
1 
 

 

Härkomstskillnader i tillit till 
polisen 

En kvantitativ studie om skillnader i tillit till polisen i 
Sverige mellan infödda svenskar, andragenerationens 
invandrare och invandrare. 

Evelina Karhu och Tea Salomäki 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sociologiska institutionen 

Kandidatuppsats, 15 hp 

Vt 2016 

  



2 
 

Abstract 
 

Hög tillit till samhällets institutioner är viktigt för ett välfungerande samhälle, både ekonomiskt och 

socialt. I Sverige har vi generellt sett hög tillit till samhällets institutioner, men den höga tilliten kan 

utsättas för en negativ spiral om det finns grupper i samhället med låg tillit. Hög tillit till polisen 

medför bland annat ett mer effektivt polisarbete. Tidigare forskning visar att människors tillit till polis 

i Sverige skiljer sig åt beroende på härkomst. Således verkar det vara så att tillitsnivån till polisen ser 

olika ut beroende på om du tillhör gruppen infödd svensk, invandrare eller andragenerationens 

invandrare. Syftet med denna studie är att studera vilka härkomstskillnader det finns i Sverige gällande 

tillit till polis samt vilka faktorer som kan förklara dessa skillnader. Denna studie är en kvantitativ 

studie som baseras på ett datamaterial med 1497 respondenter från European Social Survey. Den 

bivariata analysen mellan härkomst och tillit till polisen visar att andragenerationens invandrare har 

lägre tillit till polisen i jämförelse med infödda svenskar och invandrare har en högre tillit till polisen i 

jämförelse med infödda svenskar. Baserat på tidigare forskning studerar vi olika faktorers påverkan på 

härkomstskillnader i tillit till polisen. Resultatet visar att faktorer som socioekonomi, trygghet i 

närområdet, synen på i vilken omfattning polisen diskriminerar, synen på polisens bemötande i 

allmänhet och social tillit inte kan förklara härkomstskillnaderna. Det var endast uppfattningen kring 

polisens arbetssätt som till en viss del kunde förklara skillnaderna i tillit till polisen mellan infödda 

svenskar och andragenerationens invandrare.  
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Inledning 

Tillit är en komplex social attityd som man kan mäta genom att fråga om människors tillit till 

specifika samhällsinstitutioner. Det finns en positiv samvariation mellan hög grad av tillit och 

flera ekonomiska och sociala önskvärda utfall. Tillit till samhällets institutioner ses av många 

som avgörande för ett väl fungerande samhälle (Bergh, 2015). 

 

Finansdepartementets långtidsutredning 2015 (SOU 2015:104) visar att förtroende för 

samhällets institutioner är av betydelse för ett välfungerande samhälle på både samhällelig 

nivå samt individnivå. På samhällsnivå samvarierar hög nivå av tillit med god ekonomisk 

utveckling, ekonomisk jämlikhet och låg grad av korruption. När människor upplever sig ha 

blivit orättvist behandlade av samhället och dess myndigheter så påverkas deras tillit till 

samhällets institutioner, detta kan i sin tur även påverka hälsan negativt 

(Folkhälsomyndigheten, 2013). På individnivå samvarierar hög nivå av tillit till samhället 

bland annat med god folkhälsa (SOU 2015:104). Ett samhälle som har en hög nivå av tillit har 

enligt Finansdepartementets långtidsutredning lättare att hantera nya och framtida ekonomiska 

samt sociala utmaningar (SOU 2015:104). Därmed är hög tillit till samhällets institutioner och 

myndigheter viktigt för ett välfungerande samhälle - både ekonomisk och socialt. 

 

Tilliten till samhällets institutioner är generellt sett hög i Sverige i jämförelse med andra 

länder (SOU 2015:104). I Sverige har polisen som myndighet i allmänhet stort förtroende 

bland samhällets medborgare (BRÅ 2016:1). Förtroende för polisen är viktigt bland annat för 

att människor ska känna sig trygga och vilja hjälpa till att brott anmäls och klaras upp. Utan 

ett stöd från medborgarna har polisen svårt att bekämpa brott effektivt. Trots att brottets art 

och omfattning, samt relationen mellan förövare och offer påverkar viljan att anmäla brott så 

finns det studier som visar att även förtroendet för polisen påverkar viljan att anmäla brott 

(Bradford, Jackson och Stanko, 2009; Liu och Crank, 2010). Därmed är det viktigt att studera 

tillit till polisen då det påverkar människors vilja att hjälpa till att klara upp och anmäla brott. 

 

Men den höga tilliten till polisen som finns i Sverige kan minska om det finns grupper i 

samhället med lägre tillit. “Låg tillit blir som ett grus i maskineriet” enligt Holmberg och 

Rothstein (Holmberg och Rothstein, 2015, 38). De menar att dessa grupper med låg tillit är 

mer kostsamma och mindre effektiva för samhället, vilket kan utvecklas till en negativ spiral 

som leder till att den höga tilliten idag successivt skulle minska. 
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Tidigare forskning visar att det finns härkomstskillnader i tillit till polisen dock är dessa 

samband mellan härkomst och tillit till polisen tvetydiga. Brottsförebyggande rådets 

nationella trygghetsundersökning 2015 visar att det finns härkomstskillnader i tillit till polisen 

(BRÅ 2016:1). Utrikesfödda personer och personer födda i Sverige med utrikesfödda 

föräldrar har lägre förtroende för polisen i jämförelse med personer som är födda i Sverige 

med minst en inrikesfödd förälder (BRÅ 2016:1). Detta innebär att invandrare samt 

andragenerationens invandrare har lägre tillit till polisen än infödda svenskar. Röders och 

Mühlaus (2012) forskning som studerar tilliten till samhällets institutioner hos invandrare i 21 

europeiska länder visar också att andragenerationens invandrare har lägre tillit till 

rättssystemet i jämförelse med de infödda i landet. Men enligt deras studie visar resultatet 

dock att invandrare har högre tillit till rättssystemet i jämförelse med de infödda i landet 

(Röder och Mühlau, 2012). Dessa studier har gjort en distinktion mellan invandrare och 

andragenerationens invandrare och visar att det finns skillnader mellan dessa grupper. När 

man studerar härkomstskillnader i tillit till polis är det därför relevant att göra en distinktion 

mellan invandrare och andragenerationens invandrare när man studerar härkomstskillnader 

 

För att inte utveckla en negativ spiral, som i sin tur successivt kan minska den höga tilliten till 

polisen i Sverige, är skillnader i härkomst relevanta att studera. Genom förståelse och kunskap 

om varför dessa skillnader existerar kan man i framtiden arbeta mot att minska dessa 

skillnader för att bibehålla den höga tilliten för polisen. 

 

Sammanfattningsvis är det rimligt att anta att det finns härkomstskillnader i tillit till polisen i 

Sverige mellan invandrare, andragenerationens invandrare och infödda svenskar. Dessa 

skillnader kan eventuellt förklaras av faktorer som i tidigare forskning visat sig samvariera 

med tillit till polisen, som exempelvis socioekonomi (Brown och Benedict, 2002), synen på i 

vilken omfattning polisen diskriminerar (Röder och Mühlau, 2012), närområdet (Schafer, 

Huebner och Bynum, 2003), synen på polisens bemötande i allmänhet (Bradford et al. 2009), 

uppfattningen kring polisens arbetssätt (Brown och Benedict, 2002) och socialt tillit 

(Kääriäinen, 2011). 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är därför att undersöka vilka skillnader det finns i Sverige när det gäller 

tillit till polisen mellan infödda svenskar, invandrare och andragenerationens invandrare, samt 
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undersöka vilka faktorer som kan förklara dessa gruppskillnader i tillit. Vi avser att besvara 

följande konkreta frågeställningar: 

1. Vad finns det för skillnader när det gäller tillit till polisen beroende på härkomst i Sverige? 

2. Kan socioekonomi, trygghet i närområdet, synen på i vilken omfattning polisen 

diskriminerar, synen på polisens bemötande i allmänhet, uppfattningen kring polisens 

arbetssätt och/eller social tillit vara faktorer som kan förklara skillnader mellan infödda 

svenskar, invandrare och andragenerationens invandrare? 

 

Tidigare forskning och teoretiskt ramverk 

Avsnittet behandlar begreppet tillit till polisen utifrån en global och nationell kontext. 

Dessutom avser avsnittet att behandla begreppet härkomst – diskussionen kring definitionen 

utifrån begreppet etnicitet och ras utifrån en amerikansk, europeisk och svensk kontext, samt 

vår egen definition. Avslutningsvis behandlas de olika förklaringsfaktorerna i tur och ordning 

med socioekonomi som inledning och social tillit, kön och ålder som avslutning. 

 

Attityder till polisen är ett forskningsområde som är väl undersökt. Forskning kring attityder 

till polisen har använts sig av flera olika terminologier så som stöd, åsikter, värderingar, 

nöjdhet, uppfattningar, förtroende och tillit till polisen (Liu och Crank, 2010). 

 

I USA har majoriteten ett högre förtroende för polisen än rättssystemet i sin helhet, detta kan 

enligt Sherman (2002) bero på att man inte ser på polisen och dess myndigheter på samma 

sätt som rättssystemet i stort. De största skillnaderna i USA är mellan svarta och vita, där vita 

har högre förtroende för polisen än svarta. Men generellt verkar människors tillit till alla 

samhällsinstitutioner, även för polisen, minska över tid i USA (Sherman, 2002). 

 

Brottsförebyggande rådet har undersökt förtroendet för polisen och rättssystemet i Sverige 

2015. Undersökningen baseras på ett slumpmässigt urval av 20 000 personer mellan 16 och 

79 år (BRÅ 2016:1). I datamaterialet finns grupper som inte är tillräckligt representerade, 

exempelvis har kvinnor och personer födda i Norden svarat i större utsträckning i jämförelse 

med män och personer födda i utomnordiska länder. Men skattningarna i denna undersökning 

har gjorts med hjälp av viktningsförfarande där man viktar upp svaren från de 

underrepresenterade grupperna och därmed är resultatet representativt för befolkningen (BRÅ 

2016:1). Undersökningen visar att majoriteten i Sverige har stort förtroende för polisens sätt 
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att bedriva sitt arbete (BRÅ 2016:1). Dessutom har tilliten till polisen i Sverige ökat det 

senaste decenniet med 10 procentenheter från 55 % till 65 % år 2015. Det finns inga stora 

skillnader mellan förtroendet för rättssystemet i sin helhet och förtroendet för polisen i 

Sverige. BRÅ (2016) menar att detta kan bero på att människor tänker på polisen när de 

svarar på frågorna angående rättssystemet och glömmer bort att rättssystemet även handlar 

om domstolar, åklagare, kriminalvården etc. 

 

I en amerikansk kontext fokuserar majoriteten av tidigare forskning om tillit till polis på 

rasbegreppet. En sammanfattning av tidigare forskning från USA menar att ras är en av de 

viktiga variablerna som påverkar attityden till polisen jämfört med variabler som kön, ålder, 

inkomst, utbildning, yrkesstatus, utsatthet och boende (Brown och Benedict, 2002). Skillnader 

mellan svarta och vita är det mest studerade området när det gäller attityder till polisen. Men 

det finns dock tidigare studier i USA som har fokuserat på andra grupper som exempelvis 

latinamerikaner. Resultaten av forskningen i USA visar bland annat att svarta eller 

afroamerikaner generellt sett har mindre tillit till polisen jämfört med vita. Latinamerikaner 

har en mer negativ attityd till polisen än vitas, men bättre än afroamerikaners. 

Sammanfattningsvis finns det en hel del skillnader mellan olika grupper och deras attityder 

gentemot polisen i USA (Brown och Benedict, 2002). 

 

För att förstå skillnaderna mellan svarta och vita gällande attityder till polisen har flera 

forskare fokuserat på att studera effekter av negativ kontakt med polisen. Tidigare forskning 

kring detta visar olika resultat (Brown och Benedict, 2002, 548). En studie baserad på 12 000 

telefonintervjuer visar att ras i sig inte kan förklara attitydskillnaderna till polisen, utan 

skillnader i tillit mellan olika grupper kan förklaras genom en kombination av ras och kontakt 

med polisen (Dean, 1980). Andra studier visar att olika gruppers attitydskillnader inte alls går 

att förklara utifrån om man haft kontakt med polisen eller inte (Erez, 1984). 

 

För att vidare förstå skillnaderna mellan svarta och vita i relation till tillit har tidigare studier 

fokuserat på närområdet i förhållande till människors tillit till polisen. Detta studieområde 

visar på lite olika resultat. Ju fler svarta i ett område desto lättare att hitta andra som ser 

negativt på polisen. En annan anledning till skillnaden i tillit kan förklaras av det faktum att 

svarta kan vara mer benägna att uppehålla sig i “sämre” stadsdelar än vita (Brown och 

Benedict, 2002). Ett annat resultat visar dock att ras och tillit till polis inte är korrelerade med 

varandra, men däremot finns det en korrelation mellan närområde och tillit till polisen (Brown 
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och Benedict, 2002). Sammanfattningsvis visar tidigare forskning, utifrån en amerikansk 

kontext, att sambandet mellan ras och tillit till polis är tvetydigt. 

 

Tidigare forskning utifrån en europeisk kontext jämför första- och andragenerationens 

invandrare med inföddas tillit till rättssystemet i 21 europeiska länder utifrån datamaterial från 

European Social Survey mellan 2002-2008 (Röder och Mühlau, 2012). Resultatet visar att 

andragenerationens invandrare har mindre tillit till rättssystemet än de infödda, och 

förstagenerationen invandrare har högre värden på tillit både gällande polis och rättssystemet 

jämfört med infödda. Dessutom har nyanlända högre tillit än invandrare som levt längre i 

värdlandet, vilket indikerar att det är tidsaspekten som har betydelse gällande olika gruppers 

tillit (Röder och Mühlau, 2012). Diskriminering kopplat till tillit visar att låg tillit hos 

invandrare överlag till viss del kan förklaras av mer upplevd diskriminering. Invandrare 

rapporterar mer troligt att de tillhör en diskriminerad grupp eller etnisk minoritet och att de 

som känner att de kan identifiera sig tillhöra en minoritet också är dem som har mindre tillit 

(Röder och Mühlau, 2012). 

 

Vidare visar tidigare forskning i en europeisk kontext att invandrare från länder med en icke-

vit majoritet har lägre tillit till polisen när man kontrollerar för korruption. Invandrares låga 

tillit verkar bero på en rad diskriminerande kontexter i värdlandet. Till exempel ökar tilliten 

till polis bland första- och andragenerationens invandrare i länder med bra anti-

diskrimineringspolicys. Dock är inte invandrare mindre tillitsfulla än infödda i situationer där 

invandrare beskylls för de höga kriminalitetsnivåerna. I allmänhet visar resultatet att 

andragenerationens invandrares låga tillit kan förklaras av de fördomar som finns i samhället. 

Alltså, ju mer diskriminerad, upplevd diskriminerad eller annorlunda man känner sig desto 

mindre tillit har man till samhällets institutioner (Röder och Mühlau, 2012). Tidigare 

forskning utifrån en europeisk kontext visar sammanfattningsvis att förstagenerationens 

invandrare har högre tillit till samhällets institutioner och polisen än andragenerationens 

invandrare och infödda svenskar, samt att andragenerationens invandrare har lägre tillit till 

rättssystemet än de infödda. Detta beror till stor del på vilka referensramar som formas i 

ursprungslandet, det vill säga att man jämför institutioner i värdlandet i förhållande till 

hemlandet. Men till viss del har detta även sitt ursprung i diskrimineringens påverkan på tillit 

(Röder och Mühlau, 2012). 
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När det gäller härkomstskillnader och förtroende för polisen i en svensk kontext visar 

Brottsförebyggande rådets nationella trygghetsundersökning att personer födda i Sverige med 

minst en inrikesfödd förälder har högre förtroende för polisen i jämförelse med utrikesfödda 

personer samt personer födda i Sverige med två utrikesfödda föräldrar (BRÅ 2016:1). 

Sammanfattningsvis har infödda svenskar högre tillit till polisen än invandrare och 

andragenerationens invandrare. En rapport från 2007 som baseras på data från SOM-

institutets postenkätundersökningar mellan 1986 till och med 2006 i Sverige visar att de som 

är uppväxta Sverige, vars båda föräldrar också är uppväxta i Sverige, och de som är uppväxta 

i ett annat nordiskt land har högre tillit till polisen i jämförelse med de som är uppväxta i ett 

utomeuropeiskt land (Sandstig, 2007). Sammanfattningsvis visar rapporten att infödda 

svenskar och andragenerationens invandrare från ett nordiskt land har en högre tillit till 

polisen än invandrare från utomeuropeiskt land. 

 

Socioekonomi 

En tänkbar faktor som skulle kunna förklara skillnader vad gäller tillit till polis baserat på 

härkomst är socioekonomi. Majoriteten av tidigare forskning visar att personer med lägre 

socioekonomisk status har lägre tillit till polis. Ett rimligt antagande skulle vara att invandrare 

har lägre tillit till polisen för att de i högre utsträckning har en lägre socioekonomisk status än 

infödda. Socioekonomi har i tidigare forskning främst cirkulerat kring begreppen om inkomst 

och sysselsättning. Sysselsättningstyp definieras utifrån tidigare forskning utifrån ens 

huvudsakliga aktivitet - som exempelvis lönearbete, arbetslös, studerande etc. Vissa har 

inkluderat utbildning, andra har haft utbildning som separat oberoende variabel (Brown och 

Benedict, 2002; Weitzer och Tuch, 1999; Kääriäinen, 2007; Röder och Mühlau, 2012). 

 

En studie om förtroende till polisen visar att ju högre utbildningsnivå desto högre förtroende 

för polisen, dock är dessa skillnader i tillit till polis utifrån utbildning små (Sandstig, 2007; 

Brown och Benedict, 2002). Andra forskare menar att utbildning inte kan avgöra en persons 

tillit till polisen (Correia, Reisig och Lovrich, 1996; Weitzer och Tuch, 1999). Vad gäller 

skillnader i förtroende för polisen efter sysselsättning visar forskning att förvärvsarbetande 

samt ålderspensionärer har högre förtroende i jämförelse med de studerande, 

sjukpensionerade och arbetslösa (Sandstig, 2007; Brown och Benedict, 2002). 

 

Tidigare forskning om socioekonomi i relation till härkomstskillnader i tillit till polisen är få. 

Den forskning som finns studerar skillnader mellan svarta och vita och visar att inkomst inte 
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kan förklara svartas attityder till polisen, men däremot kan inkomst förklara vitas attityder till 

polisen. Detta eftersom när vita klättrar upp längst den ekonomiska stegen så blir deras 

attityder mer positiva, vilket inte händer gällande svarta utan deras attityder förblir 

densamma. Resultaten visar därmed att inkomst inte har något samband med svartas 

uppfattning av polisen (Brown och Benedict, 2002). När man studerar utbildning i relation till 

ras och diskriminering visar tidigare forskning att utbildning kan förklara svartas tillit till 

polisen när man konstanthåller för huruvida man uppfattar polisens beteende och agerande 

rasistisk eller ej. Däremot kan utbildning inte förklara vitas tillit till polis när man 

konstanthåller för personers uppfattning om polisens beteende och agerande är rasistiskt eller 

ej. 

 

Närområde 

En tänkbar faktor som också skulle kunna förklara skillnader vad gäller tillit till polis baserat 

på härkomst är närområdet. Dock finns det ingen konsensus bland forskning kring attityder 

till polisen och effekten av närområde (Brown och Benedict, 2002). Resultat från tidigare 

forskning som gjort en distinktion mellan etnicitet och effekten av närområde när man 

studerar attityder till polisen har också varit spridda och inkonsekventa. Tidigare forskning 

som studerar effekten av närområde samt etnicitet delar in variabeln i två kategorier: 

kulturella influenser samt kontextuella problem. Kulturella influenser studerar hur den 

informella och formella sociala kontrollen upplevs i närområdet. Kontextuella problem 

studerar vilka typer av problem som finns i närområdet samt nivån på kriminalitet - både den 

subjektiva uppfattningen samt den officiella statistiken. Det studien kommer fram till är att 

effekten av grannskap inte helt kan förklara de etniska skillnaderna (Schafer et al. 2003). Men 

i en annan studie framhålls att etniska skillnader i attityder till polisen försvinner när man 

studerar effekten av närområdet. De studerar dock variabeln närområde utifrån ett geografiskt 

område och attityden till polisen utifrån polisens arbetssätt i det geografiska området 

(Sampson och Bartusch, 1998). 

 

Diskriminering 

En annan faktor som skulle kunna förklara skillnader vad gäller tillit till polis baserat på 

härkomst är diskriminering. Diskriminering i tidigare forskning visar sig samvariera med 

attityder till polisen. Forskning visar att fler än 7 av 10 svarta, men färre än 4 av 10 vita, anser 

att svarta behandlas värre av rättssystemet (Weitzer och Tuch, 1999). Mer än hälften av den 

vita populationen anser att polisen inte diskriminerar utifrån ras jämfört med mindre än en 
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tredjedel av den svarta populationen. Dessutom tror nästan hälften av svarta, jämfört med var 

tionde vit, att poliser agerar rasistiskt. I samma studie gällande tillit till polisen anser 72 

procent av den vita populationen att de har förtroende för polisen jämfört med 34 procent av 

den svarta populationen. När det kommer till egna erfarenheter så säger svarta, i högre 

utsträckning än vita, att de blivit behandlade på ett dåligt sätt av polisen. Sammanfattningsvis 

visar studien att svarta har lägre förtroende till polisen än vita eftersom de i högre utsträckning 

både tror och själv har upplevt att polisen diskriminerar på grund av ras. Med andra ord 

påverkar diskriminering tilliten till polisen (Weitzer och Tuch, 1999). Dessutom visar 

europeisk forskning att ju mer diskriminerad man upplever eller känner sig vara desto mindre 

tillit har man till samhällets institutioner. Fördomar kan vara en grogrund för diskriminering. 

Det är således möjligt att den låga tilliten bland andragenerationens invandrare förklaras av de 

fördomar som finns i samhället (Röder och Mühlau, 2012). Diskriminering av polisen kan 

med andra ord till en viss del förklara attitydskillnaderna till polisen. Begreppet 

diskriminering har operationaliserats både som egna erfarenheter av diskriminering och egna 

uppfattningar om diskriminering (Weitzer och Tuch, 1999). Vi använder oss av variabler som 

mäter den subjektiva uppfattningen av etnisk respektive ekonomisk diskriminering då detta 

var möjligt utifrån vårt datamaterial. Erfarenhetsperpektivet är ett teoretiskt perspektiv som 

påverkar på olika sätt tillit till polisen. Perspektivet handlar om direkt erfarenhet, indirekt 

erfarenhet och erfarenhet från media (Liu och Crank, 2010). Utifrån tidigare forskning är det 

rimligt att anta att invandrare, andragenerationens invandrare och infödda svenskar har olika 

erfarenheter av diskriminering av polisen. Därmed är diskriminering en rimlig 

förklaringsfaktor som skulle kunna förklara härkomstskillnader i tillit till polis. 

 

Polisens bemötande 

Förutom diskriminering så skulle även polisens bemötande i allmänhet kunna vara en tänkbar 

faktor som kan förklara härkomstskillnader vad gäller tillit till polis. Tidigare forskning visar 

att tillit till polisen uppstår genom förväntningar. Polisen har monopol över 

våldsanvändningen och därmed makt att kontrollera människors beteenden. Individen 

förväntar sig att polisen använder makten som de anförtrotts med på ett rättvist och etiskt 

korrekt sätt. Tillit till polisen påverkas därmed hur polisen agerar gentemot medborgarna, det 

vill säga om de agerar på ett rättvist och etiskt korrekt sätt så ökar tilliten till polisen 

(Sunshine och Tyler, 2003; Tyler, 2001). En annan studie visar även att tilliten till polisen 

påverkas av hur man upplever sig ha blivit bemött av polisen (Bradford et al. 2009). Polisens 

bemötande i allmänhet baseras på en enkätfråga som mäter hur ofta polisen bemöter 
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människor i allmänhet med respekt. Tidigare forskning visar att om polisen bemöter individer 

på ett rättvist och etiskt korrekt sätt ökar tilliten till polisen (Sunshine och Tyler, 2003; Tyler, 

2001). I denna underökning mäter vi polisens bemötande genom att fråga hur ofta man anser 

att polisen bemöter allmänheten med respekt som rimligtvis indikerar om polisens bemötande 

är rättvist och etiskt korrekt. Eftersom en individ som anser att polisen ofta bemöter 

allmänheten med respekt anser också mest troligt att polisen ofta har ett rättvist och etisk 

korrekt bemötande. Polisens agerande och bemötande bedöms utifrån den subjektiva 

föreställningen om rättvisa och respekt. Ett teoretiskt perspektiv för att förstå tillit till polisen 

är förväntningar, vilket innebär att polisens bemötande bedöms utifrån vilka förväntningar 

man har det vill säga vilka förväntningar människor har om polisen och hur polisen faktiskt 

är, påverkar tilliten till polisen. Positiva attityder gentemot polisen associeras med 

föreställningar om ett lämpligt beteende hos polisen som överensstämmer med polisens 

faktiska beteende (Liu och Crank, 2010). Om invandrare, andragenerationens invandrare och 

svenskar har olika förväntningar på polisens bemötande så kan polisen bemötande förklara 

härkomstskillnader gällande tillit till polisen. Därmed är denna faktor en rimlig 

förklaringsfaktor som skulle kunna förklara härkomstskillnader i tillit till polis. 

 

Polisens arbetssätt  

Ytterligare en faktor som skulle kunna förklara skillnader vad gäller tillit till polis baserat på 

härkomst är polisens arbetssätt. Tidigare forskning visar att positiv kontakt med polisen 

förbättrar uppfattningen om polisen och har en positiv effekt på det stöd man har för polisen. 

De individuella förväntningarna som en individ har om hur polisen arbetar kontra hur polisen 

faktisk utför sitt arbete i verkligheten påverkar individens uppfattning om polisen (Brown och 

Benedict, 2002). Vidare visar forskning att medborgare som tar den första kontakten med 

polisen i allmänhet uppfattar polisen mer positivt än de som blev kontaktade av polisen. 

Negativa attityder till polisen utvecklas hos personer som upplever att en polis beteende är 

olämpligt. Personer som upplever längre reaktionstid bland polisen har också en mer negativ 

uppfattning om polisen (Brown och Benedict, 2002). Enligt tidigare forskning är effekten av 

kontakt med polisen medierad av ras. Bland svarta är effekten av kontakt med polisen 

influerad av initiativtagande gällande kontakt. Svarta värderar polisens handlingar som 

mindre positiv jämfört med vita gällande olika typer av kontakt (Brown och Benedict, 2002). 

Förklaringsfaktorn ‘polisen arbetssätt’ kan förstås utifrån båda teoretiska perspektiven - 

erfarenhet och förväntningar (Liu och Crank, 2010). Eftersom polisens arbetssätt handlar om 

vilka erfarenheter man har - hur ofta polisen förklarar sina beslut - men samtidigt grundar sig 
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erfarenheter också på de förväntningar man har om polisen och deras arbetssätt, det vill säga 

om man förväntar sig att polisen ska förklara sina beslut eller inte. Om invandrare, 

andragenerationens invandrare och svenskar har olika förväntningar och erfarenheter av 

polisens arbetssätt så är denna faktor en rimlig förklaringsfaktor som skulle kunna förklara 

härkomstskillnader i tillit till polis. 

 

Social tillit 

Slutligen är social tillit också en faktor som kan förklara härkomstskillnader i tillit till polisen. 

Social tillit är ett omfattande begrepp i tidigare forskning. Begreppet inkluderar alltifrån 

socialt kapital till normer, värderingar samt tillit till andra människor (Stolle, 2002; Uslaner, 

2002). Den tidigare forskningen på området berör kopplingar till korruption, demokrati, 

välfärd, politik, viljan att anmäla brott, ojämlikhet, ekonomisk tillväxt med mera (Kääriäinen. 

2007; Kääriäinen, 2011; Stolle, 2002; Rothstein och Stolle, 2008). Tidigare forskning visar att 

social tillit samvarierar med tillit till polisen. Hos personer med låg social tillit verkar tillit till 

polisen minska samt minskar viljan att rapportera brott (Kääriäinen, 2011). Dock är forskning 

kring etnicitet, social tillit och tillit till polis mycket begränsad. En studie som undersöker hur 

ras, rasifierade attityder, sociala interaktioner och boendemönster påverkar individens sociala 

tillit visar att utvecklingen av social tillit ter sig på olika sätt hos svarta och vita. Gällande 

vitas sociala tillit har boendemönstret betydelse, då social tillit hos vita personer utvecklas i 

sämre grad om personen bor i lågstatusområden. Däremot har de sociala interaktionerna och 

mångfald betydelse för tilliten gällande svarta, eftersom svarta personers sociala tillit ökar i 

sociala sammanhang där gruppen representeras av mångfald (Marschall och Stolle, 2004). 

Sammanfattningsvis är social tillit en del av, och sammanlänkat med, politiska och juridiska 

institutioner. Effektiva institutioner med bra struktur och opartiskhet förbättrar den sociala 

tilliten. Med andra ord så korrelerar social tillit med tillit till polisen (Marschall och Stolle, 

2004; Kääriäinen, 2007). 

 

Några andra faktorer som också är väsentliga när man studerar tillit till polis är kön och ålder. 

Majoriteten av tidigare forskning från USA som undersöker ålder i relation till tillit till 

polisen visar att yngre människor har sämre tillit än äldre människor (Brown och Benedict, 

2002). Resultat från tidigare forskning i Sverige om ålders betydelse för förtroende till polisen 

är inkonsekventa. Enligt BRÅs nationella trygghetsundersökning (2016:1) har den yngsta 

åldersgruppen (16-19 år) störst andel förtroende för polisen i Sverige och de som har minst 

andel förtroende för polisen är personer mellan 65-74 år. En annan studie från Sverige visar 
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däremot att unga (15-29 år) har lägre förtroende för polisen i jämförelse med gamla (65-85år) 

(Sandstig, 2007). Gällande könets påverkan på tillit till polis i studier från USA är resultaten 

motsägelsefulla med många delade meningar (Brown och Benedict, 2002). I somliga studier 

visar resultatet att kvinnor både har högre tillit till polisen och är mer nöjda med hur polisen 

hanterar problem än män. Andra studier betonar att män har högre tillit till polisen än kvinnor 

(Correia et al. 1996). Forskningsresultaten gällande könskillander i relation till förtroendet för 

polisen i Sverige är konsekventa. Det är fler kvinnor som har stort förtroende till polisen i 

jämförelse med män (BRÅ 2016:1; Sandstig, 2007). 

 

Utifrån tidigare forskning samvarierar faktorer, som socioekonomi, närområde, 

diskriminering, polisens allmänna bemötande, polisens arbetssätt samt social tillit, med tillit 

till polis. Vårt syfte är därmed att undersöka om någon av dessa faktorer helt eller delvis kan 

förklara eventuella härkomstskillnader. 

 

Data 

Nedan följer en genomgång av det datamaterial vi använt oss av, nämligen European Social 

Survey. En redogörelse för de variabler vi använder redovisas med enkätfråga, svarsalternativ 

samt eventuell omkodning. Avsnittet avslutas med en sammanställning av en reflektion kring 

reliabilitet och validitet samt forskningsetiska principer. 

 

Vi använder oss av datamaterial från European Social Survey som är en akademiskt driven 

tvärnationell enkätundersökning (ESS 1 u.å.). Datamaterialet ger oss möjlighet att undersöka 

härkomstskillnader vad gäller tillit till polisen eftersom det stora urvalet möjliggör 

subgruppsanalyser (Bryman, 2011). I de fall där vi saknar nyckelvariabler har vi använt oss av 

proxy-variabler som vi anser mäter ungefär samma eller liknande faktorer. I och med att vi 

använt oss av datamaterial från ESS som genomfört enkätundersökningar vartannat år i 

Europa sedan 2001, och som är en välkänd databank inom akademin, så anser vi anser vi att 

datamaterialet är av god kvalité (ESS 1 u.å.). Därmed, trots vissa begräsningar som en 

sekundäranalys innebär, anser vi att denna metod är mest lämpligt för att kunna undersöka 

vårt syfte. 

 

European Social Survey mäter vartannat år människors uppfattningar, attityder och beteenden 

utifrån slumpmässiga urval i mer än 30 europeiska länder. Enkäten innehåller kärnmoduler 
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som är identiska för varje omgång och några roterande moduler som fokuserar på specifika 

ämnesområden (ESS 2 u.å.). Omgång 5 som genomfördes 2010 handlar specifikt om polis 

och domstolar, vilket är varför vi väljer data från just denna omgång för Sverige. I det svenska 

datamaterialet från 2010 finns det 1497 respondenter. Av dessa är 779 kvinnor och 718 män 

mellan 15-95 år. Svarsfrekvensen är ca 50%. 

 

Variabler 

Den beroende variabeln ”tillit till polisen” baseras på en enkätfråga där respondenterna fick ta 

ställning till följande fråga: “Hur stor tillit har du personligen till polisen?”. Respondenterna 

tog ställning till påståendet genom att använda en svarskala från 0-10, där 0 betyder ingen 

tillit alls och 10 betyder fullständigt tillit. 

 

Variabeln härkomst baseras på tre enkätfrågor: 1) Om du själv är född i Sverige, 2) Om din 

mamma är född i Sverige samt 3) Om din pappa är född i Sverige. Dessa tre variabler kodade 

vi om till en ny variabel, härkomst, med tre kategorier: “infödda svenskar”, “invandrare” samt 

“andragenerationens invandrare”. Infödda svenskar är de personer som själva är född i 

Sverige samt har mamma och pappa som är född i Sverige. Invandrare är de personer som ej 

är född i Sverige och inte heller har mamma eller pappa som är född i Sverige. 

Andragenerationens invandrare är de som själva är födda i Sverige och som antingen har 

mamma eller pappa som inte är född i Sverige. 

 

Variabeln sysselsättning baseras på en enkätfråga där respondenterna fick ta ställning till 

följande påstående: “Vilken av dessa passar BÄST in på vad du har gjort under de senaste sju 

dagarna?”. Respondenterna tog ställning till påståendet genom att använda en svarskala från 

1-9. De nio svarsalternativen var: 1) lönearbete, 2) utbildning, 3) arbetslös och aktivt sökande, 

4) arbetslös - vill ha ett arbete men är inte aktivt arbetssökande, 5) sjukersättning 

(förtidspension pga. sjukdom eller funktionshinder), 6) ålderspensionerad, 7) 

militärtjänstgöring eller samhällstjänst, 8) skötte eget hushåll (ej som löneanställd) samt 9) 

annat. Vi kodade om dessa till en variabel med fem kategorier: 1) förvärvsarbete, 2) 

utbildning, 3) arbetslös (aktivt sökande + icke aktivt sökande), 4) ålderspensionär och 5) 

Övrig sysselsättning (sjukersättning, militärtjänstgöring, samhällstjänst samt skötte av eget 

hushåll). 
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Variabeln inkomst baseras på en enkätfråga där respondenterna fick ta ställning till följande 

påstående: “Om du lägger ihop alla inkomstkällor, vilken bokstav beskriver ditt hushålls 

totala nettoinkomst i månaden? Gör en uppskattning om du inte vet den exakta siffran.”. 

Respondenterna besvarade frågan genom att använda tio svarskategorier, där 1 betyder upp 

till 11 499 och 10 betyder 44 000 eller mer. Vi kodade om inkomstvariabeln till en ny variabel 

med fyra kategorier: 1) Låg inkomst, 2) Medellåg inkomst, 3) Medelhög inkomst samt 4) Hög 

inkomst. Låg inkomst betyder max 19 000kr, medellåg inkomst betyder 20 000-27 999kr, 

medelhög inkomst 28 000-35 999kr och hög inkomst betyder 36 000kr eller mer. 

 

Variabeln utbildning baseras på en enkätfråga där respondenterna besvarade följande fråga: 

“Vilken är din högsta avklarade utbildning?”. Respondenterna tog ställning till påståendet 

genom att använda en svarskala från 1-20, där 1 betyder Ej avslutad Folkskola/Grundskola (1 

- 6 skolår) och 20 betyder Forskarutbildning: Doktorsexamen. Den ursprungliga variabeln 

kodade vi om till en ny variabel med tre kategorier 1) Grundskola, 2) Gymnasium samt 3) 

Eftergymnasial utbildning. Variabelvärdena från den ursprungliga variabeln 1-3 kodades om 

till 1 (grundskola), 4-8 kodades om till 2 (gymnasium) och 9-20 kodades om till 3 

(eftergymnasial utbildning). 

 

Socioekonomi mäts i denna studie genom variablerna sysselsättningstyp, inkomstkategori och 

utbildningsnivå. När det kommer till socioekonomi så har vi valt att utgå från variabler som 

underlättar kategoriseringar, vilket är särskilt intressant i förhållande till vårt syfte eftersom 

det underlättar jämförelser mellan grupper. 

 

Trygghet i närområdet baseras på en fråga som mäter hur trygg man känner sig i sin lokala 

närhet. När det gäller begreppet närområdet så vill vi studera om närområdet kan förklara 

skillnaderna vad gäller tillit till polisen beroende på härkomst. Vi har inte möjlighet dela in 

befolkningen utifrån geografisk område på grund av begräsningar i datamaterialet. Vi valde 

därför att studera samband med närområdet genom hur trygg man känner sig i sin lokala 

närhet, vilket påverkas av hur den informella och formella sociala kontrollen upplevs i 

närområdet. Variabeln trygghet i lokal närhet baseras på en enkätfråga där respondenterna 

fick ta ställning till följande fråga: “Hur trygg känner du dig, eller skulle du känna dig, att gå 

ensam i ditt bostadsområde efter mörkrets inbrott? Känner du dig, eller skulle du känna 

dig…”. Respondenterna tog ställning i frågan genom att använda en svarskala från 1-4, där 1 

betyder mycket trygg och 4 betyder mycket otrygg. Den ursprungliga variabeln kodade vi om 
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till en ny variabel med två kategorier, där variabelvärdena 1-2 trygg/mycket trygg kodades om 

till 1 (trygg) och 3-4 otrygg/mycket otrygg kodades om till 2 (otrygg). 

 

Uppfattning om eventuell diskriminering från polisen baseras i denna studie på två faktorer 

som mäter diskriminering utifrån etnicitet och ekonomisk bakgrund. Vi använder oss av 

variabler som mäter subjektiva uppfattningen av etnisk respektive ekonomisk diskriminering 

då detta var möjligt utifrån vårt datamaterial. Variabeln diskriminering på grund av etnicitet 

baseras på en enkätfråga där respondenterna fick ta ställning till följande påstående: “Och när 

brottsoffer anmäler brott, tror du att polisen bemöter vissa människor sämre på grund av deras 

hudfärg eller etniska tillhörighet eller bemöts alla på samma sätt?” Respondenterna tog 

ställning till påståendet genom att använda en svarskala från 1-3. Svarsalternativ 1 betyder att 

människor som har en ANNAN hudfärg eller etnisk tillhörighet än majoriteten av Sveriges 

befolkning bemöts sämre, 2 betyder att människor som har SAMMA hudfärg eller etnisk 

tillhörighet som majoriteten av Sveriges befolkning bemöts sämre och 3 betyder att alla 

bemöts på samma sätt, OAVSETT hudfärg eller etnisk tillhörighet. Variabeln diskriminering 

på grund av ekonomisk bakgrund handlar om individens inställning till huruvida man tror att 

polisen diskriminerar andra människor utifrån deras ekonomiska bakgrund. Variabeln baseras 

på en enkätfråga där respondenterna fick ta ställning till följande påstående: “När brottsoffer 

anmäler brott, tror du då att polisen bemöter rika människor sämre, fattiga människor sämre, 

eller rika och fattiga på samma sätt?”. Respondenterna tog ställning till påståendet genom att 

använda en svarskala från 1-3. Svarsalternativ 1 betyder att rika bemöts sämre, 2 betyder att 

fattiga bemöts sämre och 3 betyder att rika och fattiga bemöts på samma sätt 

 

Variabeln polisens bemötande i allmänhet baseras på en enkätfråga där respondenterna fick ta 

ställning till följande fråga: “Utifrån vad du har hört eller egna erfarenheter, hur ofta skulle du 

säga att polisen i allmänhet bemöter människor i Sverige med respekt? Sker det ...”. 

Respondenterna tog ställning till påståendet genom att använda en svarskala från 1-4, där 1 

betyder inte alls ofta, 2 betyder inte särskilt ofta, 3 betyder ofta och 4 betyder väldigt ofta. Vi 

kodade om ursprungsvariabeln och gjorde den dikotom där svarsalternativ 1-2 kodades om till 

“inte ofta” och svarsalternativ 3-4 kodades om till “ofta”. 

 

Variabeln polisens arbetssätt baseras på en enkätfråga där respondenterna fick ta ställning till 

följande fråga: “Och i sina kontakter med människor i Sverige, hur ofta skulle du säga att 

polisen i allmänhet förklarar sina beslut och handlingar när de ombeds göra det? Sker det…”. 
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Respondenterna tog ställning till påståendet genom att använda en svarskala från 1-4, där 1 

betyder inte alls ofta, 2 betyder inte särskilt ofta, 3 betyder ofta och 4 betyder väldigt ofta. Vi 

kodade om ursprungsvariabeln och gjorde den dikotom där svarsalternativ 1-2 kodades om till 

“inte ofta” och svarsalternativ 3-4 kodades om till “ofta”. Variabeln om hur ofta polisen 

förklarar sina beslut och/eller handlingar relaterar mer till det vi vill undersöka om hur polisen 

de facto utför sitt arbete just eftersom tidigare forskning visat att det är av betydelse. 

Variabeln mäter inte polisens arbetssätt på en omfattande plan, men det var den variabel som 

bäst kan mäta det. 

 

Variabeln social tillit baseras på en enkätfråga där respondenterna fick ta ställning till 

följande: “Skulle du säga att man i allmänhet kan lita på de flesta människor eller att man inte 

kan vara nog försiktig när man har att göra med andra människor?”. Respondenterna tog 

ställning till påståendet genom att använda en svarskala från 0-10, där 0 betyder att man inte 

kan vara nog försiktig och 10 betyder att man kan lita på de flesta människor. 

Variabeln ålder kodade vi om till fyra kategorier: Unga (15-29 år), medelålders (30-45 år), 

äldre (46-64 år) och pensionärer (65-95 år). 

 

Validitet handlar om giltighet i det vi mäter, det vill säga ifall vi mäter det vi avser att mäta. 

Det handlar med andra ord om hur väl vi har operationaliserat våra teoretiska begrepp 

(Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen, 2010). Våra variabler, det vill säga de frågor som vi valt 

ut, baseras på tidigare forskning. Trots att vissa frågor inte är ställda på exakt samma sätt som 

i tidigare studier så anser vi att våra variabler har teoretisk relevans. Vi anser med andra ord 

att det finns en tydlig korrelation mellan de teoretiska och empiriska begreppen (Djurfeldt och 

Barmark, 2015). 

 

Reliabilitet handlar om hur man mäter något och en god reliabilitet grundas i att minimera 

risken för slumpmässiga mätfel samt att samma resultat genereras vid upprepade mätningar 

(Djurfeldt och Barmark, 2015). Bristande reliabilitet beror ofta på att man kan misstolka 

enkätfrågor och därmed är det viktigt med att ha tydligt formulerade frågor och 

svarsalternativ. Genom att använda datamaterial från ESS som är baserade på omfattande 

förarbete och kontroller så har denna studie därmed minimerat risken för slumpmässiga 

mätfel. 

 



19 
 

I vår undersökning har hänsyn tagits till de grundläggande forskningsetiska principerna 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet och samtyckeskravet uppnåddes redan vid 

enkätundersökningens inledande fas som genomfördes av ESS. Under 

datainsamlingsprocessen fick respondenterna information om att deltagandet i 

undersökningen var frivilligt samt att svaren är konfidentiella, det vill säga man kan inte 

härleda information till specifika respondenter eftersom de endast redovisas i anonymiserad 

form. Eftersom undersökningen resulterar i omfattande forskning bland annat inkluderande en 

sådan här kandidatuppsats så är även nyttjandekravet uppfyllt. 

 

Resultat 

Vi inleder resultatdelen med beskrivande statistik över våra huvudvariabler ’tillit till polisen’ 

och ’härkomst’. Därefter kommer vi att behandla samtliga bivariata samband, och sedan 

redovisa våra sex modeller där vi undersöker hur varje förklaringsfaktor påverkar sambandet 

mellan härkomst och tillit till polisen. Vi avslutar sedan med resultatet av den omfattande 

multivariata modellen som innehåller samtliga förklaringsfaktorer. Samtliga modeller 

innehåller kontrollvariablerna ålder och kön. 

 

Den första variabeln om ”tillit till polisen” har medelvärdet 6,98 på skalan 0-10 och 

standardavvikelsen är 1,93. I den andra variabeln ”härkomst” är majoriteten av 

respondenterna infödda svenskar, totalt är det 1197 personer i den gruppen, vilket utgör 80% 

av urvalet. Antalet invandrare är 158 personer och de utgör 11%. Andelen andragenerationens 

invandrare är 9% och den gruppen består totalt av 129 personer. 

 

Bivariata sambandsanalyser 

De bivariata sambanden i modell 1 är totalt tio stycken plus kontrollvariablerna (Tabell 1). 

Modellen presenterar den beroende variabeln och varje enskild oberoende variabel var för sig. 

Resultaten redovisas i turordning nedan. 

 

Resultatet mellan ”härkomst” och ”tillit till polisen” visar ett signifikant samband mellan 

andragenerationens invandrare och infödda svenskar, där andragenerationens invandrare (-

0,489) har en lägre tillit till polisen jämfört med infödda svenskar. Dessutom visar resultatet 

att invandrare (0,159) har en högre tillit jämfört med infödda svenskar, dock är sambandet 
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inte statistiskt signifikant. När det gäller sambandet mellan nuvarande ”sysselsättning” och 

”tillit till polisen” visar resultatet att de med övrig sysselsättning har en markant lägre tillit till 

polisen jämfört med förvärvsarbetare. Men de resterande grupperna visar inte på några 

statistiskt signifikanta skillnader.  

 

När det gäller sambandet mellan ”inkomst” och ”tillit till polisen” visar resultatet enbart 

signifikanta skillnader mellan medelhög inkomst och låg inkomst. De med medelhög inkomst 

har högre tillit till polisen än de med låginkomst. Resultatet gällande sambandet mellan ”tillit 

till polisen” och ”utbildning” visar att de med eftergymnasial utbildning har högre tillit än de 

med grundskoleutbildning.  

 

Resultatet för sambandet mellan ”trygghet i sin lokala närhet” och ”tillit till polisen” visar inte 

på några statistiskt signifikanta skillnader. Det generella mönstret när det gäller sambandet 

mellan ”tillit till polisen” och ”etnisk diskriminering” visar att de som tror att polisen 

diskriminerar människor utifrån etnisk bakgrund har lägre tillit till polisen jämfört med de 

som tror att polisen behandlar människor lika. Sambandet är signifikant på 5%-nivån. Om 

man tror att annan etnicitet än majoriteten i Sverige blir diskriminerade av polisen så har man 

0,722 skalsteg lägre tillit till polisen, och om man tror att samma etnicitet som majoriteten 

diskrimineras så har man 0,762 skalsteg lägre tillit till polisen, jämfört med om man tror att 

alla behandlas lika. 

 

När det gäller sambandet mellan ”diskriminering utifrån ekonomisk bakgrund” och ”tillit till 

polisen” visar resultatet att de som tror att polisen diskriminering människor utifrån 

ekonomisk bakgrund har lägre tillit till polisen i jämförelse med de som tror att polisen 

behandlar alla på samma sätt. Om man tror att rika behandlas sämre så minskar tilliten till 

polisen med -1,270 och tror man att fattiga behandlas sämre så minskar det med -0,880. 

Sambandet är signifikant på 5%-nivån. Sambandet mellan ” tillit till polisen” och ”polisens 

bemötande i allmänhet” visar resultatet att de som tror att polisen bemöter allmänheten ofta 

med respekt har högre tillit till polisen i jämförelse med de som inte tror att polisen bemöter 

allmänheten ofta med respekt. Om man anser att polisen sällan bemöter människor med 

respekt så minskar tilliten till polisen med -1,875. Sambandet är signifikant på 5%-nivån. 

 

Resultatet för sambandet mellan ”polisens arbetssätt” och ”tillit till polisen” indikerar att de 

som tror att polisen sällan förklarar sina beslut har (-1,215) lägre tillit till polisen är de som 
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tror att polisen ofta förklarar sina beslut. Detta samband är signifikant på en 5%-nivå. När det 

gäller sambandet mellan ”tillit till polisen” och ”social tillit” visar resultatet att ju högre tillit 

man har för andra människor desto högre tillit har man även för polisen. För varje steg på 

tillitskalan för social tillit ökar förtroendet till polisen med 0,244. Även detta samband är 

signifikant på en 5%-nivå. För våra kontrollvariabler ålder och kön visar resultatet inte på 

några statistiskt signifikanta skillnader. 

 

Sammanfattningsvis visar våra bivariata sambandsanalyser att andragenerationens invandrare 

har en lägre tillit till polisen jämfört med infödda svenskar. Invandrare har däremot högre tillit 

till polisen i jämförelse med infödda svenskar och andragenerationens invandrare. Trots att 

sambandet inte är signifikant gällande invandrare så är det intressant att dessa inte har lägre 

tillit till polis än infödda svenskar som man skulle kunna anta. Dessutom indikerar vår analys 

att de som tror att polisen diskriminerar människor antingen utifrån annan eller samma etniska 

bakgrund som majoriteten har lägre tillit till polisen jämfört med de som tror att polisen 

behandlar människor lika. Detsamma gäller diskriminering utifrån ekonomisk bakgrund, de 

som tror att polisen diskriminerar människor utifrån ekonomisk bakgrund har lägre tillit till 

polisen i jämförelse med de som tror att polisen behandlar alla på samma sätt. Vad gäller 

polisens bemötande visar analysen att de som tror att polisen ofta bemöter allmänheten med 

respekt har högre tillit till polisen i jämförelse med de som inte tror att polisen ofta bemöter 

allmänheten med respekt. När det gäller hur ofta polisen förklarar sina beslut eller handlingar, 

visar analysen att de som tror att polisen sällan förklarar sina beslut har lägre tillit till polisen 

än de som tror att polisen ofta förklarar sina beslut. Avslutningsvis visar resultatet att ju högre 

tillit man har för andra människor desto högre tillit har man även för polisen. 

 

Multipla sambandsanalyser 

Vi går nu vidare med att undersöka om någon eller några av dessa faktorer kan förklara 

skillnaderna i tillit baserade på härkomst. Med utgångspunkt i tidigare forskning skapar vi 

således sex stycken modeller i syfte att undersöka vad som kan förklara härkomstskillnader 

vad gäller tillit till polisen. Dessa modeller innehåller följande förklaringsfaktorer: 

Socioekonomi, trygghet i närområdet, diskriminering, attityder om polisens bemötande i 

allmänhet, attityder om polisens arbetssätt samt social tillit. Vi avslutar med modell 8 som 

innehåller samtliga variabler. 

 

Modell 2: Socioekonomi 
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Härkomstskillnaderna består när vi undersöker socioekonomisk status som en 

förklaringsfaktor till härkomstskillnaderna. Andragenerationens invandrare (-0,461) har lägre 

tillit till polisen i jämförelse med infödda svenskar när man konstanthåller för de 

socioekonomiska faktorerna utbildning, inkomst och sysselsättning. Detta är en marginell 

minskning i jämförelse med den bivariata analysen (-0,489). Invandrarnas tillit till polisen 

ökade något i den multipla analysen men den är fortfarande inte signifikant. När det gäller de 

övriga variablerna så har inkomst inte förändrats nämnvärt i den multipla modellen. 

Utbildning är inte längre statistiskt signifikant och gällande sysselsättning visar resultatet att 

arbetslösa och de med övrig sysselsättning har lägre tillit till polisen än de som 

förvärvsarbetar. Sammanfattningsvis indikerar resultatet att ju sämre socioekonomisk statuts 

man har desto lägre tillit till polisen har man. Dock kan inte socioekonomi förklara 

härkomstskillnaderna när det gäller tillit till polis. Vilket innebär att en invandrares eller 

andragenerationens invandrares socioekonomi inte kan förklara skillnader bland gruppernas 

tillit till polisen.  

 

Modell 3: Trygghet i sin lokala närhet 

Härkomstskillnaderna består när trygghet i lokal närhet undersöks som förklaringsfaktor till 

olika gruppers tillit till polis. Resultatet för trygghet i närområdet visar inte på några statistiskt 

signifikanta skillnader gällande tillit till polisen. Invandrare har mer förtroende för polisen än 

infödda svenskar och andragenerationens invandrare har en lägre tillit till polisen än infödda 

svenskar (0,172; -0,491). Tilliten till polisen bland gruppen invandrare ökar något i modell 3 

jämfört med det bivariata analysen och gällande tilliten till polisen bland andragenerationens 

invandrare så minskar tillit till polisen marginellt. Eftersom signifikansen bland gruppen 

andragenerationens invandrare fortfarande existerar innebär det även att härkomstskillnaderna 

består. Sammanfattningsvis kan inte trygghet i sin lokala närhet förklara härkomstskillnader. 

Att invandrare och andragenerationens invandrare bor i mindre trygga områden som i sin tur 

skulle förklara härkomstskillnaderna vad gäller tillit till polisen går inte att anta utan modellen 

kanske snarare mäter den subjektiva rädslan hos individer och rädsla samvarierar mest troligt 

inte med närområde. 

 

Modell 4: Diskriminering 

Härkomstskillnaderna består när synen på i vilken omfattning polisen diskriminerar på grund 

av etnicitet och ekonomisk bakgrund studeras som förklaringsfaktor till tillit till polis. I den 

multipla modellen visar resultatet fortfarande inga signifikanta skillnader mellan invandrare 
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och infödda svenska. Däremot visar resultatet att andragenerationens invandrare har mindre 

tillit till polisen än svenskar, vilket är signifikant på 5%-nivån. Tilliten till polisen bland 

invandrare minskar i förhållande till det bivariata resultatet, men sambandet är fortfarande 

positivt i denna grupp (0,159 till 0,089). Tilliten till polisen bland andragenerationens 

invandrare ökar en aning jämfört med det bivariata resultatet (-0,489 till -0,474). Resultatet 

visar att etnisk diskriminering har halverats i jämförelse med det bivariata resultatet. Dock är 

enbart sambandet mellan diskriminering utifrån annan etnicitet är majoriteten signifikant i den 

multipla modellen. Detta innebär att personer som anser att polisen diskriminerar människor 

mot bakgrund av att man har annan etnicitet än majoriteten generellt sett har lägre tillit till 

polisen än de som anser att människor behandlas lika.  

 

Vad gäller ekonomisk diskriminering så förändras inte dessa nämnvärt i modellen. 

Förklaringsgraden i denna modell är 6,4%, vilket innebär att 6,4 % av skillnader i tillit till 

polisen kan förklaras av synen på i vilken omfattning polisen diskriminerar. 

Sammanfattningsvis visar analysen tydligt att om polisen diskriminerar människor utifrån 

ekonomisk och/eller etnisk bakgrund så påverkar det individers tillit till polisen negativt. 

Ekonomisk diskriminering påverkar tilliten till polisen i högre utsträckning än etnisk 

diskriminering. Dock kan inte diskriminering förklara härkomstskillnaderna vad gäller tillit 

till polis. 

 

Modell 5: Polisens bemötande i allmänhet 

Härkomstskillnaderna består när vi undersöker polisen bemötande som en förklaringsfaktor 

till skillnader i härkomst. Sambandet mellan andragenerationens invandrare och infödda 

svenskar är fortfarande signifikant på 5% nivån. I denna modell förändras varken härkomst 

eller polisens bemötande nämnvärt jämfört med de bivariata resultaten. Förklaringsgraden i 

denna modell är 11,4 %, vilket innebär att 11,4 % av skillnader i tillit till polisen kan förklaras 

av polisens bemötande i allmänhet och våra kontrollvariabler. Sammanfattningsvis visar 

analysen att polisens bemötande i allmänhet påverkar tilliten till polisen i mycket hög 

utsträckning i jämförelse med andra variabler och modeller. Denna modell har även den 

högsta förklaringsgraden i jämförelse med alla modeller (2-7) förutom då vi kontrollerar för 

samtliga variabler, det vill säga modell 8. Men modellen kan inte förklara 

härkomstskillnaderna vad gäller tillit till polis. 

 

Modell 6: Polisens arbetssätt 
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Härkomstskillnaderna försvinner när polisens arbetssätt undersöks som förklaringsfaktor till 

olika gruppers tillit till polis. Resultatet visar generellt att om man tror att polisen sällan 

förklarar sina handlingar eller beslut så minskar tilliten till polisen markant med -1,208. 

Liknande resultat framkom i det bivariata sambandet (-1,215). Hur ofta polisen förklarar sina 

beslut eller handlingar verkar vara en faktor som kan förklara skillnaderna i tillit mellan 

grupperna infödda svenskar, invandrare och andragenerationens invandrare. 

Förklaringsgraden i denna modell är 9,5%. Detta innebär att 9,5% av skillnader i tillit till 

polisen kan förklaras av polisens arbetssätt. Sammanfattningsvis påverkar polisens arbetssätt i 

hög grad tillit till polisen. Dessutom kan modellen till en viss del förklara andragenerationens 

invandrares tillit till polis eftersom signifikansen försvinner. 

 

Modell 7: Social tillit 

Härkomstskillnaderna består när social tillit studeras som förklaringsfaktor till olika gruppers 

tillit till polis. Resultatet visar att ju högre tillit man har till andra människor desto högre tillit 

har man även för polisen. Liknande resultat framkom i det bivariata sambandet. Det finns 

forfarande inga signifikanta skillnader mellan invandrare och svenskar, däremot är skillnaden 

mellan andragenerationens invandrare och infödda svenskar signifikanta. I resultatet 

framkommer det att andragenerationens invandrare har lägre tillit till polisen än svenskar 

(0,304 respektive -0,524). Tilliten till polisen bland gruppen andragenerationens invandrare 

minskar än mer jämfört med det bivariata resultatet (-0,489 till -0,524). Förklaringsgraden i 

denna modell är 7,3%, vilket innebär att 7,3% av skillnader i tillit till polisen kan förklaras av 

social tillit. Sammanfattningsvis visar analysen att ju högre tillit till andra människor en 

individ har desto högre tillit till polisen har man. Dock kan modellen inte förklara 

härkomstskillnader i tillit till polis. 

 

Modell 8: Alla variabler 

Slutligen inkluderar vi samtliga oberoende variabler och kontrollvariablerna i samma modell - 

det vill säga modell 8. Detta för att undersöka hur härkomstskillnader i tillit till polisen 

påverkas av att inkludera samtliga förklaringsfaktorer. 

 

Vi finner att härkomstskillnaderna består när man kontrollerar för samtliga 

förklaringsfaktorer. Andragenerationens invandrare har (-0,375) lägre tillit till polisen i 

jämförelse med infödda svenskar när man kontrollerar för samtliga variabler. Tilliten bland 
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denna grupp har ökat från -0,489 till -0,375 om man jämför med det bivariata sambandet. 

Dock finns inga signifikanta skillnader mellan invandrare och svenskar. 

 

Förklaringsgraden för denna modell är 24%, vilket innebär att 24 % av skillnader i tillit till 

polisen kan gemensamt förklaras av samtliga variabler. Sammanfattningsvis kan samtliga 

variabler inte förklara härkomstskillnader vad gäller tillit till polis, eftersom signifikansen 

består för andragenerationens invandrare. Arbetslöshet, diskriminering av annan etnicitet än 

majoriteten, diskriminering av fattiga, polisens bemötande, polisens arbetssätt samt social tillit 

verkar ändå vara faktorer som samvarierar med tillit till polis. 

 

Nedan följer en sammanfattning av de resterande variablernas samband med tillit till polis. 

Sambandet mellan sysselsättning och tillit till polis är signifikant gällande arbetslösa men inte 

när det kommer till de andra sysselsättningarna, när man kontrollerar för samtliga variabler. 

Arbetslösa har mindre tillit till polisen i jämförelse med förvärvsarbetande (-0,718). I denna 

modell visar varken inkomst eller utbildning några signifikanta skillnader i tillit till polisen. I 

den multipla analysen är sambandet mellan trygghet i sin lokala närhet och tillit till polis 

fortfarande inte signifikant. Däremot är sambandet positivt jämfört med det bivariata 

sambandet samt modell 3 då sambandet mellan trygghet och tillit till polisen var negativt. 

Variabeln har kanske inte fått så stort genomslag i analysen eftersom att trygghet i lokal 

närhet snarare kanske mäter rädsla för brott än geografisk anknytning. 

 

När det gäller diskriminering på grund av etnicitet visar analysen densamma som i modell 4. 

Det vill säga att de som tror att polisen diskriminerar människor som har en annan etnicitet än 

majoriteten i Sverige har lägre tillit till polisen i jämförelse med de som tror att polisen 

behandlar alla lika. Sambandet mellan diskriminering på grund av ekonomisk bakgrund och 

tillit till polis, när man kontrollerar för samtliga variabler, är endast signifikant gällande 

människor som anser att fattiga bemöts sämre. Dessa personer har lägre tillit till polisen 

jämfört med om man anser att alla människor behandlas lika. 

 

Sambandet mellan polisens bemötande i allmänhet och tillit till polis är fortfarande negativt 

och signifikant när man kontrollerar för samtliga variabler. Till skillnad från det bivariata 

resultatet och modell 5 om polisens bemötande så ökar tilliten något bland de som inte tror att 

polisen sällan bemöter allmänheten med respekt (-1,472 jämfört med -1,875 och -1,858). 

Varför just denna variabel har så höga värden och är signifikant kan ha att göra med att den 
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kanske mäter samma sak som tillit till polis eller att de åtminstone korrelerar. Om du anser att 

polisen bemöter människor med respekt är det mycket troligt att du även har högre tillit till 

polisen jämfört med om du anser att polisen inte bemöter människor med respekt. Men hög 

respektfullhet hos polisen behöver inte nödvändigtvis alltid innebära att man har högre tillit 

till polisen. 

 

När man konstanthåller för samtliga variabler så har resultatet för sambandet mellan polisens 

arbetssätt och tillit till polis halverats i jämförelse med det bivariata resultatet och modell 6. 

Men de som anser att polisen inte förklarar sina beslut eller handlingar har fortfarande lägre 

tillit till polisen i jämförelse med de som anser att polisen förklarar sina beslut eller handlingar 

ofta. 

 

Sambandet mellan social tillit och tillit till polis är signifikant när man kontrollerar för 

samtliga variabler. Men resultatet förändras inte nämnvärt i förhållande till de bivariata 

resultaten eller modell 7. 

 

Diskussion 

I detta avsnitt diskuterar vi resultatet som vi försöker att så tydligt som möjligt återkoppla till 

frågeställningarna och tidigare forskning. Dessutom lyfter vi fram studiens begränsningar och 

avslutar med förslag på framtida forskning. 

 

I denna studie verkar människors tillit till polisen i Sverige vara i genomsnitt ganska hög. 

Vilket ligger i linje med BRÅs (2016:1) undersökning som visar att majoriteten i Sverige har 

stort förtroende för polisens sätt att bedriva sitt arbete. 

 

Avsikten med denna uppsats var att besvara två frågeställningar. Den första frågeställningen 

var: Vad finns det för skillnader när det gäller tillit till polisen beroende på härkomst i 

Sverige? Den första frågeställningen om vilka skillnader det finns gällande tillit till polisen 

utifrån härkomst visar i vår analys att invandrare har en mer positiv attityd till polisen, medan 

andragenerationens invandrare har en mer negativ attityd till polisen jämfört med infödda 

svenskar. Detta resultat är skiljer sig från tidigare forskning i Sverige, bland annat visar BRÅs 

(2016:1) undersökning att infödda svenskar har högre tillit till polisen än invandrare och 

andragenerationens invandrare. Dessutom visar en annan studie från Sverige om tillit till 
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polisen att infödda svenskar och andragenerationens invandrare från ett nordiskt land har 

högre tillit till polisen än invandrare från utomeuropeiskt land (Sandstig, 2007). Den 

signifikanta skillnaden i vår studie mellan infödda svenskar och andragenerationens 

invandrare, det vill säga att svenskar har högre tillit än andragenerationens invandrare, 

stämmer överens med tidigare forskning i Sverige. Dock kan vi inte uttala oss om skillnader 

mellan andragenerationens invandrare, det vill säga om deras ursprungsland påverkar tilliten 

till polisen då detta inte gick att studera utifrån vårt datamaterial. Tidigare forskning i Sverige 

(BRÅ 2016:1) visar att invandrare har en lägre tillit till polisen än svenskar, därmed 

förväntade vi oss att finna signifikanta skillnader mellan invandrare och infödda svenskar, 

vilket resultatet dock inte visade. Dessutom var invandrarnas tillit till polisen högre jämfört 

med infödda svenskar i alla modeller, vilket också går emot våra förväntningar och tidigare 

forskning i Sverige. Detta skulle kunna bero på att andelen svenskar och invandrare är skevt 

fördelat i vårt datamaterial. Andelen svenskar i denna studie är 80% och andelen invandrare är 

11%. Jämfört med BRÅs (2016:1) undersökning som gjorde viktningsförfarande där man 

viktar upp svaren från de underrepresenterade grupperna, vilket vi inte har gjort i denna 

studie. 

 

Vårt resultat stämmer till viss del överens med amerikansk forskning. Resultatet av 

amerikansk forskning visar på skillnader mellan svarta och vita när det gäller deras attityder 

gentemot polisen (Brown och Benedict, 2002). Vår forskning har till viss del kunnat påvisa 

härkomstskillnader i attityder till polisen, samt understryker betydelsen av ett flertal faktorer 

för betydelsen av härkomst på tillit till polis. Vår forskning stämmer således till viss del 

överens med amerikansk forskning som i vissa avseenden påvisat att faktorer som 

socioekonomisk statuts etc. har betydelse för personers tillit till polis. Det som kanske 

påverkar vårt resultat i förhållande till amerikanska studier kan vara att man definierar 

begreppet härkomst på olika sätt. Medan svensk forskning mer fokuserar på begreppet 

etnicitet eller härkomst så fokuserar amerikansk forskning på begreppet ras. Att man 

definierar begreppen olika gör att man redan från början har olika utgångspunkter, vilket kan 

få effekt på resultatet. 

 

När det gäller forskning utifrån en europeisk kontext stämmer våra resultat väl överens med 

europeisk forskning. Europeisk forskning kommer fram till att invandrare har högre tillit än 

de infödda i landet och att andragenerationens invandrare har lägre tillit än de infödda (Röder 

och Mühlau, 2012). Precis som vårt resultat visar europeisk forskning att diskriminering - 
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upplevd eller föreställd - påverkar olika gruppers tillit till polisen (Röder och Mühlau, 2012). I 

likhet med deras forskning har även vi använt oss av European Social Survey, vilket till stor 

del kan förklara de likheter som finns gällande resultatet. 

 

Den andra frågeställningen lyder: Kan socioekonomi, trygghet i närområdet, synen på i vilken 

omfattning polisen diskriminerar, synen på polisens bemötande i allmänhet, uppfattningen 

kring polisens arbetssätt och/eller social tillit vara faktorer som kan förklara skillnader mellan 

infödda svenskar, invandrare och andragenerationens invandrare?  

När det gäller vår andra frågeställning om huruvida dessa faktorer kan förklara skillnader 

mellan infödda svenskar, invandrare och andragenerationens invandrare så visar det sig att det 

endast är synen på polisens arbetssätt som verkar kunna förklara härkomstskillnaderna till en 

viss del. De andra faktorerna, som visserligen har betydelse för tillit till polisen, kan dock inte 

förklara härkomstskillnaderna i tillit till polis. 

 

När det gäller socioekonomiska faktorers inverkan på tillit, indikerar resultatet i vår studie att 

ju sämre socioekonomisk status man har desto lägre tillit till polisen har man, vilket stämmer 

helt överens med majoriteten av tidigare forskning (Brown och Benedict, 2002; Weitzer och 

Tuch, 1999; Kääriäinen, 2007; Röder och Mühlau, 2012). Tidigare forskning om sambandet 

mellan utbildningsnivå och tillit till polis är något tvetydig, dock visar en hel del forskning att 

ju högre utbildningsnivå desto högre tillit, vilket även vårt resultat visar (Sandstig, 2007; 

Brown och Benedict, 2002). Dessutom stämmer våra resultat gällande tillit till polis utifrån 

sysselsättning helt överens med tidigare forskning (Sandstig, 2007; Brown och Benedict, 

2002). Men sammanfattningsvis kan inte socioekonomiska faktorer förklara 

härkomstskillnader i tillit till polis. 

 

Precis som tidigare forskning visar även vårt resultat att uppfattningen om polisen 

diskriminerar eller ej samvarierar med attityder till polisen. Vår studie visar att personer som 

anser att polisen diskriminerar utifrån etnicitet och ekonomisk bakgrund generellt sett har 

lägre tillit till polisen. Tidigare forskning i en amerikansk kontext visar att diskriminering till 

viss del kan förklara rasskillnaderna i attityder till polisen (Weitzer och Tuch, 1999; Brown 

och Benedict, 2002). I en europeisk kontext visar tidigare forskning att diskriminering kopplat 

till tillit till polis visar att låg tillit hos invandrare överlag kan till viss del förklaras av mer 

upplevd diskriminering (Röder och Mühlau, 2012). Dock kan inte diskriminering i vår studie 

förklara härkomstskillnaderna vad gäller tillit till polis. Våra resultat visar att invandrare har 
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en aning högre tillit till polisen än svenskar och andragenerationens invandrare har mindre 

tillit till polisen än svenskar, när man konstanthåller för diskriminering. Amerikanska studier 

fokuserar dock på endast två grupper - vita och svarta - medan det är mer vanligt i Europa att 

fokusera på någon form av invandrarbegrepp utifrån till exempel härkomst. De skilda 

resultaten kan bero på att man definierat diskriminering olika. Vissa har använt sig av egna 

erfarenheter av diskriminering och andra har använt sig av egna uppfattningar om 

diskriminering (Weitzer och Tuch, 1999). För vår del kan således det begränsade 

datamaterialet vara en faktor som påverkat vårt resultat i detta avseende, vilket gjort att vi inte 

fått resultat som matchar tidigare forskning i den utsträckning vi trodde att det skulle göra. 

 

När det gäller polisens bemötande i allmänhet visar vår studie att polisen bemötande i 

allmänhet påverkar tilliten till polisen i mycket hög utsträckning i jämförelse med andra 

variabler och modeller. Dessutom är förklaringsgraden hög; 11,4 % av skillnader i tillit till 

polisen kan förklaras av polisens bemötande i allmänhet. Våra resultat stämmer överens med 

tidigare forskning som visar att tilliten till polisen påverkas av hur man upplever sig ha blivit 

bemött av polisen (Bradford et al. 2009). Tidigare forskning visar även att tillit till polisen 

uppstår genom förväntningar, det finns med andra ord förväntningar att poliser ska agera på 

ett rättvist och etiskt korrekt sätt (Sunshine och Tyler, 2003; Tyler, 2001). I denna 

underökning mäter vi polisens bemötanden genom att fråga hur ofta man anser att polisen 

bemöter allmänheten med respekt som rimligtvis indikerar om polisens bemötande är rättvist 

och etiskt korrekt. Eftersom en individ som anser att polisen ofta bemöter allmänheten med 

respekt anser också mest troligt att polisen ofta har ett rättvist och etisk korrekt bemötande. 

Dock kan inte polisens bemötande i vår studie förklara härkomstskillnaderna vad gäller tillit 

till polis. Varför polisens bemötande påverkade tillit till polis så mycket i vår studie skulle 

också kunna bero på en interaktionseffekt mellan polisens bemötande och tillit till polis, det 

vill säga att det finns en viss risk att de till viss del mäter samma sak. 

 

När det gäller polisens arbetssätts påverkan på tillit till polis visar resultatet i vår studie att hur 

polisen arbetar får konsekvenser för hur mycket människor litar på polisen. Individuella 

förväntningarna som en individ har om hur polisen arbetar kontra hur polisen faktisk utför sitt 

arbete i verkligheten kan påverka individens uppfattning om polisen. Vårt resultat stämmer till 

en viss del överens med tidigare forskning som säger att en positiv kontakt med polisen 

förbättrar uppfattningen om polisen (Brown och Benedict, 2002). Vår studie visar att polisens 

arbetssätt skulle kunna förklara härkomstskillnaderna i tillit till polisen. Även detta stämmer 
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till en viss del överens med tidigare forskning som kan förklara rasskillnader, mellan vitas och 

svartas tillit till polis utifrån polisen agerande (Brown och Benedict, 2002). Resultatet mellan 

polisens arbetssätt och tillit till polisen kan med försiktighet säga sig ha betydelse för olika 

gruppers tillit till polisen. Detta eftersom signifikansen består när man kontrollerar för 

samtliga variabler inklusive polisens arbetssätt i modell 8, därmed kan man inte dra allt för 

stora slutsatser från modell 6 som enbart studerar relationen mellan polisens arbetssätt, tillit 

till polis och härkomst. 

 

Sambandet mellan social tillit och tillit till polis visar i vår studie att ju högre tillit till andra 

människor en individ har desto högre tillit till polisen har man, vilket stämmer överens med 

tidigare forskning (Kääriäinen, 2011). Skillnaderna i tillit till polis mellan de olika 

härkomstgrupperna är som störst både när man kontrollerar för social tillit separat men även 

när man kontrollerar för samtliga variabler. Tidigare forskning om social tillit och 

rasskillnader gällande tillit till polisen visar att social tillit korrelerar med andra variabler som 

tillsammans till en viss del kan förklara attitydskillnader mellan olika grupper (Marschall och 

Stolle, 2004). Men endast social tillit i sig kan inte förklara härkomstskillnader vilket vi inte 

heller kunde göra i vår studie.  

 

Sammanfattningsvis kan polisens arbetssätt i vår analys, modell 6, förklara 

härkomstskillnaderna, eftersom signifikansen för andragenerationens invandrare försvinner. 

Detta indikerar att det finns något i hur man uppfattar polisens arbetssätt som kan förklara 

härkomstskillnaderna. Men man kanske kan förklara härkomstskillnaderna bättre genom att 

studera påverkan av tillit till polisen på ett mer omfattande plan vad gäller polisens arbetssätt. 

Härkomstskillnaderna i tillit till polis i relation till polisens arbetssätt skulle kunna förklaras 

av samhörigheten med kontakt med polisen. Olika typer av kontakt och olika sätt som 

kontakten skett på kan vara avgörande för om man får en positiv eller negativ uppfattning om 

det polisen gör och därmed hur polisen är, vilket i sin tur påverkar tilliten till polisen som 

positiv eller negativ. Det kan vara så att denna kontakt skett på olika sätt för olika grupper, 

vilket skulle förklara varför polisens arbetssätt kan förklara skillnaderna i tillit till polisen 

mellan infödda svenskar, invandrare och andragenerationens invandrare. I modell 8, där vi 

kontrollerar för samtliga variabler, försvinner dock inte härkomstskillnaderna. Människors 

tillit till polisen i Sverige kan förklaras genom arbetslöshet, diskriminering av annan etnicitet 

och fattiga, polisens bemötande och social tillit. Det är framförallt synen på polisens 

bemötande som har störst påverkan på tilliten, men variablerna kan tillsammans inte förklara 
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härkomstskillnaderna mellan infödda svenskar, invandrare och andragenerationens 

invandrare. Det innebär att variablerna inte kan förklara varför andragenerationens invandrare 

har lägre tillit till polisen i jämförelse med infödda svenskar. 

 

I denna studie visar det sig vara flest svenskar i datamaterialet, och den skeva fördelningen 

skulle kunna påverka resultatet och signifikansen. När man studerar härkomstskillnaderna i 

tillit till polis så bör man försöka sträva efter en jämn fördelning som är mer representativ för 

Sverige. I BRÅ:s fall viktade man upp de olika grupperna, vilket skulle kunna förklara 

skillnaden i resultat mellan vår studie och deras studie (BRÅ 2016:1). I det fall där 

viktningsförfarande ej användes så överlappade även resultatet, men det liknande resultatet 

skulle även kunna bero på att samma datamaterial användes (Sandstig, 2007). 

 

Det finns en del överlappande problematik i vår tolkning som innebär att vissa särskilda fall 

gällande respondenter inte riktigt tas i beaktande. Exempelvis så tillhör personer som är födda 

utomlands gruppen invandrare även fast de är uppväxta i Sverige med svenska föräldrar fastän 

de egentligen borde tillhöra gruppen infödda svenskar. Vi har dock kontrollerat denna grupp 

och de var väldigt få, vilket innebär att denna situation är relativt oproblematisk. Det skulle 

vara ganska ohållbart om dessa få personer exempelvis skulle få en egen grupp eftersom de 

skulle bli för få i förhållande till hela materialet. På det sättet är det bättre att dessa personer 

ingår i gruppen invandrare. 

 

Framtida forskning om tillit till polisen i Sverige bör fokusera på att utveckla hur man mäter 

polisens arbetssätt, då vårt resultat visar att denna faktor är av betydelse för att förklara 

härkomstskillnaderna i tillit till polis. Det skulle vara av relevans att inkludera andra variabler 

som härrör till hur polisen arbetar för att se exakt vad i polisens arbetssätt det är som kan 

förklara dessa skillnader i tillit till polis mellan olika grupper. Det skulle kunna vara fruktbart 

att inkludera kontakt med polisen då den i tidigare forskning sägs vara av betydelse. Hittills 

finns det två frågor som mäter kontakt med polisen och de är om polisen under de senaste två 

åren stoppat dig eller kontaktat dig av någon anledning samt hur missnöjd eller nöjd man var 

med det bemötande man fick. Det skulle vara en fördel om man kunde undersöka hur 

kontakten skett, det vill säga om man har blivit kontaktad av polisen eller om man själv har 

tagit kontakt polisen. Vidare skulle det vara väsentligt att undersöka vilken typ av kontakt det 

handlat om, det vill säga i vilket ärende man varit i kontakt med polisen då olika typer av 

kontakt med polisen kan få skilda effekter på tillit. Till exempel om man själv har kontaktat 
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polisen i ett administrativt ärende, om man fått kontakt ute i polisens dagliga verksamhet (till 

exempel genom nykterhets- och/eller fortkörningskontroller eller patrullering) eller om man 

är ett offer som anmäler brott så kan man fått olika bemötanden i olika situationer. Möjligtvis 

behövs det även en fråga om ens egen erfarenhet av polisens bemötande generellt för att bättre 

komplettera helhetsbilden. 

 

Framtida forskning kring härkomstskillnader i tillit till polisen skulle behöva en mer gedigen 

variabel om närområde. Den variabel som finns nu om boendeområdets storlek exempelvis 

storstad eller landsbygd säger ingenting om boendeområdet eftersom man inte kan skilja 

dessa åt. Därmed går denna variabel inte att använda när man vill studera närområdets 

påverkan på tillit till polis, som är väsentlig utifrån tidigare forskning. Man borde utifrån ett 

geografiskt perspektiv, samt kulturellt och kontextuellt perspektiv, få in variabler som 

studerar närområdets påverkan på tillit till polis. Exempelvis vart man bor, det vill säga 

Tensta eller Danderyd, vilka problem området har - subjektiv uppfattning om kriminalitet på 

området samt den objektiva uppfattningen i form av officiella statistik. 

 

Sammanfattningsvis visar vår analys att polisens arbetssätt kan förklara härkomstskillnaderna 

i tillit till polis, det är därmed ett intressant spår att fortsätta undersöka på ett mer omfattande 

plan. Trots den generellt sett höga tillit som finns i Sverige är det viktigt att fortsätta studera 

härkomstskillnaderna eftersom grupper med låg tillit är mer kostsamma och mindre effektiva 

för samhället. Fortsätter man inte att studera grupper med låg tillit kan det utvecklas till en 

negativ spiral som leder till att den höga tilliten idag successivt skulle minska. Således är tillit 

till samhällets institutioner avgörande för ett väl fungerande samhälle, både socialt och 

ekonomiskt. 

 

 

 

 

  

  



33 
 

Källförteckning 

Bergh, A. (2015) Stora förändringar har inte rubbat tilliten. Dagensamhälle. 

http://www.dagenssamhalle.se/nyhet/stora-foeraendringar-har-inte-rubbat-tilliten-16306 

(Hämtad 2016-04-26) 

 

Bradford B., Jackson J. och Stanko E. (2009) Contact and confidence: revisiting the impact of 

public encounters with the police. Policing and Society 19 (1): 20–46. 

 

Brown, B. och Benedict, R. (2002) Perceptions of the police - Past findings, methodological 

issues, conceptual issues and policy implications. Policing: An International Journal of Police 

Strategies & Management 25 (3): 543 - 580. 

 

Bryman, A. 2011. Samhällsvetenskapliga metoder. 2. uppl. Malmö: Liber. 

 

BRÅ 2016:1. Nationella trygghetsundersökningen 2015. Brottsförebyggande rådet 

 

Correia, M., Reisig, M. och Lovrich, N. (1996) Public perceptions of state police: An analysis 

of individual-level and contextual variables. Journal of Criminal Justice 24 (1): 17−24. 

 

Dean, D. (1980) Citizen ratings of the police: The Difference Contact Makes. Law & Policy 2 

(4): 445-471. 

 

Djurfeldt, G. och Barmark, M. (2015) Statistisk verktygslåda 0 - att förstå och förändra 

världen med siffror. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

Djurfeldt G., Larsson R. och Stjärnhagen O. (2010) Statistisk verktygslåda 1: 

samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

Erez, E. (1984) Self-Defined "Desert" and Citizens' Assessment of the Police. The Journal of 

Criminal Law and Criminology 75 (4): 1276-1299. 

 

ESS 1. (2016) Om ESS. European Social Survey. 

http://www.europeansocialsurvey.org/about/country/sweden/index.html 

(Hämtad 2016-04-25) 

http://www.dagenssamhalle.se/nyhet/stora-foeraendringar-har-inte-rubbat-tilliten-16306
http://www.dagenssamhalle.se/nyhet/stora-foeraendringar-har-inte-rubbat-tilliten-16306
http://www.europeansocialsurvey.org/about/country/sweden/index.html
http://www.europeansocialsurvey.org/about/country/sweden/index.html


34 
 

 

ESS 2. (2016) Ämnesområden. European Social Survey. 

http://www.europeansocialsurvey.org/about/country/sweden/topics.html 

(Hämtad 25/4-16) 

 

Folkhälsomyndigheten. (2013) Tillit. Folkshälsomyndigheten 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-

levnadsvanor/folkhalsans-utveckling-malomraden/delaktighet-och-inflytande-i-

samhallet/tillit/ 

(Hämtad 25/4-16) 

 

Holmberg, S. och Rothstein, B. (2015) Hög mellanmänsklig tillit i Sverige – men inte bland 

alla. I Annika Bergström, Bengt Johansson, Henrik Oscarsson och  Maria Oskarson (red) 

Fragment. Göteborg: SOM-institutet. 

 

Kääriäinen, J. (2007) Trust in the Police in 16 European Countries: A Multilevel Analysis. 

European Journal of Criminology 4 (4): 409–435. 

 

Kääriäinen, J. (2011) Trust in the police, generalized trust and reporting crime. European 

Journal of Criminology 8 (1): 65–81. 

 

Liu, Y. och Crank, J. (2010) Attitudes toward the police: A critique and recommendations. 

Criminal Justice Studies 23 (2): 99-117. 

 

Marschall, M. och Stolle, D. (2004) Race and the city: Neighborhood context and the 

development of generalized trust. Political behavior 26 (2): 125-153. 

 

Rothstein, B. och Stolle, D. (2008) The State and Social Capital: An Institutional Theory of 

Generalized Trust. Comparative Politics 40 (4): 441-459. 

 

Röder, A. och Mühlau, P. (2012) What determines the trust of immigrants in criminal justice 

institutions in Europe?. European Journal of Criminology 9 (4): 370–387. 

 

http://www.europeansocialsurvey.org/about/country/sweden/topics.html
http://www.europeansocialsurvey.org/about/country/sweden/topics.html
https://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/folkhalsans-utveckling-malomraden/delaktighet-och-inflytande-i-samhallet/tillit/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/folkhalsans-utveckling-malomraden/delaktighet-och-inflytande-i-samhallet/tillit/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/folkhalsans-utveckling-malomraden/delaktighet-och-inflytande-i-samhallet/tillit/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/livsvillkor-och-levnadsvanor/folkhalsans-utveckling-malomraden/delaktighet-och-inflytande-i-samhallet/tillit/


35 
 

Sampson, R. och Bartusch, D. (1998) Legal cynicism and (subcultural?) tolerance of 

deviance: The neighborhood context of racial differences. Law and Society Review, 32 (4): 

777–804. 

 

Sandstig, G. (2007) Förtroendet för polisen: En analys av medborgarnas syn på polisen och 

dess roll i samhället 1986 – 2006. Diss., Göteborg universitet. 

 

Schafer, J., Huebner, B. och Bynum, T. (2003) Citizen perceptions of police services: Race, 

neighborhood context, and community policing. Police Quarterly 6 (4): 440–468. 

 

Sherman, L. (2002) Trust and Confidence in Criminal Justice. National Institute of 

Justice Journal 248: 22-30 

 

SOU 2015:104. Långtidsutredningen 2015: Huvudbetänkande. 

Statistiska centralbyrån. (2010) Den europeiska socialundersökningen 2010. European Social 

Survey. 

http://www.europeansocialsurvey.org/docs/round5/fieldwork/sweden/ESS5_letter_to_respond

ents_SE.pdf (Hämtad 2016-05-17) 

 

Stolle, D. (2002). Trusting Strangers – The Concept of Generalized Trust in Perspective. 

Microfoundation of social structure and political order 31 (4): 397-412 

 

Sunshine, J. och Tyler, T. (2003) The role of procedural justice and legitimacy in shaping 

public support for policing. Law & Society Review 37 (3) : 513–48. 

 

Tyler T. (2001) Public trust and confidence in legal authorities: What do majority and 

minority group members want from the law and legal institutions? Behavioral Sciences and 

the Law 19 (2): 215–235. 

 

Uslaner E. (2002) The moral foundations of trust. Cambridge: Cambridge university press 

 

Vetenskapsrådet. (2002) Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

http://www.europeansocialsurvey.org/docs/round5/fieldwork/sweden/ESS5_letter_to_respondents_SE.pdf
http://www.europeansocialsurvey.org/docs/round5/fieldwork/sweden/ESS5_letter_to_respondents_SE.pdf
http://www.europeansocialsurvey.org/docs/round5/fieldwork/sweden/ESS5_letter_to_respondents_SE.pdf


36 
 

 

Weitzer R. och Tuch S. (1999) Race, class and perception of discrimination by the police. 

Crime and deliquency 45 (4): 494-507. 



37 
 

Tabell 1 – Härkomst och övriga variabler i relation till tillit till polisen 

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 Modell 7 Modell 8 

Intercept  6,699 6,958 7,497 7,327 7,264 5,412 6,421 

  Invandrare 0,159 0,295 0,172 0,089 0,173 0,193 0,304 0,310 

  2a generationens invandrare -0,489 -0,461 -0,491 -0,474 -0,494 -0,335 -0,524 -0,375 

Ålder (Ref: 15-29 år)         

  Medelålder 30-45 0,231 0,096 0,167 0,294 -0,023 0,189 0,071 0,094 

  Äldre 46-64 -0,084 -0,102 -0,150 -0,042 -0,254 -0,113 -0,216 -0,067 

  Pensionålder 65-95 0,134 -0,092 0,065 0,139 -0.095 0,179 0,039 -0,065 

Kön: Kvinna 0,092 0,082 0,132 0,086 0,076 0,119 0,070 0,093 

Sysselsättning (Ref: Förvärvsarbete)         

  Student -0,015 0,066      0,028 

  Arbetslös -0,521 -0,655      -0,718 

  Ålderspensionär 0,065 0,272      0,212 

  Övriga (sjukers., militärtjänstgöring, samhällstjänst) -0,650 -0,478      -0,402 

Inkomst (Ref: Låg inkomst)         

  Medellåg 0,045 0,016      -0,151 

  Medelhög 0,418 0,361      0,102 

  Hög 0,232 0,189      -0,056 

Utbildning (Ref: Grundskola)         

Gymnasieutbildning 0,033 0,064      0,101 

Eftergymnasial utbildning 0,282 0,250      0,103 

Trygghet i sin lokala närhet (Ref: Trygg)         

Otrygg -0,125  -0,228     0.020 

Etnisk diskriminering av polisen (Ref: Alla behandlas lika)         

  Annan etnicitet än majoriteten behandlas värre -0,722   -0,374    -0,300 

  Samma etnicitet som majoriteten behandlas värre -0,762   -0,356    -0,287 

Eko. diskriminering av polisen (Ref: Alla behandlas lika)         

  Rika bemöts sämre -1,270   -1,090    -0,341 

  Fattiga bemöts sämre -0,880   -0,706    -0,460 

Polisen bemöter människor i allmänhet m. respekt (Ref: Ofta)          

  Inte ofta - 1,875    -1,858   -1,472 

Hur ofta förklarar polisen sina beslut/handlingar (Ref: Ofta)         

 Inte ofta  -1,215     -1,208  -0,589 

Social tillit till andra människor (1-10) 0,244      0,250 0,199 

R2 adjusted  0,018 0,007 0,064 0,114 0,095 0,073 0,240 
* Signifikant på 5%-nivån det vill säga p-värde < 0,05 = fetade koefficienter 

 

Modell 1 – bivariata regressioner  Modell 4 – diskriminering   Modell 7 – social tillit 

Modell 2 – socioekonomi  Modell 5 – polisens bemötande i allmänhet  Modell 8 – multivariat regression alla variabler 

Modell 3 – trygghet i närområdet  Modell 6 – polisens arbetssätt 

 


