat R² (R²j). Detta 

värde uppgår till 0,057 vilket i sin tur innebär att förtroendet till samhällsaktörer kan förklara 5,7 

procent av skillnaderna i attityder till medborgargarden. 

I modell två kvarstår sambandet mellan förtroende till samhällsaktörer och attityd till 

medborgargarden. Sambandet var fortsatt signifikant i modell två, kontrollerat för de andra, i 

modellen inkluderade, variablerna. 

Upplevd trygghet i bostadsområdet uppvisade ett negativt samband. De som uppgav att de kände 

sig otrygga i sitt bostadsområde hade generellt en mer negativ attityd till medborgargarden. 

Däremot finns det stora standardfel i sambandet. Index för upplevd brottslighet i respondentens 

bostadsområde uppvisar ett positivt samband med attityd till medborgargarden. De som uppgav 

att brott är relativt frekventa i deras bostadsområde är mer positiva gentemot medborgargarden. 

Även sambandet mellan respondenternas rädsla att ha på sig större mängder kontanter på grund 

av otrygghet och attityd till medborgargarden är positivt. Detta innebär att respondenter som 

uppgav att de inte har på sig stora mängder kontanter även har en mer positivt attityd till 

medborgargarden.  
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Däremot är sambandet mellan rädslan att gå ut när det är mörkt på grund av otrygghet och 

attityder till medborgargarden innebär att respondenter som uppger att de inte går ut när det är 

mörkt på grund av otrygghet är generellt mer negativa gentemot medborgargarden. Variabeln 

som mätte huruvida respondenterna burit vapen på grund av otrygghet uppvisade ett samband 

med positiv attityd till medborgargarden och liknande samband ses mellan upplevd brottsökning 

och positiv attityd till medborgargarden.  

Sambandet mellan förtroende till samhällsaktörer och attityder till medborgargarden kvarstod 

med en förändrad b-koefficient. sambandet är, i modell två, fortsatt signifikant. Index för 

upplevd brottslighet i bostadsområdet och upplevd trygghet i bostadsområdet uppvisar samband 

som inte är signifikanta, detta innebär att det finns stora standardfel för dessa variabler där 

variansen inom variablerna är hög. Sambandet mellan att ha med sig större mängder kontanter 

och attityd till medborgargarden är signifikant, likaså är sambandet mellan att inte gå ut när det 

är mörkt och attityd till medborgargarden. Inga signifikanta samband upptäcktes mellan att bära 

vapen och attityder gentemot medborgargarde samt upplevd brottsutveckling och attityd till 

medborgargarden uppvisas i modell två. Andelen förklarad varians i modell två ökade markant 

från modell ett. Justerat R2 uppvisar ett värde på 0,252. Med andra ord kan de inkluderade 

variablerna i modell två förklara skillnader i attityder till medborgargarden med 25 procent. 

I modell tre testades de samband som upptäcktes i föregående modeller genom att inkludera 

bakgrundsvariabler som kontrollvariabler. Detta för att observera huruvida sambanden 

påverkades av de socio-demografiska aspekterna såsom kön, ålder, utbildning och sysselsättning.  

Index för förtroende till samhällsaktörer uppvisar en något mer negativ riktning i jämförelse med 

modell två. Respondentens upplevda trygghet i bostadsområdet har i denna modell gått från ett 

negativt samband till ett positivt samband. Gällande att bära mindre mängder pengar tycks 

sambandet med en positiv attityd till medborgargarden bestå även i modell tre. Likaså består 

sambandet mellan att undvika att gå ut när det är mörkt på grund av otrygghet och negativ attityd 

till medborgargarden. 

Den upplevda brottsutvecklingen hos respondenternas samband med beroende variabeln har i 

modell tre minskat ytterligare, sambandet är fortsatt inte signifikant i modell tre. I modell tre kan 

det utläsas att det finns ett svagt negativt samband mellan ålder och beroende variabeln. Kön 
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uppvisar ett positivt samband, det vill säga, respondenter som uppgav att de är män har en 

generellt mer positivt attityd till medborgargarden än referensgruppen kvinnor och icke-binära.  

Utbildningsnivå tycks inte ha något större samband med beroende variabeln.  Det samband som 

kan avläsas i modell tre är ett positivt samband, det vill säga, en högre utbildning medför en mer 

positivt attityd till medborgargarden. Sysselsättning tycks ha blandad påverkan på attityden mot 

medborgargarden. Arbetare tycks i datamaterialet ha en generellt mer positiv attityd till 

medborgargarden än vad de andra kategorierna har.  

Samtliga samband från modell två tycks kvarstå trots kontroll för de socio-demografiska 

variablerna, med några undantag. De samband som är signifikanta i varierande grad i modell tre 

är förtroende till samhällsaktörer, bära mindre kontanter, undvikt att gå ut när det är mörkt, ålder 

och kön. Detta innebär att dessa variabler som uppvisar signifikanta samband har relativt små 

standardfel och därmed kan dessa samband anses som säkrare än exempelvis de samband som 

inte är signifikanta. Den förklarade variansen i modell tre ökade något i jämförelse med modell 

två och i förlängningen modell ett. Justerat R2 uppgick till 0,294 i modell tre, vilket innebär att 

samtliga variabler inkluderade i modell tre förklarar skillnader i attityder till medborgargarden 

till 29,4 procent.  

  



 

26 

 

 

Tabell 2. Regressionsanalys med attityder till medborgargarden som 

beroende variabel. (n=124) 

Variabel   Modell 1 Modell 2 Modell 3 

          

Förtroende samhällsaktör index   -0,174*** -0,203*** -0,261*** 

Trygg i området         

Trygg (Ref.Kat)   -- -- -- 

Otrygg   -- -0,449 0,091 

UpplevdbrottslighetiområdeIndex   -- 0,166 0,075 

Mindre kontanter p.g.a. otrygghet         

Nej (Ref.Kat)   -- -- -- 

Ja   -- 4,133*** 3,939*** 

Undvikt gå ut när det är mörkt         

Nej (Ref.Kat)   -- -- -- 

Ja   -- -3,239** -2,505* 

Burit vapen p.g.a. otrygghet         

Nej (Ref.Kat)   -- -- -- 

Ja   -- 1,039 0,135 

Upplevd brottsutveckling         

Minskar/Oförändrad (Ref.Kat)   -- -- -- 

Ökar   -- 0,773 0,536 

Ålder   -- -- -0,075* 

Kön         

Kvinna/Icke-binär (Ref.Kat)   -- -- -- 

Man   -- -- 2,445** 

Utbildning         

Inte högskoleexamen (Ref.Kat)   -- -- -- 

Högskoleexamen    -- -- 0,324 

Sysselsättning         

Pensionär/Student/Egenföretagare/Arbet

slös/Långtidssjukskriven (Ref.kat) 
  

-- -- -- 

Arbetare   -- -- 1,473 

Lägre tjänsteman   -- -- -0,011 

Högre tjänsteman   -- -- -0,378 

R²   0,066 0,328 0,435 

R²j   0,057 0,252 0,294 

Konstant   9,333*** 7,130** 12,138*** 

* = p < 0,10 ** = p < 0,05 *** = p < 0,01       
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5 Diskussion 

Studiens första delsyfte var att undersöka om det är möjligt med en kvantitativ ansats att mäta 

individers attityder till medborgargarden. Resultaten pekar på att studiens båda frågeställningar 

går att besvara genom denna typ av metod. De frågor som rörde säkerhet och förtroende var 

baserad på tidigare forskning vilket innebär att dessa bör anses vara en bra metod att mäta 

förtroende och trygghet eftersom dessa mått har använts förut i den tidigare forskningen.  

Studiens andra delsyfte var att undersöka om det fanns indikatorer på vad som kan påverka 

individernas attityder till medborgargarden. Den första frågeställningen berörde individernas 

förtroende till samhällsaktörer och attityden mot medborgargarden. Sammanfattningsvis 

uppvisade förtroende till samhällsaktörer ett negativt samband med attityder till 

medborgargarden. Detta innebär, för datamaterialet, att en respondent som har ett högt 

förtroende generellt kommer att ha en mindre positiv inställning när det kommer till 

medborgargarden. Detta samband kvarstod även efter kontroll för andra variabler hade utförts. 

Resultaten går i teorins riktning där Johnston (1996) menar att medborgargarden uppstår när det 

bland annat finns ett misstroende gentemot exempelvis polisen hos befolkningen. Detta samband 

förstärktes ytterligare genom att kontrollera för andra variabler i datamaterialet, vilket tyder på 

att det är rimligt att anta att förtroendet spelar en stor roll när det gäller attityder till 

medborgargarden.  

Detta misstroende baseras i grund på en känsla av otrygghet som individer upplever att staten 

och myndigheter är oförmögna att göra något åt. Som en reaktion mot detta uppstår 

medborgargarden där de erbjuder en lösning på de problem som upplevs finnas (Johnston, 1996). 

Studien har dock som bekant endast undersökt individers attityder till medborgargarden och 

därmed går det inte med säkerhet att säga att de faktiskt existerar. Om medborgargarden faktiskt 

existerar kan det tänkas vara ett tämligen ovanligt fenomen i åtminstone Sverige. 

Likt teorin pekade den tidigare forskningen på att medborgargarden har sin grund i ett 

misstroende gentemot samhällsaktörer. Om exempelvis individer känner att polisen är inkapabla 

till att upprätthålla ordningen och domstolarna inkapabla till att utdela tillräckliga straff mot 
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gärningsmän medför detta incitament för positiva attityder till medborgargarden. Gemensamt för 

både USA och Nordirland, utifrån den tidigare forskningen, är ett bristande förtroendet till 

rättssystemet. Man ansåg att varken polisen eller domstolarna kunde upprätthålla lag och ordning 

samt att gärningsmän ansågs komma undan för lätt (Sang m.fl., 2009; Brewer m.fl., 1997; 

O’Mahony m.fl., 2000: 126-131). På Nordirland ansåg medborgargardena att polisen rentutav 

ställde sig på brottslingarnas sida (Bishop & Mallie, 1987: 282-285, 416-419; O’Doherty, 1998: 

107-111; Coogan, 2002: 608, 627) genom att exempelvis erbjuda de, som vigilanterna ansåg vara 

brottslingar, att bli informanter för att bekämpa de olika terroristorganisationer som var 

verksamma (Munck, 1984). 

Studiens andra frågeställning som behandlade upplevd trygghet hos respondenterna var inte lika 

självklart besvarad. Visserligen kunde en del samband konstateras, främst när det kom till 

rädslan att gå ut när det är mörkt och undvika att bära större mängder kontanter på grund av 

bristande trygghet. Det mest uppseendeväckande sambandet som fanns var rädslan att gå ut när 

det är mörkt och negativ attityd till medborgargarden. Detta skulle kunna innebära att individer 

som upplever en så pass stor otrygghet att de inte vågar gå ut när det är mörkt kan uppleva att 

medborgargarden bidrar till otryggheten om de skulle vara verksamma i de områden som 

individen rör sig i. Det återstår dock att se om detta samband kan återskapas i framtida studier. 

Upplevd trygghet i bostadsområdet uppvisade till en början ett negativt samband med attityden 

till medborgargarden. Detta samband ändrades dock till ett positivt samband där individer som 

kände sig otrygga i sitt bostadsområde hade en mer positiv attityd till medborgargarden. 

Sambandet var dock inte signifikant och detta tydde på stora standardfel i sambandet.  

Den självupplevda brottsligheten i bostadsområdet uppvisade visserligen ett samband som gick i 

teorins såväl som den tidigare forskningens riktning. Att sambandet inte blev signifikant i 

slutändan tyder på stora varianser inom variabeln. Detta kan vara på grund av materialets urval, 

det är rimligt att tro att urvalet är skevt vilket är en av de stora nackdelarna när det kommer till 

bekvämlighetsurval. Sammanfattningsvis kan en slutsats dras om resultaten att trygghet verkar 

spela en viss roll när det kommer till respondenternas attityd till medborgargarden, ur stor andel 

detta samband kommer se ut i ett stickprov återstår dock att se i framtida studier.  
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Det kan finnas olika förklaringar till vad som kan orsaka detta missförtroende. En rimlig 

förklaring kan eventuellt finnas i studiens teori, närmare bestämt; Habermas (1976: 92-94; 1984: 

367-369). Kriser i förtroendet till samhället kan ses som en effekt av systemets kolonialisering av 

livsvärlden. Att exempelvis byråkratin ersätter alltmer av individernas livsvärld vilket kopplar 

bort individerna från livsvärlden. När en kris, exempelvis en händelse som medför tvivel om att 

ordningen kan upprätthållas, uppstår kan medföra att samhällsaktörer får problem med att 

legitimera sin status och makt (Habermas, 1976: 92-94).  

Likt Habermas (Habermas, 1976: 92-94; Habermas, 1984: 367-369) tycks denna typ av 

verksamhet utlösas av någon form av kris (Sang m.fl., 2009; Silke & Taylor, 2000; Oliviero, 

2011). I USA började medborgargardegrupperingar formas som en följd av 11/9-attackerna, där 

man ansåg att tryggheten var bristande och ett behov av att bevaka de yttre gränserna växte 

(Sang m.fl., 2009; Oliviero, 2011; Newby, 2012). På Nordirland uppstod medborgargarden som 

en följd av en lång period av inbördeskrig och oroligheter, en segregation mellan den 

protestantiska och den katolska befolkningen.  

5.1 Studiens styrkor och svagheter 

Studiens största svaghet är urvalet. På grund av att resultaten från analyserna baseras på ett 

bekvämlighetsurval kan inget av dessa resultat generaliseras till en population. Som nämndes i 

tidigare delar av denna studie beror på att samtliga ur Sveriges befolkning har inte haft samma 

sannolikhet att delta i undersökningen (Ferber, 1977; Marshall 1996; Salkind, 2009: 96-97). 

Detta kan även vara till grund av den skevhet som exempelvis har stötts på i slutändan. 

Resultaten som presenterades i denna studie tycks trots den ovan nämnda skevhet och 

avsaknaden av möjlighet att generalisera till en större population gå i teorins såväl som den 

tidigare forskningens riktning. Förtroende och trygghet tycks spela en viss roll när det kommer 

till individers attityder till medborgargarden. Resultaten kan ses som en viktig indikator på vad 

som kan ligga bakom individernas uppfattning om detta fenomen och därmed har studien tillfört 

någon form av kunskap till ett annars outforskat fält i åtminstone Sverige.  
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Frågorna som användes för att mäta förtroende till samhällsaktörer tycks vara robusta. Detta kan 

vara på grund av att dessa frågor är inspirerade av större enkätstudier som utförs regelbunden på 

nationell såväl som internationell nivå (Lindberg & Svensson, 2012, 5, 48-53, 82-84). Detta 

synliggjordes genom de höga Cronbach’s alphavärden som skalreliabilitetstesten angav.  

Scenariofrågorna var till övervägande del ett lämpligt mått för att mäta respondenternas attityder 

till medborgargarden. Trots att endast scenario ett och två i slutändan kunde ingå i ett summerat 

index var scenario fyra tillsammans med de tidigare nämnda scenarion nära att vara lämplig att 

summera med dessa. Scenarion var att föredra när det kom till att mäta attityder då individer, 

snarare än att få en fråga huruvida de tyckte medborgargarden är acceptabla eller inte, fick ta 

ställa till handlingar (Armacost, m.fl., 2012). Kontentan av detta är att scenarion tycks vara en 

utmärkt strategi för att undersöka denna typ av fenomen, när det åtminstone kommer till 

individernas attityder.  

5.2 Framtida forskning 

Med de brister och styrkor som studien har uppvisat kan förslag ges till huruvida framtida studier 

kan utformas och varför de ska utformas. Denna studie har varit explorativ i sin natur där 

enkätfrågor har testats och indikatorer för attityder till medborgargarden har undersökts.  

Framförallt bör kvantitativa studier göras med obundna slumpmässiga urval (OSU). Som 

nämndes ovan är just urvalet en av de större brister som finns med denna studie. Med ett OSU 

kan sambanden generaliseras till den större populationen vilket är ett rimligt nästa steg som bör 

tas i framtida forskning angående detta fält.  

För att vidare undersöka förtroendet till samhällsaktörer kan frågor som beror individernas 

uppfattning om dessa samhällsaktörers effektivitet att utföra sina uppdrag. Detta kan ses som ett 

komplement till den förtroendefråga som fanns i enkäten för denna studie. Det kan helt enkelt 

vara på så sätt att individer kan ha förtroendet till polisen som helhet men samtidigt anse att de 

inte är kapabla till utföra sitt arbete på grund av exempelvis överbelastning. 
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Avslutningsvis bör all framtida forskning inom fältet anses som önskvärt. Detta fält är i princip 

helt outforskat i Sverige och det finns antagligen en hel del kunskap att utvinna genom att utföra 

studier inom fältet. Oavsett om framtida studier är kvantitativa, kvalitativa eller mixed-method, 

fyller alla paradigm sina specifika roller för kunskapsbildningen. 
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