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Sammanfattning 

Polisens identifieringsljus: Ett fältexperiment och två enkätstudier 

av Björn Lidestam (VTI) 

Det övergripande syftet var att undersöka identifieringsljusets synlighetsfrämjande och 
trygghetsskapande effekter. 

Ett fältexperiment med stationärt polisfordon med identifieringsljus genomfördes tre fredagskvällar 
utmed gångstråk vid ett torg, där många människor passerade och träffades. Totalt 2 883 passerande 
fotgängare registrerades med avseende på om de sett polisfordonet eller inte, beroende på om 
identifieringsljuset var påslaget eller inte. Dessutom jämfördes effekten av identifieringsljus i dagsljus 
och mörker, på kortare och längre siktavstånd, samt med högre och lägre polisfordon. 

Två enkätundersökningar genomfördes också, varav en riktad till allmänheten och en till poliser i 
ingripandeverksamhet samt trafikpoliser (12 723 respektive 1 132 fullständigt besvarade enkäter). I 
dem undersöktes hur stor synlighetsfrämjande effekt identifieringsljuset anses ha samt hur mycket 
tryggare allmänheten känner sig och hur mycket lugnare trafiken blir när polisen är synligt närvarande. 
I tillägg undersöktes omfattningen av identifieringsljusets användning och i vilken omfattning 
allmänheten lagt märke till denna användning. Allmänhetens skattningar jämfördes också med 
polisens skattningar, både vad gäller identifieringsljusets synlighetsfrämjande effekt och hur mycket 
tryggare allmänheten känner sig när polisen är synligt närvarande. 

Resultaten visar att identifieringsljuset hade god synlighetsfrämjande effekt på andel människor som 
upptäckte polisfordonet vid fältexperimentet, speciellt i mörker. Identifieringsljusets synlighets-
främjande effekt skattades också högt i enkätstudierna, speciellt för användning i mörker. Dessutom 
skattade de som sett identifieringsljus i verkligheten den synlighetsfrämjande effekten som betydligt 
större, jämfört med de som inte sett identifieringsljus i verkligheten. Vidare visar enkätstudierna att 
allmänheten känner sig tryggare av synlig polisnärvaro och att polisen vet om detta.  

Den övergripande slutsatsen är att identifieringsljuset är både effektivt synlighetsfrämjande och 
effektivt trygghetsskapande. 

Nyckelord 

Identifieringsljus, synlighet, trygghetsskapande, polisnärvaro 
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Abstract 

Police cruise light: A field experiment and two questionnaire studies  

by Björn Lidestam (VTI) 

The general purpose was to examine the visibility-enhancing and security-enhancing effects of police 
cruise light. 

A field experiment with a stationary police vehicle with cruise light was conducted three Friday nights 
at pedestrian paths by a town square, with many people passing by and meeting each other. In total 
2,883 passing pedestrians were registered with regard to if they had seen the police vehicle or not, 
depending on whether the cruise light was on or not. The effect of cruise light was also compared in 
daylight versus darkness, on shorter versus longer viewing distance, and on a higher versus a lower 
police vehicle. 

Two questionnaire studies were also conducted, whereof one for the general public and one for the 
police in intervention activities and traffic police (12,723 and 1,132 finished questionnaires, 
respectively). The questions concerned how visibility-enhancing the cruise light is rated to be and how 
much more secure the general public feels and how much calmer the traffic is when the police is 
visibly present. Additionally, the extent of cruise light usage was examined, as well as to what extent 
the general public has taken notice of this usage. The ratings of the general public were also compared 
to the ratings of the police, with regard to both the visibility-enhancing effect of cruise light and to 
how much more secure the general public feels when the police is visibly present. 

The results show that the cruise light enhanced visibility in terms of a greater proportion of people 
who spotted the police vehicle in the field experiment, especially in darkness. The visibility-enhancing 
effect was also rated high in the questionnaire studies, especially for usage in darkness. Further, those 
who had seen cruise light in reality rated the visibility-enhancing effect as greater as compared to 
those who had not seen cruise light in reality. Furthermore, the questionnaire studies showed that the 
general public feels more secure when the police is visibly present, and that the police is aware of this. 

The general conclusion is that cruise light is effective for enhancing visibility, as well as effective for 
improving sense of security.  

Keywords 

Cruise light, visibility, security, safety, police presence  
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Begrepp och förkortningar 
• Identifieringsljus: Fast lysande blått ljus, med lägre ljusstyrka än ordinarie blåljus 

• Ordinarie blåljus: Blinkande blått ljus med hög ljusstyrka, typiskt använt vid utryckning 

• Polisfordon: Fordon med blåljusramp och markeringar (antingen personbil eller minibuss) 

• A1–16: Hänvisning till enkätfrågor till allmänheten. Enkäten finns i Bilaga A. 

• P1–16: Hänvisning till enkätfrågor till polisen. Enkäten finns i Bilaga B. 

• N: Totalt antal deltagare i studien 

• n: Antal deltagare i del av undersökningen 

• M: Medelvärde 

• SD: Standardavvikelse (standard deviation) 

• SE: Standardfel (standard error) 

• p: Risk för att stickprovsdata felaktigt påvisar en effekt när effekten i populationen egentligen 
är noll  
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Förord 
Detta projekt genomfördes på uppdrag av Nationella operativa avdelningen (Noa) vid 
Polismyndigheten, som en utvärdering av polisens användning av identifieringsljus som skett på 
dispens från Transportstyrelsen sedan 2014 (TSV 2013-3929; TSV 2015-4424; TSV 2018-5206) för 
att testa och utvärdera dess effekter. 

Tack till alla deltagare i fältexperiment och enkätundersökningarna! 

Linköping, januari 2021 

Björn Lidestam 
Projektledare 
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Kvalitetsgranskning 
Intern lektörsgranskning genomfördes 3 februari 2021 av Kajsa Emanuelsson och Joakim Dahlman. 
Björn Lidestam gjorde justeringar av slutligt rapportmanus. Forskningschef Joakim Dahlman 
granskade och godkände därefter rapporten för publicering 4 februari 2021. De slutsatser och 
rekommendationer som uttrycks är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis myndigheten 
VTI:s uppfattning. 

Quality review 
An internal peer review was conducted on 3 February 2021 by Kajsa Emanuelsson and Joakim 
Dahlman. Björn Lidestam has adjusted the final report. The head of unit Joakim Dahlman has 
thereafter reviewed and approved the report for publication on 4 February 2021. The conclusions and 
recommendations expressed are the author’s and do not necessarily reflect VTI’s opinion as a 
government agency. 
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1. Inledning 
Polisens identifieringsljus innebär fast lysande blått sken, med betydligt svagare ljusstyrka än det 
ordinarie utryckningsblåljuset. Identifieringsljuset används av polisen för att påvisa sin närvaro för 
allmänheten, för att visa sig tillgänglig. På engelska heter identifieringsljus cruise light, vilket i 
direktöversättning skulle bli ”kryssningsljus”. Identifieringsljuset används nämligen typiskt när 
polisfordonet kryssar eller glider fram i sakta mak. Det kan också användas när fordonet står still. 
Ordinarie blåljus, utryckningsblåljus, används vid just utryckning, när polisen påkallar fri väg, och när 
det finns anledning att varna trafikanter och övriga människor för att det finns fara. Identifieringsljuset 
används alltså framför allt när polisen patrullerar och vill synas för att påvisa sin närvaro, exempelvis i 
områden där det förekommer oroligheter och brottlighet (så kallade utanförskapsområden), utanför 
krogar och nöjesetablissemang där det finns risk för oroligheter i samband med onykterhet, i samband 
med större publikevenemang så som fotbollsderbyn eller konserter, samt i samband med 
demonstrationer då det finns risk för kravaller. Identifieringsljuset kan också användas för att synas för 
övriga trafikanter, exempelvis i samband med hastighetsövervakning eller för att åstadkomma lugnare 
trafiktempo. 

I Sverige testades en tidig variant av identifieringsljus för första gången av polisen 1992 av 
trafikpolisen Göran Duesgård (Capitao Patrao, 2015; Eneström, 2015; Vi Bilägare, 2015; Göran 
Duesgård, personlig kommunikation, 14 januari 2021). Polismyndigheten i Västra Götaland 
genomförde i november 2003 till mars 2004, i Göteborg och Vänersborg, ett mindre fältförsök med tre 
polisbilar utrustade med identifieringsljus, då bilister bland annat stoppades och fick fylla i en enkät 
om hur tydligt de tyckte att polisbilen syntes och vad de tyckte om identifieringsljuset (Pettersson, 
2004; Wedberg, 2008). Dessutom genomfördes en enkätundersökning riktad till 500 hushåll, med 245 
inkomna svar, och trafikanters beteende observerades från polisbilar med respektive utan 
identifieringsljus. Effekterna på trafikbeteendet var stora, tydliga och gynnsamma. Boende i områdena 
med patrullerande polisbilar med identifieringsljus uppfattade ökad polisnärvaro och ökad trygghet. 
Bilister identifierade polisbil med identifieringsljus på stort avstånd, och ingen av respondenterna i 
enkäten till de stoppade bilisterna uppfattade identifieringsljuset som att det var utryckningskörning 
(Pettersson, 2004). 

Varianter av identifieringsljus har också använts i andra länder, exempelvis Frankrike, Luxemburg, 
Spanien, Jordanien, Israel och USA. I USA har polisen i delstaterna Georgia, Hawaii, Ohio och 
Virginia börjat använda identifieringsljus under senare år (van der Zwan, 2020). Polismyndigheten i 
Washington DC började enligt Fahrenthold (2003) använda en variant av identifieringsljus redan 
2003, efter att deras polischef gjort ett studiebesök i Israel. Polisen i Kauai, Hawaii, har sedan 2019 
haft obligatorisk användning av fast blått identifieringsljus vid patrullering (Hawaii News Now, 2019). 
I Kanada skulle polisen i British Columbia under 2020 på dispens genomföra försök med fast blått 
identifieringsljus och verka för ändring i sitt regelverk gällande belysning på polisfordon (van der 
Zwan, 2020). Det kanadensiska regelverket tillåter nämligen inte användning av fast blått ljus på 
fordon – likt det svenska regelverket. 

I Sverige finns Trafikförordningen (1998:1276; 3 kap. 76 §), Vägverkets författningssamling (VVFS 
1994:38; VVFS 2003:22) samt Transportstyrelsens författningssamling (TSFS 2016:22) som stipulerar 
hur polisbilars belysning samt larmanordning med blåljus ska vara beskaffade och får användas. Enligt 
dessa regelverk får inte fast blått ljus användas, varför Polismyndigheten därför har använt 
identifieringsljuset på dispens från Transportstyrelsen. Sedan 2014 har polisen använt 
identifieringsljus på tidsbegränsad dispens i tre omgångar (TSV 2013-3929; TSV 2015-4424; TSV 
2018-5206) för att testa och utvärdera dess effekter. Den nuvarande dispensen gäller fram till 1 juli 
2021. 

Föreliggande rapport skrevs på uppdrag av Nationella operativa avdelningen (Noa) vid 
Polismyndigheten, för att undersöka identifieringsljusets effekter på synlighet och om allmänhetens 



VTI rapport 1075  11 

attityder till trygghetsskapande genom synlig polisnärvaro. Rapporten ska utgöra underlag beslut om 
att fortsatt och permanent tillåta Polismyndigheten att använda identifieringsljus, genom att ändra 
regelverket. 

I forskningslitteraturen har inga studier på effekter av identifieringsljus hittats. De få studier som 
hittats, exempelvis Pettersson (2004), har inte varit publicerade i vetenskapliga tidskrifter, och därmed 
förmodligen inte varit granskade av forskare enligt sedvanlig praxis med lektörsgranskning (peer 
review). I bästa fall har den som genomfört och dokumenterat studien varit forskare, eller så har den 
icke forskarutbildade person som genomfört studien fått handledning av forskare. Detta utesluter dock 
inte att dessa studier har vetenskapligt värde. Potts (n.d.) genomförde fältexperiment med en 
amerikansk variant av identifieringsljus som är både blått och rött, och som enligt beskrivningen 
blinkar i jämn takt. Som utfallsmått användes bland annat antal bilstölder, som minskade i antal (Potts, 
n.d.). Potts (2018) är en beskrivning av en planerad studie som utvidgad och förbättrad fortsättning på 
Potts (n.d.). Vincentnathan och Vincentnathan (2014) redogör för ett större projekt som syftade till 
många och breda åtgärder för att få ned brottsligheten i ett samhälle med svåra socioekonomiska 
problem och brottslighet i Texas, vid den mexikanska gränsen. I åtgärderna ingick ökad patrullering 
med röda och blå "cruise lights". I fokusgrupper framgick att invånarna uppskattade "cruise lights" i 
och med att belysningen gjorde det lättare att se var polisen finns, och att de därmed kände sig 
tryggare och mer bekväma (Vincentnathan & Vincentnathan, 2014). Utöver ovan nämnda studier har 
inga studier om effekter av identifieringsljusliknande belysning på polisfordon hittats. Det finns 
betydligt fler studier som visar att polisiär närvaro generellt ökar allmänhetens trygghet (t.ex. Salmi, 
Grönroos, & Keskinen, 2004; Winkel, 1986).  

I föreliggande projekt undersöktes såväl objektiva som subjektiva effekter på polisfordons synlighet, 
samt hur mycket tryggare allmänheten känner sig av att polisen är synligt närvarande. Det 
övergripande syftet var att undersöka identifieringsljusets synlighetsfrämjande och trygghetsskapande 
effekter.  
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2. Fältexperiment 

2.1. Syfte 
Syftet med fältexperimentet var att ta reda på hur identifieringsljus påverkar polisfordons synlighet 
generellt, i dagsljus respektive mörker, på olika siktavstånd, samt som funktion av hur högt 
polisfordonet är. 

2.2. Metod 

2.2.1. Övergripande beskrivning 
Platsen för fältförsöket var Stora Torget i Linköping. På torget och utmed närliggande gator fanns 
uteserveringar. Stora Torget och den närliggande Ågatan strax norrut utgör Linköpings främsta så 
kallade krogstråk. Polisfordonet vars ljusramp användes för att studera effekten av identifieringsljus 
ställdes upp för att åstadkomma långt siktavstånd från två promenadstråk, Platensgatan och 
Tanneforsgatan. 

Tidpunkten för fältexperimentet var tre fredagskvällar: 28 augusti, 4 september, samt 25 september 
2020.  

Fredagen den 28 augusti samlades data in klockan 18:30–22:30. Solnedgången var klockan 20:06. 
Denna kväll var det extremt mycket människor ute, i och med att det var både lönehelg och att 
Linköpings gymnasieskolor hade nollning ute på stan. Polisbilen som användes var en personbil 
(Volvo V90 Cross Country, 154 cm hög) och ljusrampen satt därmed cirka 160 cm över marken, vilket 
är under medellängd för svenskar. Därför skymdes sikten till ljusrampen när det blev fler människor 
längs siktlinjen. Ju längre kvällen led, desto fler människor fanns ute, och det var därmed inte 
meningsfullt att fortsätta försöket när det inte var möjligt att se polisbilen från någon av 
mätstationerna. Vad beträffar vädret var det molnigt men uppehåll fram till cirka 22:00, när det 
började duggregna. 

Fredagen den 4 september, alltså en vecka senare, genomfördes datainsamlingen klockan 18:00–23:45. 
Solnedgången var klockan 19:46. Även denna kväll användes en polisbil av modell Volvo V90 Cross 
Country. Det var molnigt och uppehållsväder. Det var färre människor ute än föregående fredag, men 
även denna kväll fanns det långa stunder folksamlingar som skymde sikten till polisbilen.  

Fredagen den 25 september genomfördes en kompletterande datainsamling klockan 18:15–22:00. 
Solnedgången var klockan 18:46. Denna kväll användes en Volkswagen Caravelle, som är 194 cm hög 
och av minibusstyp. Ljusrampen satt på cirka två meters höjd över marken, vilket är över huvudhöjd 
på de flesta. Ungefär klockan 21 började det duggregna och regnet tilltog successivt. Datainsamlingen 
avbröts därför klockan 22:00. Eftersom det fanns få människor ute under fältexperimentets första 
halvtimme erhölls inga data för avslaget identifieringsljus i dagsljus (d.v.s. före solnedgång). Detta 
innebär att försöksdesignen blev inkomplett på så vis att inga data erhölls för betingelserna "påslaget 
identifieringsljus, före solnedgång, hög fordonstyp, kort siktavstånd", "påslaget identifieringsljus, före 
solnedgång, hög fordonstyp, längre siktavstånd", samt "avslaget identifieringsljus, före solnedgång, 
hög fordonstyp, längre siktavstånd", alltså tre av sexton experimentbetingelser. 

Det bör noteras att ju senare på kvällen, desto fler människor fanns ute, och desto mörkare blev det. 
Det tilltagande antalet människor under kvällen gjorde att det blev successivt svårare att se 
polisfordonet, samtidigt som ju mörkare det blev, desto tydligare syntes identifieringsljuset på 
polisfordonet. Detta innebär att den synlighetsfrämjande effekten av identifieringsljuset i mörker 
sannolikt motverkades av att fler människor var ute ju senare (och mörkare) det blev. 

Fyra försöksledare samlade in data vid varje tillfälle. Försöksledarna arbetade parvis och bytte position 
mellan sina respektive mätstationer (nära, långt ifrån) varje kvart. 
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Figur 1. Kartvy över polisfordonets respektive mätstationernas positioner. (Källa: Hitta.se ©Mapbox 
©Lantmäteriet/Metria). 

2.2.2. Respondenter 
Människor som passerade mätstationerna till fots och i riktning mot polisfordonet tillfrågades. Totalt 
2883 svar noterades (28 augusti: 780 st., 4 september: 1286 st.; 25 september: 817 st.). Eftersom 
undersökningen genomfördes på tre olika kvällar och under en tidsrymd av flera timmar varje kväll, 
kan vissa svar komma från samma individ vid minst två tillfällen. Försöksledarna försökte notera svar 
endast från personer som inte tillfrågats tidigare. Totalt 2883 svar noterades. 

2.2.3. Procedur 
Försöket genomfördes i samarbete med Polisen, BF/IGV (brottsförebyggande/ingripandeverksamhet) 
LPO (lokalpolisområde) Linköping. Polisen bidrog med ett polisfordon och två poliser per kväll. 
Polisfordonet positionerades för att befinna sig i siktlinje från två gångstråk, Platensgatan och 
Tanneforsgatan, se Figur 1. Eftersom ljusrampen på Volvon hade identifieringsljuset över hela 
ljusrampens längd endast bakåt ställdes den med fronten söderut, så att ljusrampen skulle synas 
maximalt från Platensgatan. De två poliserna patrullerade i närområdet under tiden polisfordonet stod 
uppställt. Enligt förutbestämt tidsschema tändes och släcktes identifieringsljuset varje halvtimme. 
Försöksledarparen alternerade mellan sina två mätstationer (med siktavstånd närmare respektive 
längre ifrån) varje kvart.  

Människor som passerade mätstationerna till fots i riktning mot Stora Torget där polisfordonet stod 
tillfrågades om de visste var närmaste polisbil finns, med syfte på den polisbil som undersökningen 
handlade om. För att säkerställa att de syftade på den polisbil som avsågs behövdes ibland en 
uppföljande följdfråga i stil med "var någonstans". Ordalydelsen i frågan behövde emellanåt ändras, 
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exempelvis då det patrullerade fler polisfordon i närheten. Då kunde frågan i stället lyda "ser du någon 
polisbil här framme". De som omedelbart svarade (eller pekade) att de såg polisbilen registrerades som 
att de hade sett den, medan de som först sökte av omgivningen inte räknades som att de sett den. 
Ungefär 1/5 av de som tillfrågades svarade inte.  

Svaren registrerades som att de antingen sett polisbilen eller inte, tillsammans med om 
identifieringsljuset var tänt eller inte, klockslag (före/efter solnedgång), siktavstånd (nära/längre ifrån), 
testledare, samt datum. Dessutom noterades om respondenten var tydligt berusad, men eftersom 
försöken avbröts före midnatt alla tre kvällar var det bara ungefär 20 respondenter som var tydligt 
berusade. 

2.2.4. Design 
Beroendevariabeln var huruvida deltagaren sett polisfordonet eller inte (ja eller nej). Designen var 2 × 
2 × 2 × 2-faktoriell: Identifieringsljus × Dagljus × Siktavstånd × Fordonstyp. Alla oberoende variabler 
var mellan grupper. Identifieringsljuset var antingen påslaget eller avslaget. Dagsljus definieras som 
före respektive efter klockslaget för solnedgång vid respektive datum (28 augusti: 20:06; 4 september: 
19:46; 25 september: 18:46). Det fanns två siktavstånd till polisbilen, nära respektive längre ifrån (och 
från två olika håll, Platensgatan respektive Tanneforsgatan). Utmed Platensgatan var siktavstånden 
103 m och 59 m; utmed Tanneforsgatan 67 m och 54 m (se Figur 1). Fordonstyp utgjordes av polisbil 
av personbilstyp, Volvo V70 (154 cm hög), respektive minibuss, Volkswagen Caravelle (194 cm hög). 

2.2.5. Analys 
Analyserna genomfördes som planerade jämförelser med både variansanalys och logistisk regression. 
De bägge analysmetoderna gav snarlika resultat, men enbart resultaten från variansanalysen 
presenteras för att förenkla jämförelsen med enkätstudierna. De planerade jämförelserna var 
huvudeffekter för samtliga fyra variabler (Identifieringsljus, Dagljus, Siktavstånd, Fordonstyp), 
tvåvägsinteraktioner mellan Identifieringsljus och de tre övriga variablerna (Identifieringsljus × 
Dagljus; Identifieringsljus × Siktavstånd; Identifieringsljus × Fordonstyp), samt trevägsinteraktionerna 
Identifieringsljus × Dagljus × Siktavstånd, samt Identifieringsljus × Siktavstånd × Fordonstyp.  

2.3. Resultat och diskussion 
Tre huvudeffekter föll ut som signifikanta. Påslaget identifieringsljus gjorde så att signifikant större 
andel människor såg polisfordonet, F(1, 2871) = 85.14, MSE = 0.19, p < .001. Kort siktavstånd ökade 
också andelen människor som såg polisfordonet, F(1, 2871) = 85.84, MSE = 0.19, p < .001. Dessutom 
var det lättare att se det högre polisfordonet av minibusstyp, F(1, 2871) = 6.60, MSE = 0.19, p = .01. 
Däremot föll inte Dagsljus ut som signifikant (p = .41). 

Två tvåvägsinteraktioner var signifikanta. Identifieringsljus × Dagljus gav F(1, 2871) = 30,99, MSE = 
0.19, p < .001. Som synes i Figur 2 hade identifieringsljuset störst effekt i mörker. Notera att denna 
effekt erhölls trots att siktförhållandena till polisfordonet försämrades i takt med att det blev mörkare, i 
och med att mängden människor ökade på torget och gatorna ju senare det blev på kvällen. Med 
konstant mängd människor och under förutsättning att det fanns möjlighet till fri siktlinje, borde denna 
effekt bli ännu tydligare. Identifieringsljus × Siktavstånd gav F(1, 2871) = 13.23, MSE = 0.19, p < 
.001. Som synes i Figurerna 2 och 3 hade identifieringsljuset större effekt på kortare avstånd. Detta 
kan till stor del förklaras av att på längre siktavstånd fanns det betydligt större risk för att andra 
människor skymde sikten till polisfordonet. 

Ingen av trevägsinteraktionerna föll ut som signifikanta. Det kan noteras att den största andelen 
människor som såg polisfordonet, 66 %, var för betingelsen "påslaget identifieringsljus, mörker, högt 
fordon, kort siktavstånd". 
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Eftersom variabeln Fordonstyp inte fördelade sig jämnt över variabeln Dagsljus går det inte att veta 
om det var Dagsljus eller Fordonstyp som gjorde så att identifieringsljuset ökade synligheten i mörker. 
Därför gjordes analyserna om, med enbart data från de kvällar då lågt fordon (Volvo V70) användes (n 
= 2066). De visade dock i stort sett samma resultatmönster, med huvudeffekter av Identifieringsljus (p 
< .001) och mätpunkt (p < .001) men inte för Dagsljus (p = .26). Tvåvägsinteraktionerna 
Identifieringsljus × Dagljus och Identifieringsljus × Siktavstånd kvarstod också som signifikanta (p < 
.001 respektive p < .01). Trevägsinteraktionen Identifieringsljus × Dagljus × Siktavstånd kvarstod som 
icke-signifikant. Därmed kan det fastställas att identifieringsljus har god effekt på synligheten i mörker 
oavsett fordonstyp. 

Det största metodproblemet bestod i att antalet människor ökade successivt under försökskvällarna. 
Samtidigt som identifieringsljuset framträdde tydligare mot omgivningen, i och med att omgivningen 
blev mörkare, blev det allt svårare att se polisfordonet för att sikten skymdes. Med mer konstant antal 
människor under försökskvällarna, utan folksamlingar som skymde sikten helt, hade försöken kunnat 
fortsätta längre. Det hade inneburit mer data från ännu mörkare omgivning, med ännu större 
synlighetsfrämjande effekt av identifieringsljuset. 

Tyvärr medgav omständigheterna för fältexperimentet inte önskvärd separering av effekterna av 
dagsljus och fordonstyp. Dock behövs uppenbarligen ett tillräckligt högt fordon för att ljusrampen med 
identifieringsljus ska synas bättre när det finns folksamlingar som skymmer sikten. 

Sammanfattningsvis visar resultaten att identifieringsljuset hade stor effekt på synligheten, speciellt i 
mörker. Det blev ungefär tre gånger bättre synlighet i mörker (p < .001), och ungefär en femtedel 
bättre synlighet i dagsljus (men i dagsljus bara gränssignifikant, p = .05). Om det finns folksamlingar 
som kan blockera sikten till polisfordonet, så bör fordonet vara så högt att ljusrampen sitter över 
huvudhöjd. Det finns dock situationer då identifieringsljuset inte kräver fri siktlinje till ljusrampen för 
att ha effekt. Då handlar det om att det blå identifieringsljuset lyser upp omgivningen och reflekteras. 
Eftersom identifieringsljuset lyser med relativt låg intensitet, krävs det därför att objekten som ljuset 
belyser finns tillräckligt nära polisfordonet, och att det är tillräckligt mörkt i omgivningen.  
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Figur 2. Andel människor som såg polisfordonet (M ± SE) som funktion av dagsljus, siktavstånd och 
identifieringsljus. 

 

 
Figur 3. Andel människor som såg polisfordonet (M ± SE) som funktion av fordonstyp, siktavstånd och 
identifieringsljus. 
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3. Enkätstudier 

3.1. Syften 
Enkätstudierna hade två huvudsyften. Det första huvudsyftet var att ta reda hur stor effekt 
identifieringsljus skattas ha. Det andra huvudsyftet var att ta reda på hur trygg allmänheten känner sig 
när polisen är synligt närvarande.  

I tillägg fanns tre underordnade syften. Det första var att reda på omfattningen av identifieringsljusets 
användning, och i vilken omfattning allmänheten lagt märke till denna användning. Det andra var att 
undersöka skillnader i uppfattningar mellan de som sett identifieringsljuset i verkligheten och de som 
inte gjort det. Det tredje underordnade syftet var att jämföra allmänhetens skattningar och 
uppfattningar med polisens för att hitta eventuella diskrepanser. 

3.2. Metod 

3.2.1. Enkät till allmänheten 

3.2.1.1. Respondenter 
Respondenterna var personer med angiven ålder 18–65 år och som hade konto på Facebook (ett socialt 
medium med 76 % av Sveriges befolkning och 53 % som dagliga användare som användare 2018, 
Internetstiftelsen, n.d.) samt personer som läste inbjudan till enkäten på VTI:s hemsida. Antalet 
påbörjade enkäter var 13 646 st. N = 12 723 var ifyllda till och med den sista frågan. Ålder och kön 
efterfrågades inte i enkäten. Frågorna var inte obligatoriska att fylla i, därför varierar antalet svar 
mellan frågorna. Fördelning av respondenter över landsdelar och storlek på bostadsort finns i Tabell 1. 

Tabell 1. Respondenter från allmänheten fördelade på del av Sverige och bostadsortens storlek (A4, 
A5). 

 Invånarantal i bostadsort (A5) 

Landsdel (A4) 1–49 50–199 200–4 999 5 000–19 999 > 20 000 

Götaland 131 (1 %) 179 (1,3 %) 1 003 (7,4 %) 1 290 (9,5 %) 3 198 (23,4 %) 

Svealand 84 (0,6 %) 112 (0,8 %) 621 (4,6 %) 1 067 (7,8 %) 4 340 (31,8 %) 

Norrland 52 (0,4 %) 69 (0,5%) 290 (2,1 %) 378 (2,8 %) 832 (6,1 %) 

3.2.1.2. Publicering och rekrytering 
Enkäten fanns tillgänglig från och med att inbjudan till enkäten gick ut till respondenterna via annons 
på VTI:s hemsida den 18 maj, och via annons på Facebook den 5–19 juni, till och med 30 september 
2020. Den sista enkäten fylldes i den 19 september 2020. De allra flesta svar (drygt 99,6 %) kom in 
under den tid Facebookannonsen var aktiv.  

3.2.1.3. Enkätens utformning 
Enkäten bestod av 16 frågor och tog i genomsnitt 2:45 minuter att besvara. Enkäten var utformad för 
att vara lätt att förstå och snabb att fylla i, eftersom målet var att få ett brett urval. Detta innebär bland 
annat att svarsalternativen gjordes som enkla flervalsalternativ som i egentlig mening är att betrakta 
som ordinalskalor. 

Frågorna handlade huvudsakligen om hur många gånger respondenten sett identifieringsljus användas; 
skattning av hur mycket tydligare polisen syns med identifieringsljus; skattning av hur mycket synlig 
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polisiär närvaro skapa trygghet; samt hur mycket synlig polisiär närvaro lugnar trafiken (se Bilaga A). 
En videosekvens med både identifieringsljus och ordinarie blåljus inledde enkäten, för att förtydliga 
vad identifieringsljus är och hur det ser ut (Lidestam, 2020). 

3.2.2. Enkät till poliser i ingripandeverksamhet samt trafikpoliser 

3.2.2.1. Respondenter 
Respondenterna var poliser i ingripandeverksamhet samt trafikpoliser. Antalet påbörjade enkäter var 
1148 st. N = 1132 var ifyllda till och med den sista frågan. Ålder och kön efterfrågades inte i enkäten. 
Frågorna var inte obligatoriska att fylla i, därför varierar antalet svar mellan frågorna. Fördelning av 
respondenterna från polisen över landsdelar och storlek på bostadsort finns i Tabell 2.  

Tabell 2. Respondenter från polisen, fördelade på del av Sverige och tjänsteortens storlek (P4, P5). 

 Invånarantal i tjänsteort (P5) 

Landsdel (P4) 1–49 50–199 200–4 999 5 000–19 999 > 20 000 

Götaland 4 (0,3 %) 13 (1,1 %) 23 (2,0 %) 110 (9,6 %) 409 (35,6 %) 

Svealand 3 (0,3 %) 7 (0,6 %) 13 (1,1 %) 85 (7,4 %) 363 (31,6 %) 

Norrland 1 (0,1 %) 4 (0,3 %) 11 (1,0 %) 43 (3,7 %) 59 (5,1 %) 

3.2.2.2. Publicering och rekrytering 
Enkäten fanns tillgänglig via webblänk i epostutskick, som distribuerades internt av 
Polismyndigheten. Den första enkäten fyllde i den 22 oktober, den sista registrerades den 18 november 
2020.  

3.2.2.3. Enkätens utformning 
Enkäten bestod av 21 frågor och tog i genomsnitt 3:20 minuter att besvara. Samma utformning och 
frågor om samma aspekter användes, för att kunna jämföra polisernas resultat mot allmänhetens. Fem 
frågor tillkom, och de handlade om hur många gånger identifieringsljus använts vid trafikolycka 
respektive som trygghetsskapande åtgärd med stationär polisbil i utsatt område; hur mycket tydligare 
polisen syns med stationär polisbil i utsatta områden respektive vid trafikolycka; samt hur mycket 
tryggare allmänheten känner sig om polisen syns med stationär polisbil i utsatta områden (se Bilaga 
B). 

3.2.3. Design 
Designen hade fyra faktorer: Målgrupp × Landsdel × Ortsstorlek × Exponering. Alla faktorer var 
mellan grupper. Lägena på faktorerna var: Målgrupp (allmänhet, poliser); Landsdel (Götaland, 
Svealand, Norrland); Ortsstorlek (allmänheten: 1–49 invånare, 50–199 invånare, 200–4 999 invånare, 
5 000–19 999 invånare, 20 000 invånare eller fler; polisen: 1–19 999 invånare, 20 000 invånare eller 
fler); Exponering (de i allmänheten som har sett identifieringsljus minst 1–2 gånger i något 
sammanhang, alternativt de poliser som använt identifieringsljuset minst 1–2 gånger i verkligheten i 
något sammanhang – mot de som inte sett eller använt identifieringsljus i verkligheten). 

Eftersom det var betydligt färre respondenter från polisen och dessutom ojämn fördelning över 
Landsdel och Ortsstorlek, så slogs de fyra minsta kategorierna av Ortsstorlek ihop till en. Det vill säga, 
för poliserna hade Ortsstorlek bara två lägen (1–19 999 invånare, och 20 000 invånare eller fler). 
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3.2.4. Analys 
Variansanalys med planerade jämförelser och t-test användes, trots att variablerna mättes på 
ordinalskala. Separata analyser gjordes för allmänheten respektive polisen. Därefter jämfördes 
allmänhetens och polisens skattningar av identifieringsljusets synlighetsfrämjande effekt och på 
polisiär närvaros effekt på trygghetsskapande. Utöver testerna av designens fyra faktorer (Målgrupp, 
Landsdel, Ortsstorlek, och Exponering) gjordes slutligen en övergripande bedömning av 
enkätskattningarna i förhållande till enkätens verbala skalsteg.  

3.3. Resultat och diskussion 

3.3.1. Omfattning av identifieringsljusets användning 

3.3.1.1. Hur ofta har allmänheten sett identifieringsljuset användas? 
Enbart huvudeffekter av Landsdel och Ortsstorlek analyserades.  

I allmänheten hade 52 % sett identifieringsljus minst någon enstaka gång, alltså minst 1–2 gånger 
antingen utmed större vägar, i stadsmiljö, eller vid folksamlingar (A1–A3). Med andra ord hade 
ungefär hälften av respondenterna sett identifieringsljus i verkligheten. 

Utmed större vägar har 35,0 % sett identifieringsljuset minst 1–2 gånger. Oftast har det setts i större 
städer och mer sällan i mindre orter och glesbygd; Ortsstorlek gav F(4, 13639) = 15.62, MSE = 0.89, p 
< .001. 

Tabell 3. Hur många gånger har du sett identifieringsljus användas utmed större vägar? (A1) 

 Landsdel 

 Götaland Svealand Norrland 

Ortsstorlek (antal invånare) M SD M SD M SD 

1–49 1.41 0.84 1.32 0.64 1.46 0.92 

50–199 1.47 0.88 1.54 0.87 1.55 0.92 

200–4 999 1.42 0.75 1.54 0.88 1.43 0.79 

5000–19 999 1.61 0.94 1.61 0.96 1.59 0.93 

20 000 eller fler  1.63 0.98 1.64 0.97 1.57 0.96 

Not. Skala: 1 = aldrig, 2 = 1–2 gånger, 3 = 3–9 gånger; 4 = 10 gånger eller fler 

I stadsmiljö har 44,8 % sett identifieringsljuset minst 1–2 gånger. Det var betydligt fler observationer 
av identifieringsljus i stadsmiljö av människor som bor i större städer; Ortsstorlek F(4, 13627) = 
46.10, MSE = 1.03, p < .001. Observationerna av identifieringsljus i stadsmiljö är också vanligast i 
Götaland; Landsdel gav F(2, 13627) = 4.07, MSE = 1.03, p = .02. Se Tabell 4 för deskriptiv statistik.  
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Tabell 4. Hur många gånger har du sett identifieringsljus användas i stadsmiljö? (A2) 

 Landsdel 

 Götaland Svealand Norrland 

Ortsstorlek (antal invånare) M SD M SD M SD 

1–49 1.39 0.74 1.36 0.67 1.63 1.05 

50–199 1.60 0.92 1.61 0.87 1.62 0.94 

200–4 999 1.52 0.82 1.64 0.92 1.54 0.87 

5000–19 999 1.77 0.99 1.74 1.00 1.76 1.02 

20 000 eller fler 1.92 1.01 1.82 1.04 1.83 1.06 

Not. Skala: 1 = aldrig, 2 = 1–2 gånger, 3 = 3–9 gånger; 4 = 10 gånger eller fler 

Vid folksamlingar var det 34,9 % som sett identifieringsljus minst 1–2 gånger. Observationer av 
identifieringsljus var vanligast bland människor som bor i större städer och mest sällsynta bland de 
som bor i glesbygd; Ortsstorlek F(4, 13615) = 34.81, MSE = 0.89, p < .001, se även Tabell 5. 

Tabell 5. Hur många gånger har du sett identifieringsljus användas vid folksamlingar, t.ex. 
sportevenemang, demonstrationer eller utanför krogmiljö? (A3) 

 Landsdel 

 Götaland Svealand Norrland 

Ortsstorlek (antal invånare) M SD M SD M SD 

1–49 1.31 0.71 1.17 0.51 1.44 0.87 

50–199 1.37 0.79 1.52 0.91 1.45 0.80 

200–4 999 1.38 0.76 1.51 0.86 1.43 0.79 

5000–19 999 1.59 0.91 1.57 0.92 1.56 0.93 

20 000 eller fler 1.71 1.02 1.62 0.97 1.63 0.99 

Not. Skala: 1 = aldrig, 2 = 1–2 gånger, 3 = 3–9 gånger; 4 = 10 gånger eller fler 

Sammanfattningsvis har 52 % av allmänheten sett identifieringsljus i verkligheten vid minst något 
enstaka tillfälle. Flest, 45 %, har sett identifieringsljus i stadsmiljö. Det är också i stadsmiljö som 
identifieringsljuset oftast setts (M = 1.6, där 1 = aldrig och 2 = 1–2 gånger). Identifieringsljuset har 
generellt setts oftast i större städer och i Götaland.  

3.3.1.2. Hur ofta har polisen använt identifieringsljuset? 
Enbart huvudeffekter av Landsdel och Ortsstorlek analyserades. Bland poliserna hade 95,5 % 
(1104/1156) använt eller varit med om att identifieringsljuset använts vid minst något enstaka tillfälle. 

Utmed större vägar hade 68,4 % använt minst 1–2 gånger. Det var färre som använt 
identifieringsljuset i Norrland; Landsdel F(2, 1144) = 4.71, MSE = 1.53, p = .009, se Tabell 6. 
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Tabell 6. Hur många gånger har du själv använt eller varit med om att identifieringsljus använts 
utmed större vägar? (P1) 

 Landsdel 

 Götaland Svealand Norrland 

Ortsstorlek (antal invånare) M SD M SD M SD 

1–19 999 2.40 1.19 2.64 1.23 2.22 1.19 

20 000 eller fler 2.68 1.24 2.42 1.25 2.22 1.26 

Not. Skala: 1 = aldrig, 2 = 1–2 gånger, 3 = 3–9 gånger; 4 = 10 gånger eller fler 

I stadsmiljö var det 94,1 % som använt identifieringsljus minst 1–2 gånger. Identifieringsljuset 
användes mest i Götaland och minst i Norrland; Landsdel F(2, 1144) = 8.37, MSE = 0.77, p < .001, se 
även Tabell 7. 

Tabell 7. Hur många gånger har du själv använt eller varit med om att identifieringsljus använts i 
stadsmiljö? (P2) 

 Landsdel 

 Götaland Svealand Norrland 

Ortsstorlek (antal invånare) M SD M SD M SD 

1–19 999 3.46 0.92 3.56 0.96 3.15 1.11 

20 000 eller fler 3.67 0.76 3.37 0.92 3.53 0.88 

Not. Skala: 1 = aldrig, 2 = 1–2 gånger, 3 = 3–9 gånger; 4 = 10 gånger eller fler 

Vid folksamlingar var det 88,1 % som använt identifieringsljuset minst 1–2 gånger. Identifieringsljuset 
användes i samband med folksamlingar oftast i Götaland; Landsdel F(2, 1144) = 15.48, MSE = 1.10, p 
< .001, se även Tabell 8. 

Tabell 8. Hur många gånger har du själv använt eller varit med om att identifieringsljus använts vid 
folksamlingar, t.ex. sportevenemang, demonstrationer eller utanför krogmiljö? (P3) 

 Landsdel 

 Götaland Svealand Norrland 

Ortsstorlek (antal invånare) M SD M SD M SD 

1–19 999 3.30 1.05 3.21 1.00 2.97 1.17 

20 000 eller fler 3.49 0.93 3.05 1.15 3.36 1.01 

Not. Skala: 1 = aldrig, 2 = 1–2 gånger, 3 = 3–9 gånger; 4 = 10 gånger eller fler 

Vid trafikolycka var det 26,8 % som använt identifieringsljus minst 1–2 gånger. Varken Landsdel eller 
Ortsstorlek hade signifikant effekt. Detta innebär att identifieringsljus använts relativt sällan vid 
trafikolyckor. Troligtvis används ordinarie blåljus i stället. Se Tabell 9. 
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Tabell 9. Hur många gånger har du själv använt eller varit med om att identifieringsljus använts vid 
trafikolycka? (P3b) 

 Landsdel 

 Götaland Svealand Norrland 

Ortsstorlek (antal invånare) M SD M SD M SD 

1–19 999 1.42 0.86 1.42 0.88 1.47 0.88 

20 000 eller fler 1.55 0.96 1.44 0.85 1.54 1.02 

Not. Skala: 1 = aldrig, 2 = 1–2 gånger, 3 = 3–9 gånger; 4 = 10 gånger eller fler 

Som trygghetsskapande åtgärd med stationär polisbil i utsatt område har identifieringsljus använts vid 
minst något enstaka tillfälle av 66,9 % av poliserna. I större städer var användningen störst, och i 
Norrland var användningen minst; Ortsstorlek F(1, 1140) = 5.20, MSE = 1.49, p < .001; Landsdel F(2, 
1140) = 10.21, MSE = 1.49, p < .001. Se även Tabell 10. 

Tabell 10. Hur många gånger har du själv använt eller varit med om att identifieringsljus använts som 
trygghetsskapande åtgärd med stationär polisbil i utsatt område? (P3c) 

 Landsdel 

 Götaland Svealand Norrland 

Ortsstorlek (antal invånare) M SD M SD M SD 

1–19 999 2.28 1.22 2.56 1.19 1.81 1.20 

20 000 eller fler 2.75 1.19 2.46 1.25 2.19 1.28 

Not. Skala: 1 = aldrig, 2 = 1–2 gånger, 3 = 3–9 gånger; 4 = 10 gånger eller fler 

Sammanfattningsvis har nästan hela poliskåren använt eller varit med om att använda 
identifieringsljus. Nära 96 % av poliserna som svarade på enkäten hade använt identifieringsljus vid 
minst något enstaka tillfälle. Flest, 94 %, har använt identifieringsljus i stadsmiljö. Det är också i 
stadsmiljö som identifieringsljuset använts oftast (M = 3.46, där 3 = 3–9 gånger och 4 = 10 gånger 
eller fler). Ovanligast användning av identifieringsljus är vid trafikolyckor (27 % av poliserna, M = 
1.47, där 1 = aldrig och 2 = 1–2 gånger). Identifieringsljuset har generellt använts oftast i Götaland och 
minst i Norrland. Slutligen har identifieringsljuset använts oftare som trygghetsskapande åtgärd med 
stationär polisbil i utsatt område i större städer än i mindre orter och på landsbygd, vilket torde bero på 
att utsatta områden oftare finns i större städer än i små orter och på landsbygden. 

3.3.2. Skattningar av identifieringsljusets synlighetsfrämjande effekt  
Det fanns ingen hypotes om att skattningar av identifieringsljusets synlighetsfrämjande effekt beror på 
vilken del av Sverige man bor i, storleken orten som man bor i (för allmänheten), eller storleken på 
orten som man jobbar i för det mesta (för polisen). Ett eventuellt samband mellan var man bor eller 
jobbar (landsdel, ortsstorlek) och hur stor effekt man tror att identifieringsljuset har torde närmast 
medieras av hur ofta man sett identifieringsljus användas. Det fanns en huvudeffekt av Ortsstorlek för 
alla tre frågor om hur många gånger identifieringsljus setts och använts, vilket visade att 
identifieringsljus synts och använts mera i större orter. Utöver detta var korrelationen mellan 
ortsstorlek och totalt antal gånger man sett identifieringsljus användas (d.v.s. sammanräknat för utmed 
större vägar, i stadsmiljö och i folksamlingar) var för allmänheten Spearman r = .08 (p < .001) och för 
polisen Spearman r = .08 (p = .01). Det fanns alltså ett väldigt svagt men ändå signifikant samband 
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mellan ortsstorlek och hur många gånger man sett eller använt identifieringsljus användas, på så sätt 
att identifieringsljus använts och setts oftare i större orter.  

3.3.2.1. Allmänheten 
Effekterna av Landsdel, Ortsstorlek, och Exponering testades först med variansanalys med planerade 
jämförelser (alla huvudeffekter samt tvåvägsinteraktioner), för att inte missa någon eventuell 
oförutsedd effekt. Över lag fanns det inga effekter av varken Landsdel eller Ortsstorlek, men det fanns 
ett undantag. På frågan om hur mycket tydligare polisen syns med påslaget identifieringsljus i dagsljus 
fanns det en huvudeffekt av Ortsstorlek, F(4, 13061) = 2.54, MSE = 0.54, p = .04, vilket visar att 
människor i glesbygd (1–49 invånare) och mindre orter tror att effekten av identifieringsljus är större i 
dagsljus (glesbygd M = 2.17, större städer M = 2.06). Detta kan tolkas som att identifieringsljuset 
framträder tydligare om det är mindre trafik på gator och vägar, och färre ljuskällor i omgivningen. I 
övrigt gav Exponering signifikant och måttlig till stark effekt på alla frågor vid t-test, se Tabell 11. 
Dessa signifikanta skillnader mellan de som sett och de som inte sett identifieringsljus i verkligheten 
tyder på att identifieringsljuset syns tydligare i verkligheten än vad de flesta föreställer sig utifrån en 
skriftlig beskrivning och vad som syns på den videosekvens som inledde enkäten. 

Tabell 11. Allmänhetens skattningar av identifieringsljusets effekt som funktion av Exponering. 

 Exponering   

 Ja Nej Inferensstatistik 

Hur mycket tydligare tror du att polisen 
syns när de har identifieringsljus 
påslaget… n M SD n M SD t d 

... i dagsljus? (A6) 6807 2.27 0.80 6346 1.86 0.68 31.50** 0.55 

... i mörker? (A7) 6805 3.33 0.66 6343 2.81 0.72 43.06** 0.75 

... i dimma? (A8) 6803 2.69 0.81 6340 2.18 0.80 35.84** 0.62 

... i tätbebyggelse? (A9) 6802 2.73 0.75 6336 2.18 0.70 44.03** 0.77 

... utmed större vägar? (A10) 6800 2.65 0.81 6329 2.18 0.75 34.77** 0.61 

**p < .001. Skala: 1 = inte alls, 2 = litet, 3 = mycket, 4 = väldigt mycket. 

Sammanfattningsvis skattade de ur allmänheten som sett identifieringsljus i verkligheten de 
synlighetsfrämjande effekterna av identifieringsljus generellt ganska mycket högre (på A6–A10 i 
genomsnitt d = 0.66) än de som saknade erfarenhet från verkligheten. Människor i mindre orter och i 
glesbygd skattade också den synlighetsfrämjande effekten av identifieringsljus i dagsljus en aning 
högre jämfört med människor i större orter. 

3.3.2.2. Polisen 
Effekterna av Landsdel, Ortsstorlek, och Exponering testades först med variansanalys med planerade 
jämförelser (alla huvudeffekter samt tvåvägsinteraktioner), för att inte missa någon eventuell 
oförutsedd effekt. Endast Exponering föll ut som signifikant, och för alla frågor utom för hur mycket 
tydligare polisen syns med identifieringsljus vid trafikolycka. I övrigt gav Exponering signifikant och 
måttlig till stark effekt på de flesta frågor vid t-test, se Tabell 12. Detta kan tolkas som att poliser som 
inte varit med om att använda identifieringsljus i genomsnitt är något mer skeptiska till nyttan, 
alternativt att de som använt sig av identifieringsljus tycker sig ha haft nytta av det. 
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Tabell 12. Polisens skattningar av identifieringsljusets effekt som funktion av Exponering. 

 Exponering   
 

Ja Nej Inferensstatistik 

Hur mycket tydligare tror du att polisen syns när de 
har identifieringsljus påslaget… n M SD n M SD t d 

... i dagsljus (P6) 1100 2.28 0.71 51 2.06 0.68 2.15* 0.31 

... i mörker (P7) 1100 3.53 0.56 51 2.94 0.68 6.09** 1.03 

... i dimma (P8) 1100 2.75 0.71 51 2.29 0.70 4.46** 0.64 

... i tätbebyggelse (P9) 1100 3.10 0.64 51 2.65 0.59 4.94** 0.71 

... utmed större vägar (P10) 1100 2.68 0.75 51 2.51 0.76 1.57 0.22 

... med stationär polisbil i utsatta områden? (P10b) 1100 3.16 0.68 50 2.70 0.61 4.70** 0.73 

... vid trafikolycka? (P10c) 1100 2.26 0.74 50 2.32 0.68 0.55 0.09 

*p < .05, **p < .001. Skala: 1 = inte alls, 2 = litet, 3 = mycket, 4 = väldigt mycket. 

Sammanfattningsvis skattade de poliser som använt och sett identifieringsljus i verkligheten de 
synlighetsfrämjande effekterna av identifieringsljus generellt och ganska mycket högre (på P6–P11 i 
genomsnitt d = 0.58) än de som saknade erfarenhet från verkligheten. 

3.3.2.3. Jämförelser mellan allmänheten och polisen 
För jämföra skillnader mellan allmänheten och polisen i skattningarna av identifieringsljusets effekt 
behövde även effekten av Exponering beaktas. Därför användes variansanalys med Målgrupp och 
Exponering som mellangruppsvariabler (se Figur 4). 

I dagsljus (A6, P6) skattades effekten av identifieringsljus som högre av de som sett eller använt det i 
verkligheten; Exponering, F(1, 14300) = 33.97, MSE = 0.56, p < .001. 

I mörker (A7, P7) skattades effekten av identifieringsljus högre av polisen och av de som sett eller 
använt det i verkligheten; Målgrupp, F(1, 14295) = 11.26, MSE = 0.46, p = .001; Exponering, F(1, 
14295) = 125.96, MSE = 0.46, p < .001. 

I dimma (A8, P8) skattades effekten av identifieringsljus betydligt högre av de som sett eller använt 
det i verkligheten; Exponering, F(1, 14290) = 69.10, MSE = 0.64, p > .001. 

I tätbebyggelse (A9, P9) skattades effekten av identifieringsljus väsentligt högre av polisen. Dessutom 
skattades effekten mycket högre av de som sett eller använt identifieringsljus i verkligheten. 
Huvudeffekterna var Målgrupp, F(1, 14285) = 65.11, MSE = 0.52, p < .001; Exponering, F(1, 14285) 
= 94.64, MSE = 0.52, p < .001. 

Utmed större vägar (A10, P10) skattades effekten av identifieringsljus högre av polisen; Målgrupp, 
F(1, 14276) = 10.48, MSE = 0.61, p = .001. Effekten bedömdes också vara större av de som sett eller 
använt identifieringsljus i verkligheten; Exponering, F(1, 14276) = 32.64, MSE = 0.61, p < .001. Det 
fanns också en interaktionseffekt som visar att allmänhetens skattningar berodde mer på om man sett 
identifieringsljus i verkligheten, medan polisens skattningar inte berodde så mycket på om man använt 
identifieringsljus; Målgrupp × Exponering, F(1, 14276) = 7.33, MSE = 0.61, p = .007. Se även Figur 4. 
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Figur 4. Skattningar (M, SE) av hur mycket tydligare polisen syns med identifieringsljuset påslaget 
(enkätfrågor A6–A10, P6–P10) som funktion av Målgrupp (polisen, allmänheten) och Exponering (om 
man sett eller använt identifieringsljus i verkligheten). Skala: 1 = inte alls, 2 = litet, 3 = mycket, 4 = 
väldigt mycket. 

Sammanfattningsvis skattade de som hade egen erfarenhet av identifieringsljus från verkligheten att 
polisen syns markant mycket tydligare med identifieringsljuset påslaget, jämfört med de som saknade 
sådan egen erfarenhet. Denna effekt fanns för samtliga miljöer, se Figur 4. Vidare skattade polisen 
generellt något högre synlighetsfrämjande effekt av identifieringsljuset, framför allt för tätbebyggelse. 
Den synlighetsfrämjande effekten av identifieringsljus skattades som mycket hög för användning i 
mörker (M = 3.52 och M = 3.33 av polisen respektive allmänheten, där 3 = mycket tydligare och 4 = 
väldigt mycket tydligare), se Figur 4. De lägsta skattningarna erhölls för användning i dagsljus, men 
även där skattades den synlighetsfrämjande effekten som tydlig av de som sett identifieringsljus i 
verkligheten (M = 2.28 och M = 2.27 av polisen respektive allmänheten, där 2 = liten effekt och 3 = 
stor effekt), se Figur 4. Såväl allmänheten som polisen anser alltså att identifieringsljuset har tydligt 
synlighetsfrämjande effekt, speciellt de som sett det användas i verkligheten. 

Studiens externa validitet kan hävdas vara styrkt av att både de som sett och de som inte sett 
identifieringsljuset i verkligheten skattade den synlighetsfrämjande effekten på liknande sätt för de 
olika miljöerna och användningsområdena, se Figur 4. 

3.3.3. Skattningar av ökad trygghet och lugnare trafik genom synlig polisiär närvaro 

3.3.3.1. Allmänheten 
För allmänheten genomfördes en variansanalys med variablerna Landsdel × Ortsstorlek för att testa 
huvudeffekter samt interaktionseffekten. 

Fråga A11 (Känner du dig tryggare av att se polisens närvaro?) gav två huvudeffekter men ingen 
interaktionseffekt. Landsdel gav F(2, 12934) = 3.72, MSE = 0.59, p = .02. Skattningarna från Götaland 
är högst, medan de från Norrland är lägst, se Tabell 13. Ortsstorlek gav F(4, 12934) = 2.48, MSE = 
0.59, p = .04. Tendensen är att skattningarna från större städer är högre, se Tabell 13. 
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Tabell 13. Känner du dig tryggare av att se polisens närvaro? (A11) 

 Landsdel 

 Götaland Svealand Norrland 

Ortsstorlek (antal invånare) M SD M SD M SD 

1–49 3.48 0.78 3.51 0.73 3.27 0.80 

50–199 3.52 0.67 3.36 0.81 3.39 0.76 

200–4 999 3.47 0.79 3.43 0.80 3.50 0.79 

5000–19 999 3.51 0.74 3.45 0.80 3.41 0.78 

20 000 eller fler 3.54 0.73 3.51 0.78 3.46 0.77 

Not. Skala: 1 = nej, aldrig, 2 = nej, sällan, 3 = ja, ibland, 4 = ja, alltid eller oftast. 

Fråga A12 gav två huvudeffekter men ingen interaktionseffekt. Landsdel gav F(2, 12368) = 3.67, 
MSE = 0.61, p =.03, med lägst skattningar för Norrland, se Tabell 14. Ortsstorlek gav F(4, 12368) = 
5.39, MSE = 0.61, p < .001, med högst skattningar för större städer, se Tabell 14. 

Tabell 14. Hur mycket tryggare känner du dig om polisen syns utanför krogmiljöer, på kvällar och 
nätter? (A12). 

 
Landsdel 

 Götaland Svealand Norrland 

Ortsstorlek (antal invånare) M SD M SD M SD 

1–49 3.18 0.77 3.12 0.76 2.96 0.79 

50–199 3.13 0.74 3.07 0.81 3.08 0.76 

200–4 999 3.11 0.76 3.12 0.83 3.03 0.81 

5000–19 999 3.18 0.74 3.15 0.79 3.11 0.77 

20 000 eller fler 3.23 0.77 3.21 0.79 3.12 0.81 

Not. Skala: 1 = inte alls, 2 = litet, 3 = mycket, 4 = väldigt mycket. 

Fråga A13 gav två huvudeffekter men ingen interaktionseffekt. Landsdel gav F(2, 12363) = 6.68, 
MSE = 0.68, p = .001, vilket visar att Götaland hade generellt högst skattningar medan Norrland hade 
lägst, se Tabell 15. Ortsstorlek gav F(4, 12363) = 2.40, MSE = 0.68, p < .05, med den enda 
signifikanta skillnaden att invånare i större städer (20 000 eller fler) skattade högre än invånare i orter 
med 50–199 invånare, se Tabell 15. 
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Tabell 15. Hur mycket tryggare känner du dig om polisen syns vid stora publikevenemang (t.ex. 
fotbollsmatcher eller musikevenemang)? (A13) 

 Landsdel 

 Götaland Svealand Norrland 

Ortsstorlek (antal invånare) M SD M SD M SD 

1–49 3.20 0.78 3.08 0.82 2.85 0.76 

50–199 3.03 0.77 2.86 0.90 3.00 0.71 

200–4 999 3.06 0.82 3.11 0.77 2.94 0.82 

5000–19 999 3.14 0.77 3.07 0.84 3.07 0.80 

20 000 eller fler 3.16 0.81 3.10 0.86 3.00 0.84 

Not. Skala: 1 = inte alls, 2 = litet, 3 = mycket, 4 = väldigt mycket. 

Fråga A14 gav ingen signifikant effekt. Se Tabell 16 för deskriptiv statistik. 

Tabell 16. Hur mycket tryggare känner du dig om polisen syns vid demonstrationer, och när det är 
risk för kravaller? (A14) 

 Landsdel 

 Götaland Svealand Norrland 

Ortsstorlek (antal invånare) M SD M SD M SD 

1–49 3.30 0.80 3.32 0.78 3.13 0.91 

50–199 3.25 0.89 3.10 0.86 3.30 0.86 

200–4 999 3.26 0.869 3.30 0.82 3.29 0.81 

5000–19 999 3.30 0.84 3.26 0.88 3.25 0.80 

20 000 eller fler 3.34 0.86 3.30 0.87 3.28 0.84 

Not. Skala: 1 = inte alls, 2 = litet, 3 = mycket, 4 = väldigt mycket. 

Fråga A15 gav ingen signifikant effekt. Tabell 17 visar deskriptiv statistik. 
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Tabell 17. Hur mycket lugnare blir trafiken om polisen syns utmed större vägar? (A15). 

 Landsdel 

 Götaland Svealand Norrland 

Ortsstorlek (antal invånare) M SD M SD M SD 

1–49 3.02 0.83 2.98 0.87 2.92 0.84 

50–199 2.99 0.78 2.91 0.80 3.24 0.78 

200–4 999 3.05 0.80 3.02 0.82 3.01 0.81 

5000–19 999 3.02 0.81 3.00 0.87 2.97 0.83 

20 000 eller fler 3.04 0.84 3.06 0.87 2.99 0.83 

Not. Skala: 1 = inte alls, 2 = litet, 3 = mycket, 4 = väldigt mycket. 

Fråga A16 gav inte heller någon signifikant effekt. Se Tabell 18 för deskriptiv statistik. 

Tabell 18. Hur mycket lugnare blir trafiken om polisen syns utmed gator i stadstrafik? (A16) 

 Landsdel 

 Götaland Svealand Norrland 

Ortsstorlek (antal invånare) M SD M SD M SD 

1–49 2.99 0.78 2.95 0.74 2.80 0.82 

50–199 2.83 0.82 2.84 0.78 2.95 0.80 

200–4 999 2.97 0.77 2.91 0.79 2.94 0.82 

5000–19 999 2.96 0.80 2.92 0.86 2.93 0.79 

20 000 eller fler 2.96 0.83 2.92 0.84 2.92 0.82 

Not. Skala: 1 = inte alls, 2 = litet, 3 = mycket, 4 = väldigt mycket. 

Sammanfattningsvis var allmänhetens skattningar av ökad trygghet genom polisiär närvaro generellt 
högst för Götaland och lägst för Norrland. Samtidigt var skattningarna generellt högst för större städer. 
Skillnaderna var tydligast när det gäller övergripande skattning av trygghet (fråga A11), trygghet vid 
krogmiljöer (fråga A12), och trygghet vid stora publikevenemang (fråga A13). I genomsnitt känner sig 
allmänheten oftast tryggare av att se polisens närvaro (M = 3.45 på fråga A11, där 3 = "ja, ibland" och 
4 = "ja, oftast eller alltid). Störst trygghetsskapande effekt av synlig polisiär närvaro skattades för 
demonstrationer och när det är risk för kravaller (M = 3.27 på fråga A14, där 3 = mycket lugnare och 4 
= väldigt mycket lugnare).  

3.3.3.2. Polisen 
Fråga P11 gav bara en huvudeffekt av Ortsstorlek, F(1, 1135) = 4.20, MSE = 0.25, p = .04, med högre 
skattningar av poliser i större städer. Se Tabell 19. 
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Tabell 19. Känner sig allmänheten tryggare av att se polisens närvaro? (P11) 

 Landsdel 

 Götaland Svealand Norrland 

Ortsstorlek (antal invånare) M SD M SD M SD 

1–19 999 3.64 0.55 3.64 0.50 3.72 0.49 

20 000 eller fler 3.75 0.46 3.68 0.53 3.81 0.39 

Not. Skala: 1 = nej, aldrig, 2 = nej, sällan, 3 = ja, ibland, 4 = ja, alltid eller oftast. 

Fråga P12 gav också bara en huvudeffekt av Ortsstorlek, F(1, 1126) = 4.33, MSE = 0.35, p = .04, 
även här med högre skattningar av poliser i större städer, se Tabell 20. 

Tabell 20. Hur mycket tryggare känner sig allmänheten om polisen syns utanför krogmiljöer, på 
kvällar och nätter? (P12) 

 Landsdel 

 Götaland Svealand Norrland 

Ortsstorlek (antal invånare) M SD M SD M SD 

1–19 999 3.28 0.58 3.31 0.56 3.21 0.67 

20 000 eller fler 3.39 0.56 3.34 0.62 3.36 0.52 

Not. Skala: 1 = inte alls, 2 = litet, 3 = mycket, 4 = väldigt mycket. 

Fråga P13 gav ingen signifikant effekt, se Tabell 21 för medelvärden och standardavvikelser. 

Tabell 21. Hur mycket tryggare känner sig allmänheten om polisen syns vid stora publikevenemang 
(t.ex. fotbollsmatcher eller musikevenemang)? (P13) 

 Landsdel 

 Götaland Svealand Norrland 

Ortsstorlek (antal invånare) M SD M SD M SD 

1–19 999 3.12 0.60 3.12 0.59 3.09 0.66 

20 000 eller fler 3.25 0.61 3.15 0.65 3.15 0.58 

Not. Skala: 1 = inte alls, 2 = litet, 3 = mycket, 4 = väldigt mycket. 

Fråga P14 gav inte heller någon signifikant effekt, se Tabell 22. 
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Tabell 22. Hur mycket tryggare känner sig allmänheten om polisen syns vid demonstrationer, och när 
det är risk för kravaller? (P14) 

 Landsdel 

 Götaland Svealand Norrland 

Ortsstorlek (antal invånare) M SD M SD M SD 

1–19 999 3.27 0.65 3.27 0.64 3.21 0.79 

20 000 eller fler 3.34 0.65 3.27 0.67 3.39 0.62 

Not. Skala: 1 = inte alls, 2 = litet, 3 = mycket, 4 = väldigt mycket. 

Inte heller fråga P14b gav någon signifikant effekt (se Tabell 23). 

Tabell 23. Hur mycket tryggare känner sig allmänheten om polisen syns med stationär polisbil i 
utsatta områden? (P14b) 

 Landsdel 

 Götaland Svealand Norrland 

Ortsstorlek (antal invånare) M SD M SD M SD 

1–19 999 3.01 0.69 3.13 0.65 2.91 0.84 

20 000 eller fler 3.10 0.70 3.07 0.74 3.10 0.66 

Not. Skala: 1 = inte alls, 2 = litet, 3 = mycket, 4 = väldigt mycket. 

Ingen signifikant effekt av fråga P15, se Tabell 24. 

Tabell 24. Hur mycket lugnare blir trafiken om polisen syns utmed större vägar? (P15) 

 Landsdel 

 Götaland Svealand Norrland 

Ortsstorlek (antal invånare) M SD M SD M SD 

1–19 999 3.13 0.78 3.26 0.73 3.18 0.66 

20 000 eller fler 3.22 0.72 3.22 0.74 3.19 0.73 

Not. Skala: 1 = inte alls, 2 = litet, 3 = mycket, 4 = väldigt mycket. 

Fråga P16 gav inte heller någon signifikant effekt, se Tabell 25. 
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Tabell 25. Hur mycket lugnare blir trafiken om polisen syns utmed gator i stadstrafik? (P16) 

 Landsdel 

 Götaland Svealand Norrland 

Ortsstorlek (antal invånare) M SD M SD M SD 

1–19 999 3.12 0.71 3.13 0.69 3.13 0.63 

20 000 eller fler 3.13 0.71 3.08 0.69 3.20 0.61 

Not. Skala: 1 = inte alls, 2 = litet, 3 = mycket, 4 = väldigt mycket. 

Sammanfattningsvis skattade poliser som jobbar i större städer högre på hur trygg allmänheten blir av 
att se polisens närvaro (fråga P11), och på hur mycket tryggare allmänheten känner sig om polisen 
syns utanför krogmiljöer (fråga P12). Dock fanns ingen skillnad mellan de olika landsdelarna. Polisen 
skattar, liksom allmänheten själva, att allmänheten oftast känner sig tryggare av att se poliser på plats 
(M = 3.71 där 3 = "ja, ibland" och 4 = "ja, oftast eller alltid"). Störst trygghetsskapande effekt genom 
synlig närvaro skattades för krogmiljöer (fråga P12) samt för demonstrationer med risk för kravaller 
(fråga P14) med M = 3.32 respektive M = 3.29 (där 3 = mycket tryggare och 4 = väldigt mycket 
tryggare). 

3.3.3.3. Jämförelser mellan allmänheten och polisen 
För denna jämförelse användes variansanalys med Målgrupp, Landsdel, och Ortsstorlek (1–19 999 
respektive 20 000 invånare eller fler) som mellangruppsfaktorer. Endast huvudeffekt av Målgrupp 
användes som planerad jämförelse, medan Landsdel och Ortsstorlek fungerade som kovariat. Den 
deskriptiva statistiken för dessa analyser finns i Tabellerna 13–25 ovan.  

Känner sig allmänheten tryggare av att se polisens närvaro? Polisen skattar effekten av sin närvaro 
för allmänhetens trygghet något högre än allmänheten själv gör, F(1, 14082) = 54.13, MSE = 0.57, p < 
.001. Detta kan troligtvis bero på att polisen märker av hur mycket färre ärenden det blir om de finns 
på plats och markerar närvaro, det vill säga att de har god uppfattning om den reellt trygghetsskapande 
effekten och att detta påverkar deras skattning. 
 
Hur mycket tryggare känner sig allmänheten om polisen syns utanför krogmiljöer, på kvällar och 
nätter? Polisen skattar även här effekten av sin närvaro för allmänhetens trygghet något högre än 
allmänheten själv gör, F(1, 13507) = 26.55, MSE = 0.59, p < .001. 
 
Hur mycket tryggare känner sig allmänheten om polisen syns vid stora publikevenemang (t.ex. 
fotbollsmatcher eller musikevenemang)? Polisen skattar även här högre, F(1, 13502) = 5.22, MSE = 
0.66, p = .02. 
 
Hur mycket tryggare känner sig allmänheten om polisen syns vid demonstrationer, och när det är risk 
för kravaller? På denna fråga fanns ingen signifikant skillnad. 
 
Hur mycket lugnare blir trafiken om polisen syns utmed större vägar? Polisen har större tilltro till de 
hastighetslugnande effekterna än allmänheten, F(1, 13847) = 28.30, MSE = 0.69, p < .001. 
 
Hur mycket lugnare blir trafiken om polisen syns utmed gator i stadstrafik? Polisen har större tilltro 
till de hastighetslugnande effekterna än allmänheten, F(1, 13847) = 35.60, MSE = 0.66, p < .001. 

Sammanfattningsvis skattade polisen generellt något högre på hur mycket tryggare allmänheten 
känner sig och hur mycket lugnare trafiken blir om polisen syns, jämfört med allmänhetens egna 
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Sammanfattningsvis skattade polisen generellt något högre på hur mycket tryggare allmänheten 
känner sig och hur mycket lugnare trafiken blir om polisen syns, jämfört med allmänhetens egna 
skattningar. Det är värt att notera att både allmänhetens egna och polisens skattningar kan betecknas 
som höga vad gäller om och hur ofta polisnärvaron skapar trygghet och hur mycket tryggare 
allmänheten känner sig, framför allt vid demonstrationer och utanför krogmiljöer. 

Resultaten visar alltså att både allmänheten och polisen anser att trafiken blir lugnare om polisen är 
synligt närvarande, vilket stämmer väl överens med forskningslitteraturen (t.ex. Armour, 1986; 
Sisiopiku & Patel, 1999). Hur mycket tydligare polisen syns med identifieringsljus i vägtrafik, samt 
hur stora effekter på trafikantbeteende identifieringsljuset har, återstår dock att undersöka. Ett förslag 
till fortsatt forskning skulle därför vara att testa följande hypoteser. För det första, att användning av 
identifieringsljus vid trafikövervakning skulle öka synligheten i termer av hur andel av trafikanterna 
som ser polisen. För det andra, att trafikanterna i genomsnitt skulle upptäcka och identifiera 
polisfordonet tidigare. För det tredje, att detta skulle ha en tydligt lugnande effekt på trafiken i termer 
av lägre hastighet och över längre sträcka. Slutligen, för det fjärde, mindre risk för incidenter och 
olyckor vid trafikövervakning i och med att färre upptäcker polisen sent och exempelvis får 
stresspåslag och agerar irrationellt, så som bromsar på impuls. 



VTI rapport 1075  33 

4. Slutsatser och rekommendationer 
De övergripande slutsatserna är att allmänheten känner sig tryggare av att se polisens närvaro, att 
identifieringsljuset ökar polisens synlighet, och att identifieringsljus därför är effektivt 
trygghetsskapande. Detta baseras på subjektiva skattningar i enkätstudier riktade till både allmänheten 
och polisen, samt på objektiva data från ett fältexperiment.  

Fältexperimentet visade att identifieringsljuset hade en objektivt stor effekt på synligheten, speciellt i 
mörker. Det blev ungefär tre gånger bättre synlighet i mörker och ungefär en femtedel bättre synlighet 
i dagsljus. Fältexperimentet visade också att om det är folksamlingar, så bör fordonet vara så högt att 
ljusrampen hamnar över huvudhöjd för att synas. 

Enkätstudierna visade att allmänheten känner sig tryggare och att de tycker att trafiken blir lugnare av 
synlig polisiär närvaro. Polisen är dessutom medveten om detta, och skattar de trygghetsskapande och 
trafiklugnande effekterna generellt något högre än allmänheten. Både allmänheten och polisen skattar 
dessutom identifieringsljusets synlighetsfrämjande effekt som god. Kombinationen av dessa resultat 
innebär att identifieringsljus bör vara gynnsamt för att skapa trygghet och för att lugna trafiken. 
Identifieringsljuset skattades ha god effekt på synligheten framför allt i mörker, men även i dagsljus. 
Dessa resultat stämmer väl överens med fältstudien. De två studierna kan därmed hävdas bekräfta 
varandras resultat, och stämmer väl överens med resultaten i Pettersson (2004). 

Ett något överraskande resultat från enkätstudierna var att det fanns signifikanta och stora skillnader 
mellan de som sett och de som inte sett identifieringsljuset användas i verkligheten, både inom 
allmänheten och inom polisen. Dessa skillnader bestod i att de som sett identifieringsljuset användas i 
verkligheten skattade den synlighetsfrämjande effekten som betydligt större. Detta tyder på att 
identifieringsljuset ökar synligheten mer än vad de flesta som inte sett det i verkligheten föreställer sig.  

Fältexperimentet genomfördes vid gångstråk på ett torg, med stationärt polisfordon. Hur mycket 
synligare polisfordonet blir med identifieringsljus i andra miljöer och för andra tillämpningar är därför 
inte fastställt. Dock finns det goda anledningar att anta att den synlighetsfrämjande effekten är stor vid 
exempelvis trafikövervakning med stationär eller rullande polisbil, vilket borde vara gynnsamt för 
trafikantbeteendet. 

Den övergripande rekommendationen är att polisen använder (och får lagstöd för att använda) 
identifieringsljus för att öka sin synlighet när ökad synlighet och trygghetsskapande eftersträvas. För 
att åstadkomma avsedd synlighetsfrämjande effekt vid folksamlingar bör så höga polisfordon som 
möjligt användas. 
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Bilaga A: Enkät till allmänheten 
Det här är en undersökning om vad allmänheten anser om polisens så kallade identifieringsljus.  
 
Identifieringsljuset har fast blått sken, som lyser mycket svagare än ordinarie blåljus. Polisen använder det när de vill markera 
sin närvaro, för att synas tydligare och skapa trygghet. Det kan till exempel användas vid demonstrationer, folksamlingar vid 
krogmiljöer och idrottsevenemang. Ett annat exempel är att synas tydligare för att åstadkomma lugnare trafik.  

Det ordinarie blåljuset blinkar och har hög ljusstyrka. Polisen använder det främst för att påkalla uppmärksamhet när de 
behöver komma fram fort i trafiken, och för att varna för fara vid olycksplatser.  
 
Den senaste tiden har polisen ökat sin användning av identifieringsljus, för att kunna utvärdera effekterna av det. Denna 
enkätundersökning är en viktig del i detta.  

Enkäten består av 16 frågor och tar knappt 3 minuter att besvara. 

1. Identifieringsljuset har fast blått sken, som lyser mycket svagare än ordinarie blåljus. 

2. Det ordinarie blåljuset blinkar och har hög ljusstyrka. 

(Videosekvens) 

A1. Hur många gånger har du sett identifieringsljus användas... 
... utmed större vägar? 
Aldrig 
1–2 gånger 
3–9 gånger 
10 gånger eller mer 

A2. Hur många gånger har du sett identifieringsljus användas... 
... i stadsmiljö? 
Aldrig 
1–2 gånger 
3–9 gånger 
10 gånger eller mer 

A3. Hur många gånger har du sett identifieringsljus användas... 
... vid folksamlingar, t.ex. sportevenemang, demonstrationer eller utanför krogmiljö? 
Aldrig 
1–2 gånger 
3–9 gånger 
10 gånger eller mer 

A4. I vilken del av Sverige bor du? 
Södra Sverige (Götaland) 
Mellersta Sverige (Svealand) 
Norra Sverige (Norrland) 

A5. Hur stort är samhället du bor i? 
1–49 invånare 
50–199 invånare 
200–4999 invånare 
5000–19999 invånare 
20000 invånare eller fler 

A6. Hur mycket tydligare tror du att polisen syns när de har identifieringsljus påslaget... 
... i dagsljus? 
Inte alls 
Litet 
Mycket 
Väldigt mycket 
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A7. Hur mycket tydligare tror du att polisen syns när de har identifieringsljus påslaget... 
... i mörker? 
Inte alls 
Litet 
Mycket 
Väldigt mycket 

A8. Hur mycket tydligare tror du att polisen syns när de har identifieringsljus påslaget... 
... i dimma? 
Inte alls 
Litet 
Mycket 
Väldigt mycket 

A9. Hur mycket tydligare tror du att polisen syns när de har identifieringsljus påslaget... 
... i tätbebyggelse? 
Inte alls 
Litet 
Mycket 
Väldigt mycket 

A10. Hur mycket tydligare tror du att polisen syns när de har identifieringsljus påslaget... 
... utmed större vägar? 
Inte alls 
Litet 
Mycket 
Väldigt mycket 

A11. Känner du dig tryggare av att se polisens närvaro? 
Ja, alltid eller oftast 
Ja, ibland 
Nej, sällan 
Nej, aldrig 

A12. Hur mycket tryggare känner du dig om polisen syns... 
... utanför krogmiljöer, på kvällar och nätter? 
Inte alls 
Litet 
Mycket 
Väldigt mycket 

A13. Hur mycket tryggare känner du dig om polisen syns... 
... vid stora publikevenemang (t.ex. fotbollsmatcher eller musikevenemang)? 
Inte alls 
Litet 
Mycket 
Väldigt mycket 

A14. Hur mycket tryggare känner du dig om polisen syns... 
... vid demonstrationer, och när det är risk för kravaller? 
Inte alls 
Litet 
Mycket 
Väldigt mycket 

A15. Hur mycket lugnare blir trafiken om polisen syns... 
... utmed större vägar? 
Inte alls 
Litet 
Mycket 
Väldigt mycket 
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A16. Hur mycket lugnare blir trafiken om polisen syns... 
... utmed gator i stadstrafik? 
Inte alls 
Litet 
Mycket 
Väldigt mycket 
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Bilaga B: Enkät till poliser i ingripandeverksamhet och trafikpoliser 
*Motsvarande frågor ingick inte i enkäten till allmänheten 

Det här är en undersökning om polisers uppfattningar om identifieringsljus, som använts på dispens från Transportstyrelsen 
sedan 2014.  
 
Identifieringsljuset (cruise light) har fast blått sken och är mycket svagare än ordinarie blåljus. Det används för att markera 
närvaro, för att synas tydligare och skapa trygghet. Det kan till exempel användas vid demonstrationer, folksamlingar vid 
krogmiljöer och idrottsevenemang. Ett annat exempel är att synas tydligare för att åstadkomma lugnare trafik.  

Enkäten består av 21 frågor och tar knappt 3 minuter att besvara. 

1. Identifieringsljuset har fast blått sken, som lyser mycket svagare än ordinarie blåljus. 
2. Det ordinarie blåljuset blinkar och har hög ljusstyrka. 

(Videosekvens) 

P1. Hur många gånger har du själv använt eller varit med om att identifieringsljus använts... 
... utmed större vägar? 
Aldrig 
1–2 gånger 
3–9 gånger 
10 gånger eller mer 

P2. Hur många gånger har du själv använt eller varit med om att identifieringsljus använts... 
... i stadsmiljö? 
Aldrig 
1–2 gånger 
3–9 gånger 
10 gånger eller mer 

P3. Hur många gånger har du själv använt eller varit med om att identifieringsljus använts... 
... vid folksamlingar, t.ex. sportevenemang, demonstrationer eller utanför krogmiljö? 
Aldrig 
1–2 gånger 
3–9 gånger 
10 gånger eller mer 

*P3b. Hur många gånger har du själv använt eller varit med om att identifieringsljus använts... 
... vid trafikolycka? 
Aldrig 
1–2 gånger 
3–9 gånger 
10 gånger eller mer 

*P3c. Hur många gånger har du själv använt eller varit med om att identifieringsljus använts... 
... som trygghetsskapande åtgärd med stationär polisbil i utsatt område? 
Aldrig 
1–2 gånger 
3–9 gånger 
10 gånger eller mer 

P4. I vilken del av Sverige arbetar du? 
Södra Sverige (Götaland) 
Mellersta Sverige (Svealand) 
Norra Sverige (Norrland) 
  



40  VTI rapport 1075 

P5. Hur stora är samhällena du oftast arbetar i? 
1–49 invånare 
50–199 invånare 
200–4999 invånare 
5000–19999 invånare 
20000 invånare eller fler 

P6. Hur mycket tydligare tror du att polisen syns när ni har identifieringsljus påslaget... 
... i dagsljus? 
Inte alls 
Litet 
Mycket 
Väldigt mycket 

P7. Hur mycket tydligare tror du att polisen syns när ni har identifieringsljus påslaget... 
... i mörker? 
Inte alls 
Litet 
Mycket 
Väldigt mycket 

P8. Hur mycket tydligare tror du att polisen syns när ni har identifieringsljus påslaget... 
... i dimma? 
Inte alls 
Litet 
Mycket 
Väldigt mycket 

P9. Hur mycket tydligare tror du att polisen syns när ni har identifieringsljus påslaget... 
... i tätbebyggelse? 
Inte alls 
Litet 
Mycket 
Väldigt mycket 

P10. Hur mycket tydligare tror du att polisen syns när ni har identifieringsljus påslaget... 
... utmed större vägar? 
Inte alls 
Litet 
Mycket 
Väldigt mycket 

*P10b. Hur mycket tydligare tror du att polisen syns när ni har identifieringsljus påslaget... 
... med stationär polisbil i utsatta områden? 
Inte alls 
Litet 
Mycket 
Väldigt mycket 

*P10c. Hur mycket tydligare tror du att polisen syns när ni har identifieringsljus påslaget... 
... vid trafikolycka? 
Inte alls 
Litet 
Mycket 
Väldigt mycket 

P11. Känner sig allmänheten tryggare av att se polisens närvaro? 
Ja, alltid eller oftast 
Ja, ibland 
Nej, sällan 
Nej, aldrig 
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P12. Hur mycket tryggare känner sig allmänheten om polisen syns... 
... utanför krogmiljöer, på kvällar och nätter? 
Inte alls 
Litet 
Mycket 
Väldigt mycket 

P13. Hur mycket tryggare känner sig allmänheten om polisen syns... 
... vid stora publikevenemang (t.ex. fotbollsmatcher eller musikevenemang)? 
Inte alls 
Litet 
Mycket 
Väldigt mycket 

P14. Hur mycket tryggare känner sig allmänheten om polisen syns... 
... vid demonstrationer, och när det är risk för kravaller? 
Inte alls 
Litet 
Mycket 
Väldigt mycket 

*P14b. Hur mycket tryggare känner sig allmänheten om polisen syns... 
... med stationär polisbil i utsatta områden? 
Inte alls 
Litet 
Mycket 
Väldigt mycket 

P15. Hur mycket lugnare blir trafiken om polisen syns... 
... utmed större vägar? 
Inte alls 
Litet 
Mycket 
Väldigt mycket 

P16. Hur mycket lugnare blir trafiken om polisen syns... 
... utmed gator i stadstrafik? 
Inte alls 
Litet 
Mycket 
Väldigt mycket 
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