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Förord

Ända sen Rådet Tryggare och Mänskligare Göteborg bildades 2001 
har ett starkt fokus legat på kunskapsbildning i dialog med forsknings-
fronten. Vi har hela tiden ansett att kunskap och insikt är viktiga både 
för att de i sig skapar trygghet och för att de ger förutsättningar för 
kloka beslut i svåra frågor som frågan om säkerhet och trygghet i 
dagens storstäder.

Det är heller ingen överdrift att säga att rådets verksamhet har 
stimulerat universitetsforskningen och att universitetet har kunnat 
lämna goda bidrag till kompetenshöjningen inom Göteborgs Stad 
ifråga om brottsförebyggande- och trygghetsfrämjande arbete.

Den skrift som du nu håller i din hand är en del av det arbetet. Inrikt-
ningen ligger den här gången på att hantera undersökningar som berör 
trygghet, säkerhet och brottslighet. Dessutom görs här ett pedagogiskt 
och bra försök att definiera hur begreppen samspelar.   

Vad har man för nytta av det?

Vi tror att det är väldigt viktigt att lokala brottsförebyggande råd skaffar 
sig en möjlighet att utvärdera resultaten av sitt arbete. Då måste man – 
bland mycket annat – kunna hantera statistiskt material och rapporter.  
Den här skriften lär en också att läsa undersökningar på ett kritiskt sätt 
och ger en bild av hur komplicerad frågan om säkerhet och trygghet är, 
att relationen mellan upplevd trygghet och faktisk brottsutsatthet aldrig 
är enkel.  

Kort sagt, skriften ger stöd för goda samtal och god praktik i den viktiga 
och svåra frågan om trygghet.

Göteborg, oktober 2008

Göran Johansson
ordförande i kommunstyrelsen och ordförande i 
Rådet Tryggare och Mänskligare Göteborg

Jan Hallberg
vice ordförande i kommunstyrelsen och vice ordförande i 
Rådet Tryggare och Mänskligare Göteborg
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Inledning

Trygghet har fått allt större uppmärksamhet under 
de senaste åren. Politiker, medier och allmänheten 
diskuterar det och vill verka för ett tryggare sam-
hälle. Förhoppningen är att denna rapport ska ge 
kunskap och inspiration till dig som är intresserad 
av trygghet och oro i förhållande till brott. 

Vad som ger människor trygghet och vad de är oro-
liga för växlar under olika tidsperioder. I Sverige 
baserades mycket av bondebefolkningens rädslor 
på den hotfulla och mystiska naturen. Vissa djur, 
växter och väderfenomen ansågs som övernaturliga 
och därmed fruktades de. I industrisamhället har 
bondesamhällets rädsla för naturen bytts ut mot 
en mer diffus oro för stadens personer, platser och 
situationer1. Oro för brott har blivit något som 
diskuteras mer och mer. Detta sker trots att till 
exempel mord och dråp har minskat under de 
senaste 250 åren, likaså har våldsanvändningen 
minskat. Jämfört med andra länder ligger olika for-
mer av våld på en mycket låg nivå i dagens Sverige2. 
Trots det känner sig människor oroliga för brott och 
upplever otrygghet. Det beror på att låg brottslig-
het inte automatiskt gör människor trygga. Oro för 
brott beror på andra faktorer än bara brottslighet, 
vilket kommer att lyftas fram i ett avsnitt i denna 
rapport. Till exempel påverkas oro för brott av 
övergripande risker som miljöhot och individuella 
risker som den ökande graden av individualisering 
och de gränslösa valmöjligheterna för med sig. 

Det är viktigt att påminnas om att trygghet omfat-
tar mycket mer än bara oro för brott. Trygghet är 
ett brett begrepp som inte bara kan ses utifrån ett 
kriminologiskt perspektiv utan också kan betraktas 
som en del av folkhälsan. Ekonomisk och social 
trygghet är viktigt för folkhälsan. Otrygghet i när-
miljön och i arbetslivet påverkar nämligen män-
niskors stressreaktioner och hälsa3. Trygghet kan 
också betraktas som en del av demokratin. Att ha 
tillit till vårt demokratiska system är grundläggande 
för tryggheten. Delaktighet, lika värde och lika-
behandling är mycket betydelsefullt för att kunna 
känna sig trygg4. Trygghet är således inte bara 
kopplad till brottslighet. Likväl fokuserar denna 
rapport på just den specifika aspekten av trygghet. 
Syftet med rapporten är att beskriva och reflektera 
över oro för brott, trygghet och trygghetsundersök-
ningar. Metoden som har använts är framförallt en 
litteraturgenomgång av forskningen på området 
och diskussioner med forskare och experter från 
olika ämnesområden. En annan raport om trygghet 
och trygghetsundersökningar har skrivits av Marie 
Torstensson Levander (2007). I den fokuserar hon 
på trygghet som välfärdsfaktor och ger bland annat 
exempel på nationella och lokala studier om trygg-
het.

Så här kan du använda rapporten
Kanske är du angelägen om att veta mer om hur 
det går att beskriva, undersöka och förstå det som 
kallas för trygghet? Möjligen har du eller någon 
annan på ditt jobb funderat på att göra en trygghets-
undersökning eller så har du läst en undersökning 
om oro för brott som var svår att tolka? Vad du än 
har för utgångspunkt kan denna rapport vara en 
vägledning för dig i ditt trygghetsskapande arbete. 
Rapportens fokus är hur en bra trygghetsundersök-
ning kan genomföras. En sådan genomgång kan 
skapa insikt i funderingar, problem och lösningar 
när det gäller trygghetsundersökningar. Genom att 
tänka sig in i hur en undersökning är genomförd går 

1  Stattin, 2006, s. 22-66.
2  von Hofer, 2008, s. vii.
3  Statens Folkhälsoinstitut, 2005, s. 9-12, 24.
4  Se vidare Amnå (red.), 1999. 
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det också att utvärdera den. Rapporten är således 
även avsedd för dig som vill kunna bedöma kvalitén 
på andra, genomförda trygghetsundersökningar 
för att se om de är tillräckligt bra för att kunna 
användas. Varje avsnitt i rapporten avslutas dess-
utom med ett stycke om fortsatta frågor. Frågorna 
är tänkta att fungera som diskussionsunderlag i 
exempelvis en grupp som är intresserad av trygghet. 
Kanske har du kollegor eller bekanta som du vill 
diskutera trygghet med eller så är du bara intresse-
rad av att fundera vidare kring trygghetsundersök-
ningar? Förhoppningsvis får du inspiration av dessa 
frågor och kommer säkert på flera andra saker som 
är intressanta att fundera på. 

Disposition
När trygghet diskuteras i medier, inom politiken 
och i vardagens samtal förekommer det en rad 
begrepp. Förutom trygghet talas det också om oro, 
rädsla, risk, säkerhet och tillit. Många gånger är 
det lite oklart vad som avses med de olika begrep-
pen och ibland överlappar de varandra. Det hän-
der även att begreppen blandas ihop och antas ha 
samma betydelse. Helt klart är att det behövs en 
kortfattade genomgång av de vanligaste uttrycken 
som används i diskussionerna om trygghet. Den 
här rapporten kommer därför att inledas med en 
genomgång av ett antal begrepp som används av 
kriminologer när trygghet och brott diskuteras. 
Dessa begrepp definieras och avgränsas utifrån hur 
de används och förstås av forskare och andra 
experter på området. Avsnittet om begreppen 
avslutas med en diskussion om hur begreppen kan 
uppfattas i förhållande till varandra.

Nästa del i rapporten är en genomgång av de 
orsaker till otrygghet, rädsla, oro och risk som 
brukar lyftas fram inom den kriminologiska 
forskningen. Fokus ligger således på den typen av 
otrygghet som är kopplad till brott och brottslighet. 
Förklaringarna kan delas in i faktorer knutna till 
individ, situation och samhälle. Därefter kommer 
ett avsnitt som tar upp olika sätt att mäta trygghet. 
Varje år genomförs åtskilliga studier som på varie-
rande sätt försöker uppskatta graden av medborgar-
nas otrygghet. De mest omfattande genomförs av 
Statistiska Centralbyrån och Brottsförebyggande 
rådet. Trygghet kan, enkelt uppdelat, mätas kvanti-
tativt med enkäter eller kvalitativt genom intervjuer. 
Det förekommer även ytterligare några sätt att 
undersöka trygghet. Metodernas olika syften, för-
delar och nackdelar kommer att beskrivas.  

Ett av de vanligaste sätten att mäta trygghet är 
genom enkätstudier. Det finns åtskilligt som är bra 
att tänka på när en enkätstudie ska genomföras eller 
när resultaten från en sådan studie ska tolkas. Det 
är lätt att göra misstag då människors trygghet ska 
uppskattas och när tanken är att se hur trygghet 
förändras över tid. Det näst sista avsnittet i denna 
rapport tar upp vanliga fällor vid trygghetsunder-
sökningar och ger goda råd så att misstag ska kunna 
undvikas i framtiden. Slutligen presenteras en guide 
till trygghetsundersökningar i det sista avsnittet. 
Guiden tar bland annat upp syfte, begrepp, metoder 
och redovisning. Förhoppningen är att guiden inte 
bara ska kunna användas av personer som funderar 
på att göra en trygghetsundersökning utan också 
vara till hjälp för dem som vill kunna bedöma vär-
det av en redan genomförd trygghetsundersökning.

Tack!
Ett stort tack till professor Rolf Lidskog som har 
kommenterat denna rapport. Ett stort tack även 
till referensgruppen som har kunnat mötas hos 
Tryggare och Mänskligare Göteborg för att ge goda 
råd och inspiration. 
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av plågsamma tillbakablickar på traumat eller av 
att ständigt försöka undvika att tänka på det som 
har hänt. Brottsoffer reagerar vanligtvis allvarligare 
på sexualbrott än våldsbrott medan våldsbrott ger 
upphov till allvarligare reaktioner än rån och 
stölder7. 

Oro
Oro är en framåtblickande känsla som grundar sig i 
en reflektion över vad som skulle kunna hända. När 
det gäller oro för brott föreställer sig människor vad 
som skulle kunna hända dem själva eller någon när-
stående. En sådan oro för närstående kallas också 
för altruistisk oro8. Det finns undersökningar som 
tyder på att den altruistiska oron är ett problem för 
fler människor än oron för egen del9.  Oron för brott 
är ofta en del av en mer generell känsla av otrygg-
het som inte alltid är inriktad på brottsligheten. 
Oro för brott handlar framförallt om tankar som 
inte behöver vara knutna till något faktiskt brott. 
Känslan av oro kan emellertid fortfarande basera 
sig på sådant som personen själv har upplevt eller 
hört talas om genom media eller bekanta. Ibland 
kan oro höra ihop med risk eftersom en ökad risk 

Begrepp i trygghetsdebatten 

I diskussioner om trygghet förekommer både sådana begrepp som skulle 
kunna beskrivas som negativa och andra som är mer positiva. De vanligaste 
negativa begreppen är rädsla, oro (inklusive oro för andras skull) och risk. 
De positiva begrepp som brukar tas upp är säkerhet, tillit och trygghet. 
Slutligen pratar människor i dessa sammanhang också om brott eftersom 
trygghet många gånger innefattar en trygghet att inte utsättas för brott. 
Dessa begrepp som kommer att gås igenom har valts ut efter en mycket 
omfattande genomgång av den svenska och internationella litteraturen 
inom kriminologi5. Begreppen har placerats efter en ungefärlig skala och 
börjar med ett av de mest negativa begreppen: rädsla, och avslutas med ett 
av de mest positiva begreppen: trygghet. Det gös en separat redovisning av 
begreppet brott som har placerats utanför skalan. 

5  Se Heber 2007.
6  I Öhman, A. 1991, s. 44-45 listas dessa fysiska reaktioner 
 som förekommer i samband med rädsla.
7  Lindgren, Pettersson & Hägglund, 2001, s. 130-132.
8  Warr, 1992; DuBow, McCabe & Kaplan, 1979.
9  Heber, 2007; Brottsförebyggande rådet, 2007.

Negativa begrepp

Rädsla
Rädsla beskrivs av de flesta som en negativ känsla. 
I samband med brott så syftar det vanligen på den 
negativa reaktionen hos en människa som uppstår 
under och efter en situation som uppfattas som 
farlig. Rädsla är en stark, känslomässig upplevelse 
som också innefattar kraftiga fysiska reaktioner. 
De fysiska reaktionerna kan vara häftiga hjärt-
klappningar, svettningar, darrningar och smärtor 
i bröstet 6. Människor upplever främst rädsla i 
samband med situationer som de uppfattar som 
farliga. I en sådan situation känner personen att det 
finns en risk att på något vis skadas av det som sker 
eller det som skulle kunna ske. Rädslan är alltså inte 
alltid bara känslomässig utan kan grunda sig i en 
riskbedömning som personen gör av situationen 
(se begreppet risk). Ibland kommer reaktionerna 
på situationen först efteråt då personen inte längre 
befinner sig i situationen som upplevs som farlig. 
Vid traumatisk händelse kan känslan av rädsla 
finnas kvar länge och utvecklas till något som 
psykologer kallar för ett post-traumatiskt stres-
syndrom (PTSD). Det kännetecknas bland annat 
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att utsättas för brott också kan göra att oron ökar. 
Oron kan inkludera funderingar om själva händel-
sen, den potentielle gärningspersonen och konse-
kvenserna av brottet. Människor funderar också på 
vilka åtgärder de måste vidta för att undvika brott. 
Sådana åtgärder kan både vara aktiva och passiva. 
Exempel på en aktiv åtgärd kan vara att ta med sig 
ett larm medan en passiv åtgärd är att undvika sär-
skilda platser eller personer10. 

Risk
Med risk menar människor vanligtvis en uppskatt-
ning av hur sannolikt det är att en viss sak ska äga 
rum samt hur stor negativ konsekvens det har. Vid 
uppskattningar av risker i samband med brott gör 
personer bedömningar av hur farlig en situation 
är baserat på brottets möjliga konsekvenser och 
sannolikheten att utsättas11. Dessutom kan före-
ställningar om en möjlig gärningsperson vägas in 
i riskbedömningen. Det handlar i detta fall om en 
riskbedömning som görs i förhand och som till stor 
del är subjektiv. En sådan riskbedömning kan vävas 
ihop med en oro för brott. Bedömningar av risker 
kan också ske samtidigt som en person befinner sig 
i en riskfylld situation. Då kan det finnas fler saker 
som personen väger in i riskbedömningen. Det kan 
till exempel vara gärningspersonens styrka i förhål-
lande till den egna styrkan, människor i närheten 
och deras benägenhet att ingripa liksom den fysiska 
omgivningens karaktär12. I detta fall kan män-
niskor också uppleva en rädsla för brott i samma 
situation som riskbedömningen görs. I en riskfylld 
situation sker riskbedömningen många gånger 
snabbt och omedvetet. Även riskbedömningar som 
sker till vardags utanför farliga situationer görs 
ibland omedvetet. Allmänheten grundar vanligtvis 
sin riskbedömning på andra faktorer än dem som 
experterna utgår från. Experter gör många gånger 

en riskbedömning baserad på statistiska faktorer 
medan vanliga människors riskbedömningar inte 
baseras på en sannolikhetskalkyl. Det betyder inte 
alltid att experterna gör en bättre riskbedömning, 
däremot kan det få som följd att experternas och 
allmänhetens bedömningar inte alltid stämmer 
överens. Det är då diskussioner uppstår om män-
niskors över- eller underskattning av risker13. Risker 
uppfattas emellertid inte alltid som något negativt 
utan kan också vara positivt. Att ta risker i samband 
med exempelvis utövandet av vissa fritidssysselsätt-
ningar som bungyjump, fallskärmshoppning eller 
dykning ses av många som positivt och spännande.    

Positiva begrepp

Säkerhet
Säkerhet verkar för det mesta användas i betydelsen 
att en person kan skydda sig från något. I begreppet 
ligger ibland också en riskbedömning och säker-
het blir alltså huruvida personen kan skydda sig 
tillräckligt i förhållande till en risk. Det är inte alltid 
säkerhet förknippas med brott men då det gör det 
omfattar säkerhet framförallt fysiska aspekter. 
Fysiska säkerhetsanordningar kan vara lås, larm, 
säkerhetsdörrar, grindar, stängsel och liknande. 
Även mer omfattande åtgärder som kameraöver-
vakning och inhägnade bostadsområden så kallade 
gated communities kan ses som säkerhetsskapande. 
Säkerhet är således något som delvis kan köpas14. 
Bakom många säkerhetsåtgärder finns det ofta ett 
antagande om att människor är rädda, oroliga och 
riskerar att utsättas för brott. Säkerhet hänger inte 
bara ihop med fysiska anordningar utan kan också 
vara kopplat till individuella faktorer. En person 
som är stark, stor och kan skydda sig kanske kän-
ner sig säker och tror sig inte löpa någon risk att 
utsättas för brott15. Säkerhet används vanligen som 
ett objektivt och oproblematiskt begrepp trots att 
många bedömer säkerhet på olika sätt. Att det görs 
olika bedömningar av säkerhet beror på att sådana 
uppskattningar baserar sig på människors subjek-
tiva uppfattningar om risker, säkerhetsåtgärder och 
deras möjligheter att skydda sig. Säkerhet är inte 
heller alltid ett positivt begrepp utan det kan också 
uppfattas som negativt. När säkerhet förknippas 
med övervakning, strängare straff och galler får 
begreppet säkerhet en mer negativ mening. 

10  Heber, 2007.
11  Hale, 1986 s. 106.
12  Ang. omgivningens fysiska och sociala karaktär : 
 Wilson & Kelling, 1982, s. 30-36. 
13  Sjöberg, 1991 s. 51. 
14  Listerborn, 2002:143 220f. 
15  Killias & Clerici, 2000: s. 440, Skogan & Maxfield, 
 1981, s. 69-73.
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Tillit
Begreppet tillit innebär att människor har förtro-
ende för varandra. Det kan både omfatta ett förtro-
ende för bekanta människor men också för okända 
personer16. Motsatsen till tillit är misstro, vilket 
alltså innebär att människor inte litar på varandra. 
När personer känner tillit har de förtroende för 
att deras medmänniskor vill dem väl. Tillit hänger 
delvis även ihop med oro för brott. Människor med 
många och starka sociala relationer är i allmänhet 
mindre oroliga för brott. Det är svårare att känna 
tillit i storstadsmiljöer där nästan alla är obekanta 
med varandra, jämfört med mindre orter där alla 
i princip känner till varandra . Forskare menar att 
oro för brott till en viss del kan kopplas till tillit och 
förstås som en oro för vad okända människor kan 
ta sig till, det brukar kallas för stranger danger18. 
De flesta människor lär sig emellertid att hantera 
det ständiga mötet med främlingar som sker varje 
dag i storstäderna. Ibland kan också främmande 
människor ses som en garant för tryggheten. Tilliten 
behöver inte bara riktas mot medmänniskorna utan 
det kan också handla om en tillit mot olika typer av 
institutioner. I dessa fall brukar tilliten också kal-
las för förtroende. Skillnaden är att förtroende kan 
ses som något man tror på i förväg19 medan tillit 
inte nödvändigtvis är framåtblickande. I samband 
med brott är förtroendet för rättsväsendet viktigt. 
Det kan innebära att människor litar på att polisen 
löser brott, att gärningspersoner ställs inför rätta 
och att rättvisa straff utdöms. Jämfört med andra 
länder har svenskar stort förtroende för det egna 
rättsväsendet20.  

Trygghet
Trygghet är ett av de begrepp som kanske är svårast 
att definiera. Det inkluderar både tillit och säkerhet. 
En person upplever en känsla av trygghet om han 
eller hon har tillit till sina medmänniskor men också 
är säker och kan skydda sig ifall ett brott skulle 
inträffa. Samtidigt omfattar trygghet mer än bara 
de begreppen. Med trygghet menas vanligen också 
en avsaknad av rädsla, oro och risk. Trygghet kan 
även omfatta en ekonomisk trygghet, vilket inne-
bär att människor kan klara sig ekonomiskt både 
i vardagen och om något oförutsett som ett brott 
inträffar. Trygghet kan också inkludera faktorer 
som boende, sysselsättning, utbildning, fritid, hälsa, 
familj, umgänge och uppväxt21. När trygghet dis-
kuteras kan det alltså handla om människors livs-
villkor och hur de ser på dessa livsvillkor. Trygghet 

är således både objektivt och subjektivt. En grund-
trygghet etableras med goda livsvillkor samtidigt 
som alla människor med goda livsvillkor inte nöd-
vändigtvis känner sig trygga. Otrygghet kan ses som 
motsatsen till trygghet och oron för brott är en del 
av otryggheten. Vissa forskare menar att känslor av 
otrygghet uttrycks som en oro för brott22. Det skulle 
innebära att oron för brott inte alltid är det som är 
med och skapar otrygghet utan istället det motsatta; 
att otrygghet kanaliseras i en oro att utsättas för 
brott. Studier har visat att tryggheten skiljer sig 
väldigt mycket åt mellan olika grupper av män-
niskor. Svenska, unga män som bor på mindre orter 
i villa och är höginkomsttagare är till stor utsträck-
ning trygga. En grupp som består av många som är 
otrygga utgörs av utlandsfödda, äldre kvinnor som 
dessutom är långinkomsttagare och bosatta i någon 
av storstädernas hyreshus23. Somliga menar därför 
att trygghet kan ses som ett fullvärdigt medborgar-
skap där människor behärskar sina liv24.   

Brott
Ett brott definieras oftast utifrån lagstiftningen. 
Brott är sålunda en händelse som finns med i den 
svenska brottsbalken och är nedskriven i lagboken. 
En sådan syn på brott brukar kallas för ett legalis-
tiskt synsätt. Det är emellertid inte riktigt så enkelt 
eftersom vad som är brott enligt lagboken föränd-
ras över tid och skiljer sig stort mellan olika länder. 
Även om brott bara ska definieras utifrån svenska 
förhållanden kan det bli komplicerat25. Händelser 
kriminaliseras och avkriminaliseras under olika 
tidsperioder. Något som kan ses som mycket all-
varligt under en tid, som exempelvis abort eller 
demonstrationer, betraktas som rättigheter under 
en annan tidsperiod. Likaså har synen på narkotika-
användning förändrats från att ha betraktats som 
något positivt till att ses som ett samhällsproblem26. 
Ytterligare en svårighet tillkommer vid definitionen 
av brott, nämligen att det ofta är eliten i ett samhälle 

16  Hardin, 2001.
17  Mallén, 2005, s. 91-93.
18  Holloway & Jeffersson, 1997, s. 260
19  Holmberg & Weibull, 2007, s. 100.
20  Brottsförebyggande rådet, 2007.
21  Statistiska Centralbyrån, ULF-undersökningen, 2008.
22  Bauman, 2002.
23  Statistiska Centralbyrån, ULF-undersökningen, 2008.
24  Björkemarken, 2008 (kommande), s. 47
25  Sarnecki, 2003, s. 19-21.
26  von Hofer, 2008, s. xi-xii.
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som definierar vad som ska betraktas som brott 
och som stiftar lagar mot dessa händelser. Det gör 
att fokus ofta riktas mot underklassens beteenden 
som ses som problem som bör kriminaliseras. Ett 
legalistiskt synsätt att definiera brott kan alltså vara 
diskutabelt men det är ändå den definitionen som är 
vanligast27.

När otrygghet, rädsla, oro och risk diskuteras i sam-
band med brott verkar det framförallt handla om 
brott för egen del. Oron för att andra ska råka ut för 
brott diskuteras inte särskilt mycket i den allmänna 
debatten. Människor verkar mest vara oroliga för 
olika typer av våldsbrott (inklusive sexualbrott). 
Det är brott som innebär en konfrontation mellan 
människor28. Bland våldsbrotten skapar sexual-
brotten särskilt mycket oro, rädsla och otrygghet. 

En del menar att oron för sexualbrott kan förklara 
varför en större andel kvinnor än män känner oro 
för brott29. Människor kan också känna oro för 
brott som inte innebär konfrontationer med andra, 
exempel på sådana brott är inbrott och brott med 
anknytningar till bilen30. I dessa fall är oron inte lika 
stark eller vanlig som i samband med våldsbrott. 
Det är i allmänhet på offentliga platser med okända 
personer som människor vanligtvis upplever rädsla, 
oro eller otrygghet. Det hänger ihop med det som 
har diskuterats under avsnittet tillit, nämligen att 
obekanta människor upplevs som mer farliga är 
bekanta. På liknande sätt förhåller det sig med 
offentliga platser som är mer obekanta är privata 
platser, vilket också inverkar på oron för brott. Vad 
som mer kan påverka människors oro för brott 
sammanfattas i nästa avsnitt. 

27  Sarnecki, 2003, s. 19-24.
28  Taylor & Jamieson, 1996, s. 250; 
 Ferraro & LaGrange, 1987, s. 74.
29  Ferraro, 1996; Stanko, 1995; Painter, 1992; 
 Gordon & Riger, 1989; Warr, 1984.
30  Litzén, 2005, s. 62.

  

Rädsla är en känsla som upplevs i vissa 
situationer. Det är ibland ihopkopplat med 
fara, risk och skada.   

Oro är en framåtblickande, kognitiv känsla 
som inte behöver vara knuten till någon 
faktisk händelse. 

Risk är en bedömning av hur sannolikt det 
är att en människa ska råka ut för brott. 
Bedömningen av risken kan vara grundad 
i statistisk analys eller i andra typer av 
bedömningar, i det senare fallet kan risk 
hänga ihop med både oro och rädsla för 
brott. 

Säkerhet används i betydelsen huruvida 
en person kan skydda sig i förhållande till 
risken. Säkerhet är kopplat till fysiska 
aspekter och till individuella faktorer. 

Tillit innebär att människor har förtroende 
för att bekanta och obekanta vill dem väl. 
Det kan också inkludera en tillit till olika 
typer av institutioner. Misstro är motsatsen 
till tillit. 

Trygghet innefattar tillit och säkerhet 
samt en avsaknad av rädsla, oro och risk. 
Trygghet handlar också om människors 
livsvillkor och hur de ser på dessa livsvillkor. 
Otrygghet är motsatsen till trygghet.   

Brott definieras vanligtvis utifrån Brotts-
balken. Brott som människor ofta tycker 
skapar rädsla, oro och otrygghet är främst 
våldsbrott inklusive sexualbrott. 

SAMMANFATTNING AV BEGREPPEN
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Diskussion
I genomgången har det gjorts ett försök att definiera 
och avgränsa olika begrepp som brukar tas upp i 
trygghetsdebatten. Begreppen har också beskrivits i 
förhållande till varandra. Det går att dra slutsatsen 
att trygghet är ett av de mest övergripande begrep-
pen som innehåller tillit, säkerhet och mycket mer. 
Likaså har otrygghet en omfångsrik betydelse där 
bland annat rädsla, oro och risk ingår. Samtidigt 
hänger trygghet också ihop med otrygghet genom 
att de är varandras motsatser. Säkerhet bedöms till 
exempel i förhållande till vilken risk man löper att 
utsättas för brott. På så vis bygger upplevelserna av 
trygghet på otrygghet, och vice versa.

Otrygghet är först och främst en negativ känsla. 
Otryggheten kan också ha många olika typer av 
negativa konsekvenser för människor. Trots det kan 
känslor av otrygghet användas som utgångspunkt 
för att skapa trygghet. Negativa känslor och upp-
levelser kan vara en drivkraft i det trygghetsskapan-
de arbetet och bidra till att motivera och engagera 
människor31. Otrygghet kan alltså användas för 
att skapa något positivt. Exempelvis kan oron för 
andras skull (altruistisk oro) göra att människor 
bryr sig om varandra, vilket bidrar till att öka tilliten 
i samhället. Utifrån dessa aspekter är det således 
inte alltid så att rädsla, oro och risk enbart har nega-
tiva konsekvenser, även om de dominerar. 

Den otrygghet, rädsla, oro och risk människor upp-
lever kan vara mer eller mindre stark i olika situa-
tioner och variera utifrån skiftande livsvillkor. Att 
känna stark rädsla är ovanligt medan en mildare 
oro förekommer oftare. Det är därför svårt att 
avgöra när oro för brott blir en allt för negativ upp-
levelse för en person. Den som bäst kan avgöra när 
oron för brott blir för negativ är individen själv. En 
svagare oro för exempelvis barnens utsatthet eller 
att bilen ska bli stulen är en del av mångas vardags-
liv. En sådan typ av oro kan göra att människor 
vidtar åtgärder som att alltid komma ihåg att låsa 
bilen. Det är ett exempel på när oro för brott kan 
verka i en positiv riktning. Oro kan alltså vara en 
viktig och vägledande känsla. 

I vissa fall är det också så att människor söker 
sig till risker och upplevelser som skapar rädsla. 
Detektiv- och spänningsromaner, skräckfilmer och 
tivolis åkattraktioner gör människor rädda. Denna 
rädsla är emellertid en förväntad och frivilligt vald 
rädsla. Trygghetsarbete måste handla om att stödja 
människor att hantera ofrivillig, negativ oro och 
rädsla. För ett fåtal tar oron överhanden och hind-
rar dem från att leva sina liv så som de skulle vilja. 
Kanske vågar de inte gå ut på kvällen på grund av 
oro för brott? Orons konsekvenser kan följaktligen 
variera i stor utsträckning, allt ifrån en mildare, mer 
konstruktiv oro till en destruktiv oro som upptar 
ett allt för stort utrymme i somliga människors liv. 
Trygghetsskapande åtgärder bör därför ha som 
syfte att få allt färre att uppleva den destruktiva 
oron för brott och hellre känna en mildare oro 
som ibland till och med kan vara konstruktiv.   

FORTSATTA FRÅGOR

Utifrån ovanstående avsnitt finns det fler saker som 
går att fundera vidare på. Exempelvis följande: 

•  Håller du med om definitionerna av rädsla, 
 oro och risk? 

•  Kan rädsla, oro och risk även vara positivt? 
 När i så fall?

•  Håller du med om definitionerna av säkerhet, 
 tillit och trygghet?

•  Kan säkerhet, tillit och trygghet även vara 
 negativt? När i så fall?

•  Finns det fler begrepp med kopplingar till 
 trygghet som inte har tagits upp?

•  Vilka begrepp tycker du är viktigast?

•  Vad anser du att dessa begrepp betyder?

•  Tycker du att det är bra eller dåligt att beskriva  
 begrepp som positiva eller negativa?

31  Jfr Ojala, 2007.
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Utsatthet för brott
Den mest naturliga förklaringen till oro för brott 
kan tyckas vara brottsligheten. Trots det har under-
sökningar visat att människors oro för brott inte 
alltid hänger ihop med om de har utsatts för brott32. 
Antagligen blir nästan alla brottsoffer som utsätts 
för grova brott också rädda. Rädslan efter brottet 
är ofta en rädsla för att åter utsättas för ett liknande 
brott, inte en generell rädsla för alla typer av brott. 
För de flesta minskar rädslan en tid efter brottet 
när brottsoffret lär sig hantera sin rädsla. De flesta 
brott som människor utsätts för är emellertid så kal-
lade mängdbrott. Mängdbrott är till exempel olika 
former av stölder. Sådana brott gör ibland att en del 
blir oroliga för brott men de flesta blir inte särskilt 
rädda. Dessutom finns det människor som känner 
oro för brott utan att ha råkat ut för brott. Det går 
därför att dra slutsatsen att allvarliga brott (särskilt 
våldsbrott) gör människor oroliga att åter utsättas 
för liknande brott, i alla fall under en viss tid. Oro 
för brott verkar däremot inte hänga ihop särskilt väl 
med utsatthet för brott, istället är det andra faktorer 
som bättre förklarar oron. 

Mellan oro och risk finns det inte heller några 
tydliga samband, i alla fall inte när man talar om 
faktisk risk. Det är till och med så att forskare i detta 
fall brukar tala om en paradox eftersom de grup-
per av människor med den största andelen oroliga 
riskerar att utsättas för brott i mycket liten utsträck-
ning. Människor som istället löper en stor, faktisk 
risk att utsättas för brott är i allmänhet inte särskilt 
oroliga. En del forskare menar att paradoxen inte 
riktigt stämmer. De tycker att oron för brott inte 
kan beskrivas som en paradox eftersom den går att 
förstå om oron jämförs med hur människor själva 
uppfattar risken att utsättas för brott. Det vill säga, 
oron för brott verkar hänga ihop bättre med den 
upplevda, subjektiva riskbedömningen än med en 
objektiv riskbedömning baserad på statistiska sann-
olikhetskalkyler33.   

Faktorer hos individen
Kvinnor, äldre, fattiga och vissa minoritetsgrup-
per brukar ofta lyftas fram som de grupper där 
andelen oroliga är som störst. Andra förklaringar 
till kvinnornas oro för brott, förutom oron för 
sexualbrott, har tagit sin utgångspunkt i flickors 
uppfostran och de sociala förväntningar som finns 
på flickor. Föräldrar lär särskilt sina döttrar att vara 
försiktiga, uppträda skötsamt och inte gå iväg med 
främmande människor. Dessa varningar riktar sig 
mycket oftare till flickor än pojkar. Män uppfostras 
traditionellt till att vara orädda och de känner inte, 
eller uttrycker inte, oro för brott eftersom det inte 
är socialt acceptabelt. Det finns ett krav på dem 
att leva upp till en maskulin roll där oro för brott 
vanligtvis inte ingår. Pojkar tränas därför i att hålla 
tillbaka känslor som uttrycker svaghet34. 

Människors fysiska styrka kan också påverka 
hur de upplever att de kan försvara sig mot brott. 
Eftersom män i allmänhet är större och starkare än 
kvinnor, är kvinnor generellt mer fysiskt sårbara 
än män. Det kan bidra till kvinnors oro för brott 
eftersom majoriteten av alla gärningspersoner är 
män. Den fysiska sårbarheten har också betydelse 
för de äldres oro på grund av att de äldre i allmänhet 
är svagare än yngre. Det gör att äldre kan ha svårare 
att försvara sig mot en gärningsperson än yngre och 
att brottet kan få större konsekvenser för äldre, till 
exempel orsaka längre sjukhusvistelser. Äldre har 
många gånger också färre kontakter med andra 
och ett svagt socialt stöd från omgivningen, en så 
kallad social sårbarhet, vilket anses kunna påverka 
oron för brott35. Både den sociala och den fysiska 
sårbarheten kan ses som en upplevd risk. Sannolikt 
influerar det de äldres känsla av otrygghet och kan 

Det finns ett stort antal faktorer som är betydelsefulla för att förstå oro 
för brott, i detta stycke görs det en sammanställning av dessa faktorer. 
Sammanställningen bygger på kriminologisk forskning, både svenska och 
internationella undersökningar. Fokus ligger särskilt på oron för brott. 

Orsaker till oro för brott 

32  Statistiska centralbyrån, 2004; Boers, 2002; 
 van Kesteren, Mayhew & Nieuwbeerta, 2000; Hough, 1995.
33  Pain, 1995; Pain, 1993.
34  Goodey, 1997; Madriz, 1997; Stanko & Hobdell, 1993.
35  Killias & Clerici, 2000; Pantazis, 2000; Hough, 1995; Killias, 1990.
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ibland yttra sig som en oro för brott. Studier har 
däremot haft svårt att visa entydiga resultat på om 
det är de äldre, de yngre eller de medelålders som är 
mest oroliga. Olika undersökningar ger olika resul-
tat. Barn och ungdomar kan nämligen också vara 
oroliga för brott, särskilt för personer i deras egen 
ålder. Många utsätts också för mobbning i skolan. 
Barn och ungdomars oro är följaktligen mycket mer 
omfattande än vad man tidigare har trott36. Det 
verkar därför inte vara så stora skillnader mellan 
äldres och yngres oro. Enligt internationella studier 
är äldres oro för brott överskattad37. Svenska studier 
ger olika resultat men tyder eventuellt på att ande-
len oroliga är störst bland de yngsta och de allra 
äldsta personerna38. 

Dåliga ekonomiska förhållanden kan också påver-
ka människors oro för brott eftersom det minskar 
möjligheterna att skydda sig för, och återhämta sig 
från, brott. Dessutom kan de dåliga ekonomiska 
förhållandena bidra till en känsla av otrygghet. 
För invandrare innebär ofta inflyttningen till ett 
nytt land att de hamnar i en särskilt utsatt situation 
på flera olika sätt som kan bidra till deras känsla 
av otrygghet. Minoritetsgrupper som invandrare 
och homosexuella riskerar dessutom att utsättas 
för brott som är särskilt riktade mot dem, det kan 
exempelvis vara invandrarfientliga, rasistiska eller 
homofoba brott. Sådant kan göra att människor i 
minoritetsgrupper upplever att de är mer sårbara än 
andra, vilket gör att de oroar sig mer för brott39. 

Faktorer i en viss situation
Faktorer som kön, ålder och sårbarhet förklarar 
varför oron för brott skiljer sig åt mellan olika grup-
per av människor, men inte varför den varierar i 
olika situationer. Vanligtvis upplever människor 
inte oro för brott i sina hem eller på sina arbets-
platser. De platserna uppfattas som trygga, trots 
att de är vanliga brottsplatser. Hemmet beskrivs 
av många som sinnebilden för tryggheten och en 
plats som skyddar dem mot farorna utomhus. 
Människors upplevelser av sina hem kan förändras 
då de utsätts för brott. Studier har visat upplevelsen 
av hemmet påverkas starkt om förövaren är en 
okänd person men inte lika starkt av om förövaren 
är känd och kanske till och med bor i hemmet40. En 
brottslig händelse behöver därför inte alltid påverka 
upplevelsen av brottsplatsen, även om brottet kan 
ge upphov till oro för brott. 

I likhet med hemmet upplevs inte heller arbets-
platsen generellt som en farlig plats, trots att många 
människor utsätts för brott där41. Att arbetsplatsen 
inte uppfattas som farlig kan också bero på att 
många som utsätts för våld inom arbetet avdra-
matiserar händelserna och inte betraktar dem 
som våld42. Istället för arbetsplatsen och hemmet 
är det på de offentliga platserna som människor 
främst känner oro för brott. De offentliga platserna 
uppfattas som mer okända och okontrollerbara, 
vilket bidrar till människors oro på sådana platser. 
De flesta är således inte rädda i hemmet eller på 
arbetsplatsen. Däremot upplever människor ofta 
offentliga platser som otrygga. På offentliga platser 
vistas också många personer som är obekanta med 
varandra. Sådana möten kan ge upphov till oro 
för brott eftersom många negativa drag associeras 
med okända människor. Obekanta människor 
på okända offentliga platser, särskilt nattetid, ger 
en känsla av en okontrollerbar och oförutsägbar 
situation som bidrar till oro och rädsla43. En studie 
i Göteborg om rädsla i olika situationer visade att 
cirka hälften av de tillfrågade hade oroat sig ofta 
eller ibland vid resor med kollektivtrafiken och när 
de var i nöjeslokaler på kvällstid44.

Faktorer som grannskapets fysiska och sociala miljö 
påverkar också invånarnas oro. Att bo länge på en 
och samma plats kan ge en känsla av trygghet 45. 
Välplanerad bebyggelse, en plats goda rykte, ord-
ning, integration och en känsla av tillhörighet gör 
att människor känner trygghet och således också 
i mindre grad upplever oro för brott. Naturliga 
mötesplatser, som torg och parker, bidrar till att 
invånarna lär känna varandra och tryggheten 
ökar46. Samtidigt har studier visat att torg och 

36  Tiby, 2006; Burcar, 2002; Elofsson, 1998.
37  Killias & Clerici 2000; McCoy m.fl., 1996; 
 Ferraro, 1995; Ferraro & LaGrange, 1992.
38  Statistiska Centralbyrån, 2008; Sandstig, 2003, s. 17.
39  Larsson, 2006; Nilsson & Estrada, 2003; Pantazis, 2000; 
 Tulloch, 2000; Tiby, 1999.
40  Kearon & Leach, 2000; Lupton, 1999, s. 9; Pain, 1993, s. 60f.
41  Statistiska Centralbyrån har visat att den vanligaste platsen där  
 människor i Sverige oftast råkar ut för våld eller hot är på sin  
 egen arbetsplats. År 2000-2001 skedde 38 procent av hoten  
 eller våldshändelserna på den egna arbetsplatsen, 
 se Statistiska centralbyrån, 2003, s. 281.
42  Åkerström, 2000.
43  Bauman & May, 2001; Holloway & Jeffersson, 1997, s. 260; 
 Taylor, 1995.
44  Sandstig, 2003, s. 24.
45  Olsson, Cruse Sondén & Ohlander, 1997.
46  Lilja, 2002.
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parker också uppfattas som typiska brottsplatser47. 
Utformningen av de offentliga platserna är därför 
betydelsefull. Vilka platser som är farliga bedöms 
även utifrån ordningen som råder på stället. Van-
dalisering, klotter och övergivna bilar tyder på 
oordning och att ingen bryr sig om området48. Det 
riskerar att bidra till en otrygghet och en oro för 
brott hos de boende. 

Faktorer i samhället
Oron för brott påverkas inte bara av faktorer hos 
individen eller i en viss situation utan även av det 
omgivande samhället. Uppfattningar om farliga 
platser, tider och sammanhang formas i stor ut-
sträckning under samtal med bekanta. Det kan till 
exempel vara samtal med familjen, grannarna eller 
vännerna. Människors oro för brott influeras av 
de vardagliga samtalen om brott, visar kvalitativa 
studier49. Det är främst de spektakulära brotten som 
återberättas och en berättelse kan nå ett stort antal 
människor. Fakta och rykten förenas i samtalen. 
Utifrån dem får människor en del av sina uppfatt-
ningar om vilka platser och personer som är farliga. 

Medierna50 har i allmänhet fått bära ett stort ansvar 
för oron för brott eftersom mycket information 
om brottsligheten kommer därifrån. Det är särskilt 
mediernas sätt att presentera nyheterna om brott 
som anses kunna påverka människor negativt51. 
Hur mycket medierna influerar sina konsumenter 
och på vilket sätt de inverkar på oron för brott är 
däremot inte helt tydligt. Genom att medier beskri-
ver och lyfter fram brott, ökar människors med-
vetenhet om brott52. Flera studier har fokuserat på 
sambandet mellan mediekonsumtion och oro för 
brott53. Trots det har ett tydligt och övergripande 
statistiskt samband mellan medier och oro för brott 
sällan upptäckts i kvantitativa studier. Däremot 
har intervjustudier visat att medier kan påverka 
människors oro, men resultaten är motstridiga54. 
En del program och nyheter verkar skrämma män-
niskor medan andra gör dem trygga. Publikens 
egenskaper, liksom nyheternas eller programmens 
utformning är avgörande för effekten på publiken. I 
samspel med politiska uttalanden kan medier dock 
få stort inflytande på medborgarna uppfattningar 
om brottsligheten och deras oro för brott55.

Vissa forskare anser att oro för brott också influeras 
av den kriminalpolitiska inriktningen där med-
borgarna får ta allt större ansvar för sin säkerhet56. 

Allmänhetens medvetenhet om brottsrisker och om 
krav på att de själva ska skydda sig mot brott kan 
leda till otrygghet. Dagens samhälle har kallats för 
ett risksamhälle och det kännetecknas av att män-
niskor omges av allt fler och mer okontrollerbara 
risker som påverkar känslan av otrygghet. I detta 
samhälle kan alla drabbas av katastrofer som kärn-
vapenkrig, miljöförstöringar och terroristattacker. 
Sådana övergripande risker hotar människans exi-
stens och skiljer sig skarpt från risker förr i tiden57. 
Samhällsvetare har pekat på att dagens samhällsut-
veckling medfört en individualisering, globalisering 
och en ökad riskmedvetenhet.  Individen har fått ett 
allt större ansvar för att skapa sitt eget liv samtidigt 
som säkerhetsindustrin växer och kommersialiserar 
människors oro58. Både de övergripande riskerna 
och de individuella riskerna är större och mer hot-
fulla än förr. De individuella riskerna beror på de 
gränslösa valmöjligheter människor ställs inför i 
dagens samhälle. De finns många tillfällen när en 
person kan välja ”fel” och på så vis hamna utanför 
samhället genom arbetslöshet eller liknande59. 
Risken att utsättas för brott anses dessutom ha 
blivit mer märkbar för människor60. Andra större 
förändringar i samhället som är av betydelse är att 
både familjestrukturer och könsroller har föränd-
rats drastiskt under 1900-talets senare hälft. De per-
sonliga nätverken har också fått en försvagad funk-
tion61. Förändringarna som kännetecknar dagens 
samhälle bidrar också till människors otrygghet. 
Teorierna om risksamhället har kritiserats för att 
vara allt för dystopiska och för att upplevelsen av 
risk skiljer sig åt i olika länder och/eller geografiska 
områden62. I Sverige är vårt sociala skyddsnät stark-
are än i många övriga länder, vilket kan ha betydelse 
för risksamhällets inverkan på svenskarna63.  
 

47  Lupton, 1999, s. 11-12; Taylor, 1995.
48  Skogan, 1990; Wilson & Kelling, 1982.
49  Girling, Loader & Sparks, 2000; Sasson, 1995; Taylor 1995.
50  Med medier avses i denna rapport tv, tidningar och radio. 
 Fiktionsmedier tas inte upp i denna genomgång.
51  Altheide, 2002; Best, 1999; Chermak, 1994.
52  Kilchling, 2003, s. 76.
53  Ditton m.fl., 2004; Escholz, Chiricos & Gertz, 2003; 
 Clausen, 2002; Liska & Baccaglini, 1990; Heath & Petraitis, 1987;  
 Doob & MacDonald, 1979.
54 Reiner, 1997.
55  Beckett, 1997; Pollack, 2001.
56  Se till exempel Justitiedepartementet, 1996.
57  Beck, 1992.
58  Lidskog, 2006.
59  Taylor, 1999, s. 12; Giddens, 1994, s. 184.
60  Garland, 2001, s. 152-156.
61  Bauman, 1997, s. 22-23, 36-37.
62  Tulloch & Lupton, 2003, s. 16; Nilsson, 2003 s. 160.
63  Nilsson, 2003, s. 160, 164.
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Diskussion
Den ovanstående genomgången av faktorer visar 
att det är ett flertal saker som påverkar rädsla, 
oro, risk och otrygghet. Ofta är det faktorer som 
samverkar. Ett exempel på det skulle kunna vara en 
ensamstående småbarnsmamma som någon gång 
har utsatts för sexuella trakasserier. Kvinnan är på 
väg hem sent en kväll från en fest och bakom henne 
går en okänd man som hoppade av vid samma 
spårvagnshållplats som hon. Kvinnan har dessutom 
nyligen läst i pressen om en våldtäkt och såg också 
ett inslag om våldtäkten i TV-programmet Efterlyst. 
I den beskrivna situationen upplever kvinnan troli-
gen oro och kanske även rädsla för brott. I sin var-
dag är det också möjligt att hon känner sig otrygg 
och tycker att hon löper en förhöjd risk att utsättas 
för brott. Exemplet illustrerar hur svårt det är att 
urskilja exakt vad det är som i en viss situation gör 
att människor känner rädsla, oro, risk eller otrygg-
het. Det är inte heller säkert att kvinnan upplever 
något som helst obehag. Kanske gör hennes svarta 

bälte i judo att hon aldrig känner sig orolig i sådana 
situationer?

Även om det är svårt att exakt urskilja vilka fak-
torer som påverkar en viss person går det att dra 
en del slutsatser utifrån genomgången. Rädsla för 
brott verkar främst uppstå i en situation där en 
person upplever att han eller hon befinner sig i fara. 
Rädslan kan bli särskilt stark om det liknar ett brott 
som personen tidigare har utsatts för. Oro för brott 
påverkas av faktorer hos individen, i en viss situa-
tion och i samhället. Troligen är de situationella 
faktorerna de mest betydelsefulla för oron för brott. 
Risk är något som människor främst bedömer 
utifrån de individuella faktorerna. När det gäller 
risk kan emellertid också faktorer i en viss situation 
spela in. Otrygghet är först och främst en upplevelse 
som baserar sig på samhällsstrukturen. Faktorer i 
samhället är avgörande för människors otrygghet. 
Samtidigt har också de individuella liksom de situa-
tionella faktorerna betydelse för otryggheten efter-
som otrygghet är ett så omfattande begrepp.   

FORTSATTA FRÅGOR

Utifrån ovanstående avsnitt finns det fler saker 
som går att fundera vidare på. Exempelvis följande: 

•  Finns det andra faktorer som du anser kan 
 påverka otrygghet, rädsla, oro eller risk?

•  Vad anser du själv att din eller andras otrygg-
 het,  rädsla eller oro beror på?

•  Vad bidrar till att olika minoritetsgrupper 
 känner oro? Och hur påverkar mångfalden i 
 samhället majoritetsgruppernas oro? 

•  Hur tycker du att du själv eller andra kan 
 påverka risken att utsättas för brott?

•  Vad finns det för åtgärder som skulle kunna 
 öka människors säkerhet, tillit och trygghet?

•   Vad finns det för åtgärder som skulle kunna 
 minska människors rädsla, oro och risk?

•  Finns det några åtgärder som både ökar 
 människors säkerhet, tillit och trygghet samtidigt  
 som de minskar människors rädsla, oro och risk?

•  Finns det några åtgärder som både ökar 
 människors otrygghet samtidigt som de minskar  
 den faktiska brottsligheten? 

SAMMANFATTNING AV 
ORSAKER TILL ORO FÖR BROTT

Utsatthet för brott: Påverkar främst 
människors rädsla för brott och deras sub-
jektiva riskbedömningar.

Faktorer hos individen: Kön, ålder, 
etnicitet, ekonomiska förhållanden liksom 
fysisk och social sårbarhet påverkar män-
niskors oro för brott, deras riskbedömning 
samt deras otrygghet. 

Faktorer i en viss situation: 
Obekanta människor på okända offentliga 
platser, särskilt nattetid liksom grannskapets 
fysiska och sociala miljö inverkar på oro, 
rädsla och otrygghet.   

Faktorer i samhället: Samtal med andra 
och mediers beskrivningar av brott ökar 
människors medvetenhet om brottsligheten 
och inverkar både på deras oro för brott och 
otrygghet. Otryggheten påverkas också av att 
människor får ta större ansvar för sin egen 
säkerhet och att dagens samhälle är ett så 
kallat risksamhälle.   
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Enkätstudier
Varje år görs ett flertal olika enkätstudier om 
otrygghet, rädsla, oro och risk. En genomgång av 
trygghetsundersökningar i Göteborgsområdet 
visade att ungefär trettio enkätundersökningar 
har gjorts sedan år 2000. Flera av dessa under-
sökningar är dessutom återkommande66. 
Enkätundersökningarna i Sverige görs bland annat 
av bostadsbolag, kommuner, stadsdelsförvalt-
ningar, polisen, universitet och myndigheter67. 

Syftet med enkäter
Syftet med att genomföra dessa enkätundersök-
ningar kan vara mycket olika. Ett syfte som särskilt 
brukar framhållas är att trygghetsundersökningar 
ger kunskap om nivån av otrygghet, rädsla, oro 
eller risk. Exempelvis kan undersökningarna svara 
på hur stor andel av en grupp människor som är 
oroliga, var och varför de känner oro. Resultaten 
från en enkätstudie kan ofta antas gälla för en större 
andel människor än bara dem som ingår i studien. 
Ett annat syfte med enkäter kan vara att studera en 
förändring. Trygghetsskapande åtgärder kan bland 
annat utvärderas med hjälp av enkäter som skickas 
ut före och efter åtgärderna har införts. Om enkäten 
skickas ut under flera år med samma frågor är det 
också möjligt att studera förändringarna över tid. 
Sverige är bland annat med i en återkommande, 

Att undersöka trygghet 

64  Kvale, 1997, s. 11, 67.
65  Koskela, 1999, s. 9; Kvale, 1997, s. 12.
66  Björkemarken 2008 (kommande), s. 100-102.
67  Litzén 2006, s. 31.

Det finns många olika sätt att undersöka otrygghet, rädsla, oro och risk. 
Det allra vanligaste sättet, både i Sverige och internationellt, är att 
använda sig av enkätundersökningar. De flesta enkätundersökningarna är 
kvantitativa, vilket innebär att svaren analyseras statistiskt och resultaten 
till största delen presenteras med siffror. Det finns också andra typer 
av kvantitativa studier, exempelvis telefon- och besöksintervjuer. Sådana 
studier kan också vara kvalitativa; det betyder förenklat att resultaten 
främst beskrivs med ord istället för med siffror. Intervjuer är den 
vanligaste kvalitativa metoden. Det som nog är den största skillnaden 
mellan kvantitativa och kvalitativa studier är emellertid inte hur resultaten 
sammanställs utan vad studierna har för syfte. 

Mycket förenklat går det att säga att den kvalitativa forskningens syfte 
är att studera egenskaperna hos ett fenomen medan den kvantitativa 
forskningen vill mäta utvecklingen, omfattningen och nivån på fenomenet. 
För den kvantitativa forskaren blir utgångspunkten vanligtvis att det finns 
en faktisk sanning som går att upptäcka64. Den kvalitativa forskarens ut-
gångspunkt är istället att människor tolkar förhållanden och situationer på 
olika sätt utifrån sina egna erfarenheter65. Detta avsnitt kommer till 
största delen att fokusera på enkätstudier och intervjustudier eftersom 
trygghet oftast undersöks med hjälp av dessa metoder. Ytterligare några 
sätt att undersöka trygghet kommer också att nämnas. Avsnittet 
behandlar metodernas syfte, fördelar och nackdelar. 
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internationell brottsofferundersökning där frågor 
om otrygghet ingår. Med hjälp av den undersök-
ningen kan otryggheten i Sverige jämföras med 
otryggheten i andra länder68. 

Fördelar 
Det finns många fördelar med en enkätstudie. Om 
enkäten skickas ut till ett väl genomtänkt urval av 
människor kan resultaten anses gälla för många 
andra personer. Urval kan göras på många olika 
sätt, bland annat kan urvalet täcka in hela grup-
pen av människor som studien är intresserad av. 
Ett exempel på det kan vara alla invånare i en 
viss stadsdel. Ett sådant typ av urval brukar kal-
las för totalurval. Ofta är det omöjligt att göra ett 
totalurval, istället baserar sig många enkäter på ett 
slumpmässigt urval69. Det innebär att alla individer 
har lika stor möjlighet att bli utvalda till att delta 
i enkätundersökningen. Ett bra urval innebär att 
även en mindre enkätstudie kan ge information om 
ett stort antal individer70. Enkätstudier gör också 
att det går att testa om vissa antaganden om den 
undersökta gruppen stämmer eller inte. Enkäter 
har även fördelen att kunna nå många människor 
som dessutom är spridda på ett stort geografiskt 
område. I förhållande till en del andra metoder är 
enkäter en relativt billig metod för att studera ett 
ämne. Dessutom går det att garantera att de som 
besvarar enkäten kan vara anonyma. Det kan vara 
särskilt viktigt om enkäten berör känsliga frågor. 
Enkäter kan vara speciellt bra om den som ska 
besvara enkäten behöver tid till att fundera över 
frågorna och kanske till och med behöver ta fram 
uppgifter71. Slutligen kan själva utformningen av en 
enkät hjälpa deltagarna på flera sätt. Enkäten kan 
nämligen innehålla längre förklaringar, utförliga 
svarsalternativ liksom bilder och symboler72. 

Nackdelar  
Liksom det finns många fördelar med enkätstudier 
finns det även flera nackdelar. Det är svårt att 
kontrollera vem som faktiskt svarar på enkäten. 
Dessutom brukar det vara långt ifrån alla som 
besvarar en enkät de har fått. Om inga påminnelser 
skickas till uppgiftslämnarna är det vanligen mindre 
än hälften som svarar. Den siffran varierar natur-
ligtvis beroende på vilket ämne enkäten handlar och 
vem som är ansvarig för enkätutskicket. Somliga 
individer får ofta besvara enkäter och då kan en 
”enkättrötthet” uppstå som bidrar till ett högt bort-
fall. På grund av bortfallet finns det alltid ett pro-
blem med hur resultaten från en enkät ska tolkas. 
Människor som inte svarar på enkäter skiljer sig 
ofta från dem som besvarar enkäter. De mest margi-
naliserade i samhället brukar överhuvudtaget inte 
kunna nås med enkätutskick. För uppgiftslämnarna 
finns det ofta inga möjligheter att ställa frågor eller 
att utveckla sina svar. Det gör att enkätens frågor 
riskerar att feltolkas, särskilt om de inte har testats 
noga i förväg. Komplicerade frågor och långa 
enkäter blir dessutom ofta obesvarade73. Det finns 
olika sätt att samla in enkäter, en del av dessa gör att 
uppgiftslämnarna får möjligheter att ställa frågor. 
Exempelvis kan en ansvarig person vara med när 
enkäten delas ut och stanna kvar under tiden då 
uppgiftslämnarna fyller i enkäten. En enkätstudie 
kräver att man har kompetens att statistiskt analy-
sera materialet, i annat fall är risken mycket stor att 
man feltolkar sitt material. Man bör dessutom göra 
en bortfallsanalys, en undersökning över vad som 
kännetecknar dem som valt att inte besvara enkä-
ten, för att kunna dra mer generella slutsatser av 
resultatet. Slutligen kan det också dyka upp prak-
tiska problem när enkätundersökningens resultat 
ska matas in i en dator. Hur ska en sådan kodning 
göras, hur bör riktigt avvikande svar behandlas och 
vilka beräkningar samt analyser kan göras? 

68  van Kesteren, Mayhew & Nieuwbeerta, 2000.
69  Dahmström, 2005, s. 233.
70  Frankfort-Nachmias & Nachmias, 1996, s. 183-192.
71  Frankfort-Nachmias & Nachmias, 1996, s. 225.
72  Statistiska Centralbyrån, 2001, s. 21.
73  Frankfort-Nachmias & Nachmias, 1996, s. 226.
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Intervjustudier
Det finns flera former av intervjuer varav djupinter-
vjuer, telefonintervjuer och fokusgruppintervjuer 
är de vanligaste. Djupintervjuer är längre, indi-
viduella intervjuer där intervjuaren träffar inter-
vjupersonen som utförligt får prata om ett särskilt 
ämne. Om djupintervjuer är strukturerade och 
kvantitativa brukar de kallas för besöksintervjuer74. 
Telefonintervjuer är intervjuer via telefon som näs-
tan alltid baserar sig på ganska bestämda svarsalter-
nativ. I fokusgruppintervjuer får en grupp utvalda 
personer diskutera ett specifikt ämne, ofta under 
ledning av en moderator75. Alla typer av intervjuer 
har sina för- och nackdelar men det viktigaste är att 
välja intervjumetod så att metoden passar under-
sökningens syfte. 

Syftet med intervjuer
De varierande intervjumetoderna har för det mesta 
olika syften. Intervjuundersökningar kan nämligen 
vara både kvalitativa och kvantitativa. Dessutom 
kan de vara strukturerade, halvstrukturerade eller 
ostrukturerade. Djupintervjuer är allt ifrån struk-
turerade till ostrukturerade men det vanligaste är 
troligen att de är halvstrukturerade. Syftet med 
djupintervjuer är att intervjuaren ska få en ingå-
ende förståelse för andra människors upplevelser 
och tankar om specifika teman och situationer76. 
Fokusgruppintervjuer kan ha samma syfte som 
individuella djupintervjuer. Den stora skillnaden 
är att fokusgruppintervjuer är mer inriktade på 
gruppens erfarenheter och tankar kring ett speci-
fikt ämne, inte på den enskilda individens åsikter. 
Fokusgruppintervjuerna har många gånger också 
som syfte att studera processen när gruppens åsikter 
gemensamt formuleras77. Telefonintervjuer skiljer 
sig vanligen från andra intervjumetoder eftersom 
telefonintervjuer för det mesta är kvantitativa och 
strukturerade. Telefonintervjuer har ofta samma 
syfte som kvantitativ forskning i allmänhet, näm-
ligen att mäta nivån på och utvecklingen av ett visst 
fenomen.

Fördelar
Fördelarna med intervjuer är att de ger en bredare 
förståelse för människor uppfattningar och erfaren-
heter. När det gäller otrygghet, rädsla, oro och risk 
gör intervjuer att det går att sätta sig in i människors 
personliga upplevelser och bättre förstå vad de olika 
begreppen innebär för dem78. Intervjuer är en flexi-
bel metod jämfört med exempelvis enkäter, särskilt 
om intervjuerna är halv- eller ostrukturerade. Det 
finns ofta en möjlighet för intervjuaren att ge för-
klaringar, ställa följdfrågor och på flera sätt anpassa 
intervjun till situationen. Intervjuaren har också en 
större kontroll över intervjusituationen och kan se 
till att det verkligen är den utvalda intervjupersonen 
som besvarar frågorna. Dessutom kan intervjuaren 
notera saker som kroppsspråk och ansiktsuttryck 
hos intervjupersonen samt hans eller hennes levnads-
villkor. En ytterligare fördel med intervjuer kan vara 
att det är enklare att få personer att ställa upp på en 
intervju än att besvara en enkät. Intervjuer uppfat-
tas som mer personliga och ungefär 95 procent av 
de tillfrågade vill vara med i en intervju. Givetvis 
beror graden av medverkan också på andra omstän-
digheter, till exempel vilket ämne intervjun behand-
lar. Slutligen kan intervjuer vara en bra metod för 
att nå människor som är utanför samhället och/eller 
sådana som av språkliga anledningar inte kan be-
svara en enkät79.  

Nackdelar
En större intervjustudie innebär ofta omfattande 
kostnader. Intervjuare behöver utbildas, resor 
måste företas för att träffa intervjupersonerna och 
slutligen ska intervjuerna skrivas ut och bearbetas. 
En annan nackdel är att intervjupersonerna inte 
är lika anonyma som de skulle ha varit i en enkät-
studie. Även om det oftast går att garantera att 
endast intervjuaren känner till intervjupersonen kan 
den som blir intervjuad uppleva det som osäkert, 
särskilt om frågorna är känsliga80. Det finns ytter-
ligare problem ifall intervjun är strukturerad och 
ska leda till slutsatser som gäller för fler än intervju-
personerna. En sådan generaliserbarhet av resulta-
ten är ofta viktig vid telefon- och besöksintervjuer. 
Under sådana intervjuer är det betydelsefullt att 
intervjuaren inte påverkar intervjupersonen allt 
för mycket. Kroppsspråk, sättet att läsa frågorna  
samt intervjuarens etnicitet och kön kan influera 
intervjupersonernas svar82. Om det är en ostruktu-
rerad, kvalitativ intervju är intervjuarens påverkan 
ett mindre problem. Sådana intervjuer har inte som 
syfte att generalisera resultaten, vilket möjligen 
skulle kunna beskrivas som en brist hos denna 
intervjuform. 

74  Se vidare Statistiska Centralbyrån, 2001, s. 23.
75  Thomsson, 2002; Kvale, 1997; Trost, 1997.
76  Kvale, 1997, s. 34-35.
77  Karlsson & Pettersson, 2003, s. 10-11; 
 Wibeck, 2000, s. 21 och 42.
78  Koskela, 1999, s. 9; Kvale, 1997, s. 14.
79  Frankfort-Nachmias & Nachmias, 1996, s. 237-238, 226.
80  Frankfort-Nachmias & Nachmias, 1996, s. 238-239.
81  Statistiska Centralbyrån, 2001 s. 23.
82  Frankfort-Nachmias & Nachmias, 1996, s. 238.
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Ytterligare metoder
Vinjettstudier är en metod som kan användas 
separat eller tillsammans med andra metoder, både 
enkäter och intervjuer. Vinjetter är beskrivningar i 
form av kortare texter, ljudinspelningar, filminslag 
eller bilder. Deltagarna i studien får ta del av vinjet-
ten och ombeds därefter att kommentera den83. En 
vinjettstudie om otrygghet skulle till exempel kunna 
visa bilder på olika områden i en stad. Bilderna 
skulle kunna användas som en utgångspunkt för en 
intervju om var intervjupersonerna känner otrygg-
het, rädsla, oro och risk84. Det går också att kombi-
nera vinjetterna på varierande sätt så att vissa perso-
ner får reagera på en typ av vinjett medan andra rea-
gerar på en annan typ. Exempelvis kan en vinjett om 
trygghet varieras genom att i beskrivningarna skifta 
mellan olika tidpunkter, hot, sällskap och skydd85.  

En annan undersökningsmetod kan vara att samla 
in texter där människor själva får skriva om ett 
visst ämne. Det går till exempel att be människor 
att berätta om en situation då de upplevde oro eller 
rädsla. Metoden ger människor större utrymme att 
själva avgöra hur de ska tolka begreppen och välja 
vilka erfarenheter de vill bidra med. Dessa berät-
telser kan sedan analyseras för att se vilka gemen-
samma och särskilda erfarenheter människor har av 
rädsla och oro86.  

Ytterligare en metod är något som brukar kallas 
för deltagandeobservation. Den som ansvarar för 
undersökningen deltar i en aktivitet tillsammans 
med personerna som ingår i studien. Reaktioner, 
kommentarer och beteenden observeras och ana-
lyseras av forskaren eller undersökningsledaren87. 
Den vanligaste formen av deltagandeobservation 
när det gäller trygghet är trygghetsvandringar. 
Trygghetsvandringar är en gemensam promenad 
i ett avgränsat område som görs med syftet att 
”undersöka den fysiska och sociala miljön utifrån 
ett trygghetsskapande och brottsförebyggande 
perspektiv”88. Genom vandringen går det att få reda 
på vilka fysiska och sociala faktorer som upplevs 
otrygga i det utvalda området och därmed skulle 
behöva åtgärdas. Trygghetsvandringen ger också 
information om vad människorna tycker är tryggt 
och trivsamt i området, vilket kan förstärkas89. På 
senare tid har det också gjorts försök med virtuella 
trygghetsvandringar. 

83  Tryggvesson, 2005, s. 35.
84  Birgersson & Jofjord 2006 har genomfört en 
 liknande vinjettstudie om trygghet och säkerhet.
85  Vanderveen, 2006, s. 240-241.
86  Tiby, 2006, s. 95-103.
87  McBurney, 1994, s. 175-178.
88  Intervju med Cruse-Sondén & Håkansson i 
 Brottsförebyggande rådet, 2008, s. 6.
89  Tryggare och Mänskligare Göteborg, 2008 och 
 Brottsförebyggande rådet, 2008. 
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Metoder

Enkäter

Intervjuer

Fördelar

•   Information om ett stort antal  
 individer
• Gör det möjligt att testa 
 antaganden/hypoteser
•   Når många människor inom ett
 stort geografiskt område
•  Anonyma deltagare
•  Ger möjlighet till betänketid 
•   Kan innehålla förklarande text, 
 bilder m.m.
•  Kan skapa mer generella slutsatser, 
 givet att man gör en bortfallsanalys

•  Skapar förståelse för människors
 erfarenheter/uppfattningar
•  Flexibelt och anpassningsbart
•  Intervjuaren har kontroll 
 över situationen
•  Tilläggsinformation som kropps- 
 språk kan noteras
•  Många vill delta i intervjustudier
•  Når lättare marginaliserade 
 människor

Nackdelar

•  Svårt att kontrollera deltagarna
•  Stort bortfall som kan vara 
 svårtolkat
•  Når inte de mest marginaliserade
•  Inga möjligheter till följdfrågor/
 förklaringar
•  Komplicerade frågor bör undvikas
•  Kräver kompetens i statistisk 
 analys

•  Stora kostnader för utbildning, 
 resor och analys
•  Intervjupersonerna är inte 
 helt anonyma 
•  Intervjuaren kan påverka 
 intervjupersonen
•  Resultaten kan vara svåra 
 att generalisera 

SAMMANFATTNING AV FÖRDELAR OCH NACKDELAR 
MED ENKÄTER RESPEKTIVE INTERVJUER 

Diskussion
Ovanstående genomgång är inte heltäckande men 
tar ändå upp de vanligaste metoderna som brukar 
användas för att undersöka otrygghet, rädsla, oro 
och risk. Svårigheterna med att undersöka dessa 
begrepp har gjort att allt fler forskare ifrågasätter 
om det går att mäta något meningsfullt med bara 
en metod. Det har lett till att många förespråkar en 
kombination av flera metoder90. Enkäter kan till 
exempel med fördel kombineras med djupintervjuer, 
fokusgruppintervjuer eller andra metoder. De olika 
studierna kan bidra med varierande perspektiv på 
otrygghet, rädsla, oro och risk för brott hos indivi-
den samtidigt som de ger en övergripande beskriv-
ning av fenomenet. Enkäter tillsammans med 
telefonintervjuer är också en vanlig kombination. 
Personer som inte besvarar enkäterna rings upp 

och får istället svara på enkätfrågorna via telefon91. 
I dessa fall handlar det således om att öka andelen 
personer som svarar på frågorna. Vid utformning 
av enkäter kan frågorna även provas ut i förväg med 
hjälp av testenkäter som deltagare får diskutera. 
Diskussionerna kan ske individuellt eller i grupp. 
Det förekommer liknande sätt för att prova hur 
intervjufrågor fungerar. Hur många metoder som 
ska användas i en undersökning kräver en nog-
grann planering. Det är inte automatiskt så att fler 
metoder ger mer tillförlitiga eller mer nyanserade 
svar, även om det är sannolikt. Återigen är den egna 
undersökningens syfte av stor betydelse för valet av 
metod eller metoder. 

90  Boers, 2003; Jackson, 2002; Farrall m.fl., 1997; Hale, 1996.
91  Statistiska Centralbyrån, 2001, s. 24.
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FORTSATTA FRÅGOR

Utifrån ovanstående avsnitt finns det fler saker som 
går att fundera vidare på. Exempelvis följande: 

•  Vilken metod skulle du välja för att göra en 
 undersökning om trygghet?

•  Hur passar ditt syfte med undersökningen 
 ihop med den valda metodens syfte?

•  Vad finns det för nackdelar och fördelar med 
 din metod?

•  Vilka andra metoder skulle du kunna kombinera  
 din metod med? 

•  Vad skulle en kombination av metoder har för  
 nackdelar och fördelar?
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Vanliga fällor vid trygghetsundersökningar

Val av begrepp
Det kan vara svårt att avgöra vilket av de många 
begreppen som ska användas i en undersökning om 
trygghet. Flera forskare har betonat att det är nöd-
vändigt att ställa ett flertal frågor om otrygghet för 
att kunna mäta så många aspekter som möjligt94. 
Att endast använda en fråga är problematiskt och 
det är inte tillräckligt för att kunna uppskatta män-
niskors otrygghet95. Somliga forskare rekommen-
derar därför att undersökningarna åtminstone ska 
inkludera tre kategorier av otrygghet96. De tre kate-
gorierna skulle kunna vara: rädsla, oro och risk. 
Dessutom kan det behövas frågor om otrygghet. 
Om ett enda begrepp ska väljas brukar oro för brott 
rekommenderas97. Det är ett ganska väl avgränsat 
begrepp som kan beskrivas enklare än exempelvis 
otrygghet. 

Det viktiga vid valet av begrepp är att den som 
utformar undersökningen har samma förståelse för 
det utvalda begreppet som dem som ska besvara 
frågorna. Ett sätt att studera hur begrepp uppfat-
tas är att göra intervjuer med personer som har 
besvarat enkäter. En sådan studie har gjorts i 
Storbritannien av hur människor uppfattar frågan 
”Hur säker / trygg (safe) känner du dig ensam på 
natten i ditt bostadsområde?” Det visade sig att 
människor som hade besvarat enkäten tolkade 
begreppet safe på väldigt olika sätt. Det ansågs 
bland annat kunna betyda att personen var själv-
säker, trygg, varken orolig eller sårbar, misstänk-
sam, eller uppmärksam98. Med denna kunskap 
är det möjligt att agera på flera olika sätt vid val 
av begrepp. En möjlighet är att i inledningen av 
enkäten beskriva innebörden av några centrala 
begrepp som kommer att användas. Då vet den som 
svarar på frågorna vad som menas med exempel-
vis trygghet. Ett annat alternativ är att göra som i 
den brittiska studien, nämligen att fråga dem som 

När en trygghetsundersökning ska genomföras finns det flera aspekter, 
förutom metodvalet, som är viktiga att uppmärksamma. Eftersom det 
vanligaste sättet att mäta trygghet är genom enkätundersökningar kommer 
detta avsnitt att fokusera på just enkäter om rädsla, oro, risk och otrygg-
het. Trygghetsundersökningar har gjorts ända sedan 1960-talet inom den 
kriminologiska forskningen. Därför har det också växt fram en stor kunskap 
inom det ämnet om de problem som kan finnas med trygghetsunder-
sökningar. Upplägg på undersökningar har nämligen stor betydelse för 
resultaten. Undersökningarnas varierande upplägg kan bland annat för-
klara varför andelen rädda människor varierar stort i de olika studierna92. 
Kriminologer har främst riktat kritik mot vissa brister som är vanligt före-
kommande i kvantitativa trygghetsundersökningar. Det här avsnittet kom-
mer att ta upp några av de vanligaste fällorna vid trygghetsunderökningar 
med en kvantitativ utgångspunkt. De flesta fällorna handlar om valet av 
begrepp och om hur frågorna formuleras93. Mycket handlar om att det är 
betydelsefullt att deltagarna i en undersökning (respondenterna) uppfattar 
frågor och begrepp på det sätt som avses av den som har utformat under-
sökningen. 

92  Farrall m.fl., 1997, s. 658; Ferraro, 1995, s. 69, 81-82.
93  Boers, 2003, s. 19; Farrall m.fl, 1997, s. 658-679; 
 Ferraro & LaGrange, 1987, s. 242.
94  Farrall m.fl., 1997, s. 67.
95  Litzén, 2006, s. 106; Tiby, 1999, s. 196.
96  Farrall m.fl., 1997, s. 674; Ferraro & LaGrange, 1987.
97  Ferraro, 1995; Litzén, 2006.
98  Jackson, 2002, s. 168.
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99  Farrall, 2002, s. 3; Jackson, 2002, s. 168-184.
100  Farrall & Ditton, 1999, s. 59.
101  Ejlertsson, 2005, s. 35.
102  Vanderveer, 2008, s. 51.
103  Ferraro & LaGrange, 1987, s. 81.
104  Ferraro & LaGrange, 1987, s. 76-81.
105  Ejlertsson, 2005, s.68.
106  Litzén, 2006: 95-98.
107  Statistiska Centralbyrån, 2001, s. 32-33.
108  Ferraro & LaGrange, 1987, s. 81.
109  Litzén, 2006, s. 93-94.

  

besvarar enkäten hur de förstår vissa begrepp. 
Uppföljande intervjuer med personer som har sva-
rat på enkäter kan ge mycket kunskap. Kunskapen 
handlar inte bara om hur frågor och begrepp tolkas 
utan respondenterna kan också ge en mer nyanse-
rad bild av sina känslor och bekräfta eller motsäga 
resultaten från enkätstudien99. Forskarna anser att 
även ett litet antal intervjuer är tillräckligt för att få 
en uppfattning om enkätens tillförlitlighet100.

Väljer man att göra intervjuer finns även möjlighet 
att i förväg låta intervjupersoner diskutera enkäten 
och dess begrepp. En sådan pilotstudie gör att det 
går att se hur människor uppfattar frågorna och 
begreppen i förväg. Utifrån en sådan pilotstudie 
går det sedan att göra förändringar i enkätens ut-
formning, vilket ger en mer tillförlitlig enkät101. 
Ytterligare en möjlighet är att be respondenterna att 
själva beskriva hur de tolkar begrepp som används 
i enkäten. Det är möjligt att den traditionella 
enkätundersökningen om trygghet bör utformas 
helt annorlunda. En nederländsk forskare föreslår 
exempelvis att en enkät bör innehålla frågor om hur 
respondenten tolkar begrepp som otrygghet, fara 
och brott istället för de vanliga frågorna om hur och 
när respondenten är orolig102. 

Något som återkommande brukar kritiseras är 
att trygghetsundersökningar som studerar oro 
för brott ibland inte nämner brott i frågorna. När 
resultaten sedan sammanställs anses svaren mäta 
oro för brott, vilket är missvisande. Om det således 
är oro för brott som enkäten ska undersöka är det 
viktigt att uttryckligen fråga om brott. Frågorna 
bör inte syfta på brottsligheten generellt utan de bör 
vara inriktade på vissa specifika brott. Det beror på 
att nivån på oro kan variera kraftigt mellan olika 
brottstyper103. 
  

Frågornas utformning
Den vanligaste frågan som används i enkäter för att 
undersöka oro för brott är hur orolig individen är 
för att gå ut på kvällen då det är mörkt i bostadsom-
rådet. Frågan har kritiserats av flera anledningar. 
För det första nämns inte ordet brott, vilket är ett 
problem eftersom dessa typer av enkätundersök-
ningar utger sig för att mäta oro för brott. Detta 
togs upp i föregående avsnitt om val av begrepp. I 
enkäter om trygghet är det också viktigt att frågorna 
inte är hypotetiska utan mäter en verklig erfaren-
het. Om respondenterna exempelvis tillfrågas om 
de avstår att gå ut på kvällen på grund av oro för 
brott, bör personer som aldrig går ut på kvällen av 
andra orsaker än brott låta bli att svara på en sådan 
fråga104. Hur människor tror att de skulle bete sig 
skiljer sig ofta från hur de verkligen beter sig. Av den 
anledningen är det bättre att fråga människor om 
deras faktiska beteende än hur de tror att de skulle 
bete sig i en hypotetisk situation. Hypotetiska frågor 
anses vara svårtolkade och bör undvikas105. Det kan 
också bli stora skillnader i resultaten från studier 
med hypotetiska respektive icke-hypotetiska frågor. 
Det har påvisats i en analys av två studier som båda 
innehöll frågan om respondenten har avstått från 
aktivitet på kvällen på grund av oro för att utsät-
tas för brott. Personerna i den ena studien ombads 
fylla i en ruta om de aldrig gick ut kvällstid medan 
personerna i den andra studien inte fick sådana 
instruktioner. Den andra studien som inkluderade 
alla, även de som aldrig gick ut kvällstid, visade på 
mycket större skillnader i oro mellan män och kvin-
nor. Den visade också att de äldre personerna var 
mest oroliga. Studien utan den hypotetiska frågan 
visade istället att den största andelen oroliga fanns 
bland de yngre åldersgrupperna106.

I en enkätundersökning är det viktigt att försöka 
precisera frågorna så mycket som möjligt. Det kan 
göras genom att tid och plats anges107. Förslagsvis 
kan frågor om trygghet avgränsas till responden-
tens bostadsort och till ett år bakåt i tiden108. En 
sådan precisering ger säkrare resultat som är lättare 
att tolka. Oprecisa frågor påverkar nämligen resul-
taten. En analys av svenska studier om oro för brott 
visade att om frågorna var mer generella blev skill-
naderna mellan mäns och kvinnors rädsla för brott 
mindre än om frågorna var mer specifika109. 
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110  Farrall & Gadd, 2004, s. 128; Farrall m.fl., 1997 s. 675.
111  Jackson, 2002, s. 167-170.
112  För mer konkreta exempel på sådana frågor, se Statistiska
 Centralbyrån, 2001 s. 32-39 och Ejlertsson 2005, s. 51-75.
113  Ejlertsson, 2005 s. 51-75; Statistiska Centralbyrån, 
 2001 s. 32-39.
114  Pain, 1997, s. 238. Semmens, Dillane & Ditton, 2002.
115  Se vidare Sandberg, 2006, s. 274-280.

Otrygghet, rädsla, oro och riskbedömningar 
förändras kraftigt i olika situationer och över 
tid. Därför bör frågorna i en enkätundersökning 
mäta både frekvensen och intensiteten hos en viss 
känsla110. Om enkäten till exempel undersöker oro 
för brott är det nödvändigt att den även mäter hur 
ofta respondenten känner oro samt hur stark oron 
är. Det är nämligen stor skillnad mellan att vara lite 
orolig en gång per år och mycket orolig varje dag. 
Dessutom är det viktigt att tänka igenom frågornas 
olika svarsalternativ. Ord som mycket, ofta och 
ganska kan tolkas väldigt annorlunda av olika indi-
vider men även av samma människor över tid111. 
Det kan förbättras genom att använda mer kon-
kreta alternativ som varje dag, en gång i månaden 
och dylikt. Svarsalternativen ska följaktligen vara 
så tydliga som möjligt. Det är också en fördel om 
svarsalternativen kan rangordnas och om de också 
har lika stora avstånd mellan varandra. Genom att 
använda alternativ som inte har lika stora avstånd 
mellan varandra försvinner möjligheten att göra 
vissa beräkningar på materialet. 

Förutom ovanstående funderingar är det bra att 
tänka på att frågor generellt i enkätundersökningar 
ska vara enkla, precisa, en fråga ska ställas åt gången, 
ledande frågor och negationer (särskilt dubbla 
negationer) bör undvikas112. Enkäten ska inte heller 
innehålla allt för känsliga frågor med laddade ord. 
Dessutom är det viktigt att tänka på hanteringen av 
värderingar och socialt önskvärda svar. Slutligen 
bör en enkät inte begära för mycket av responden-
ten113. 

Redovisning
När det gäller redovisningen brukar den vanligaste 
fällan vara att begreppen som används i enkäten 
inte är samma som dem som redovisas i undersök-
ningens resultatdel eller i sammanfattningen. 
Exempelvis kan enkätundersökningen undersöka 
begreppet oro men i resultatdelen beskrivs det som 
rädsla. Vid redovisningen är det också angeläget 
att resultaten för de olika svarsalternativen inte slås 
ihop. Det finns exempel på enkätundersökningar där 
svarsalternativen att vara lite, ganska och mycket 
rädd för brott har slagits ihop och redovisas som att 
respondenterna är mycket rädda för brott. Utifrån 
en sådan sammanslagning kan andelen rädda fram-

stå som oroväckande hög. Vid redovisningen är 
det också viktigt att ange hur många som besvarat 
enkäten, storleken på bortfallet samt hur dessa 
saker påverkar möjligheten att dra mer generella 
slutsatser. 

Upprepade undersökningar
Vid upprepade enkätundersökningar som till 
exempel ska jämföra hur oron har förändrats 
är det betydelsefullt att exakt samma frågor 
används vid båda undersökningstillfällena. Om 
olika frågor används kan det vara svårt att tolka 
resultaten och problematiskt att överhuvudtaget 
göra en jämförelse. Det är också viktigt att förhål-
landena är likartade vid de två mätningarna. Oro 
för brott påverkas bland annat av mörker och ljus. 
Tidpunkten är sålunda en lika viktig faktor som 
platsen i analyserna av oro för brott. I studier om 
otrygghet, rädsla, oro och risk kan det därför vara 
viktigt att ta hänsyn till växlingen mellan dag och 
natt liksom vinter och sommar114. Vid upprepade 
undersökningar måste undersökningsledaren 
också fundera extra mycket kring urvalet. Hur kan 
och hur bör det andra urvalet efterlikna det första 
urvalet? Finns det någon möjlighet att använda 
samma urval vid de två tillfällena och vad har det 
för nackdelar och fördelar? När upprepade under-
sökningar också ska utvärdera en åtgärd finns det 
ännu fler problem och fällor att fundera kring.
Kanske är den viktigaste funderingen hur enkäten 
ska kunna visa att det är en genomförd åtgärd som 
har bidragit till en förändring av oron115? Det är vik-
tigt att komma ihåg att större händelser i samhället 
kan påverka hur människor svarar på frågorna i en 
enkät.
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Upprepade 
undersökningar

•  Ställ samma frågor  
 vid båda tillfällena

•  Se till att för-
 hållandena är lik-
 artade vid båda 
 tillfällena

•  Fundera extra 
 mycket på urvalet

•  Fundera extra 
 mycket på enkäten  
 om du ska utvärdera
 en åtgärd

Val av begrepp

• Använd flera begrepp

• Se till att responden-
 terna förstår begrep-
 pen på avsett sätt

• Gör gärna en pilot- 
 studie (eller en upp-
 följande intervju-
 studie)

• Fråga uttryckligen om
 brott ifall det är brott  
 du undersöker 

Frågornas 
formulering

•  Undvik hypotetiska
 frågor

•  Precisera tid och 
 plats

•  Mät frekvens och 
 intensitet

•  Tänk igenom  
 svarsalternativen

•  Undvik ledande 
 frågor, negationer 
 och för känsliga 
 frågor

•  Ställ korta och 
 enkla frågor

Redovisning

•  Använd samma 
 begrepp i redovis-
 ningen som i under- 
 sökningen

•  Slå inte ihop olika  
 svarsalternativ

•  Ange hur många 
 som besvarat enkäten
 och hur det påverkar
 möjligheten till att 
 dra mer generella 
 slutsatser

GODA RÅD VID TRYGGHETSUNDERSÖKNINGAR

Diskussion
Ovanstående redovisning fokuserar på problem 
som är specifika för kvantitativa trygghetsunder-
sökningar. Många av fällorna som tas upp gäller 
också för enkätundersökningar i allmänhet. Vill du 
genomföra en enkätundersökning bör du kanske 
läsa in dig ännu mer på litteratur som specifikt 
behandlar enkätundersökningar. Funderingar kring 
sådant som praktiska problem, statistiska beräk-
ningar och liknande har inte tagits upp i denna 
genomgång men är ändå mycket betydelsefulla. 
Utifrån de vanliga fällorna som har diskuterats i 
detta avsnitt går det emellertid att formulera en 
checklista på vad som är viktigt att tänka på innan 
en trygghetsundersökning genomförs. En sådan 
guide presenteras i nästa avsnitt.  

FORTSATTA FRÅGOR

Utifrån ovanstående avsnitt finns det fler saker som 
går att fundera vidare på. Exempelvis följande: 

•  Vilken kunskap vill man få genom att göra en 
 trygghetsundersökning? Finns det andra sätt att 
 få denna kunskap?

•  Hur skulle du genomföra en trygghetsunder-
 sökning? Fundera särskilt på begrepp, frågor, 
 redovisning och om du ska göra en upprepad 
 undersökning. 

•  Vad finns det för specifika problem med din 
 trygghetsundersökning?

•  Hur skulle dessa problem kunna lösas?
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Vad vill du undersöka?
Först bör du bestämma vad du vill undersöka. När 
det gäller trygghet omfattar det många begrepp 
som tillit och säkerhet samt en avsaknad av rädsla, 
oro och risk. De olika begreppen har redovisats 
och diskuterats i rapportens första avsnitt. Det är 
också viktigt att läsa om ämnet och om resultaten 
från andra undersökningar som har gjorts. En vik-
tig utgångspunkt är vad forskare och myndigheter 
redan vet. Många studier har gjorts på området. Av 
den anledningen kanske det till och med räcker om 
du läser dessa studier och baserar dina slutsatser på 
dem istället för att göra en ny undersöning?

Vill du förstå eller förklara?
Vilken anledning har du till att undersöka ditt valda 
begrepp? Vill du förstå eller förklara oro för brott? 
Det är viktigt att du tidigt bestämmer detta eftersom 
det påverkar vilken typ av metod som är lämplig att 
använda för att undersöka ditt ämne. Förenklat går 
det att säga att om du vill förklara oro, se på dess 
utveckling och nivå samt dra slutsatser om många 
människors oro bör du främst välja att genomföra 
en kvantitativ studie. Vill du istället få ingående för-
ståelse för andras upplevelser, tankar om och reak-
tioner på oro för brott är det en kvalitativ undersök-
ning du bör rikta in dig på. 

Vad har du för syfte med      
undersökningen?
Du bör noga fundera på syftet med undersök-
ningen. Vill du främst hämta in kunskap om oro 
för brott, skapa opinion och lyfta fram frågan, göra 
jämförelser med andra undersökningar, grupper 
eller länder, få förslag på åtgärder eller genomföra 
en utvärdering? Du kan ha flera syften men du bör 
ha ett huvudsakligt syfte som du kan utgå från när 
du utformar din undersökning. Tänk också på 
att en undersökning kan skapa förväntningar hos 
deltagarna. Fundera på ifall undersökningen gör 
att resurser bör avsättas redan i förväg så att du 
eller någon annan ska kunna vidta åtgärder utifrån 
resultaten. 

Vilka vill du undersöka?
Här gäller det att fundera på vilka du vill ha med i 
din undersökning. Ska alla som du är intresserad 
av vara med eller bör du göra ett urval? Det finns 
många böcker om undersökningsmetoder. Dessa 
går noga igenom hur urval bör göras, hur resultaten 
kan generaliseras utifrån urvalet och hur bortfall 
ska hanteras. Du bör läsa in dig på metoderna och 
fundera på vilket urval som passar din typ av studie 
och ditt syfte. Det är också viktigt att tänka ut hur 
du ska komma i kontakt med dem du vill ska vara 
med i din studie. Forskningsetik är också väsentligt. 
Du bör till exempel bestämma hur du ska förmedla 
att det är valfritt att delta i studien och hur del-
tagarna ska kunna förbli anonyma.

I detta avsnitt får du en guide till trygghetsundersökningar. Guiden kommer 
att utgå från de aspekter på trygghetsundersökningar som har diskuterats i 
denna rapport. Den är användbar för både kvalitativa och kvantitativa 
undersökningar. Tanken är att du ska kunna följa denna guide när du själv 
funderar på att göra en trygghetsundersökning eller när du vill bedöma 
värdet av andra trygghetsundersökningar. I guiden får du exempel på olika 
frågor som är viktiga att fundera på. Undersökningsledaren bör tänka 
igenom de åtta stegen ordentligt innan undersökningen genomförs. 

En guide till trygghetsundersökningar
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Vilken metod passar bäst           
för din undersökning? 
När det gäller val av metod är det viktigt att välja 
utifrån syftet med din undersökning. Det är också 
angeläget att fundera över om du bör välja en eller 
flera metoder. Troligen finns det metoder som du 
inte är så bekant med men kanske vore någon av 
dessa ändå intressant att använda? 

Vad finns det för nackdelar       
och fördelar med metoden? 
Varje metod har sina nackdelar och fördelar. Det är 
viktigt att tänka igenom dessa liksom vilka problem 
som kan uppkomma före, under och efter en under-
sökning. Det allra viktigaste med en undersökning 
är att den ska mäta det som undersökningsledaren 
har tänkt att den ska mäta. Av den anledningen är 
begreppen som används och frågorna som ställs 
betydelsefulla. 

Hur ska resultaten redovisas? 
Resultatredovisningen är nödvändig att tänka ige-
nom innan du sätter igång med din studie. Analysen 
bör planeras liksom hur du ska sprida dina resultat. 
Vilka analyser är önskvärda och vilka är möjliga 
att göra utifrån din studies metod och syfte? Du bör 
också fundera på vilka åtgärder som är rimliga att 
genomföra efter din studie. Det är nämligen ange-
läget att du avstår från att skapa förväntningar som 
inte kan infrias. Du kan också tänka på hur du ska 
återrapportera dina resultat till undersökningsdel-
tagarna och till dina eventuella uppdragsgivare. 
Kanske finns det även andra som kan ha nytta av 
dina resultat? Det är möjligt att det skulle vara värde-
fullt att sprida dina resultat till medierna. Då bör du 
också fundera på vilken strategi du ska använda för 
att nå ut i medierna. 

Hur ska undersökningen 
utvärderas? 
Redan innan du genomför en undersökning kan 
det vara värt att planera in en utvärdering av under-
sökningen. Under utvärderingen kan du fundera 
på vad som gick bra och vad som fungerade mindre 
bra samt hur du skulle kunna förbättra undersök-
ningen. Du bör också i förväg tänka på ifall under-
sökningen ska återupprepas eftersom det kräver 
extra planering. Du kan dessutom fundera på hur 
du skulle kunna få återkoppling på studien från 
dina undersökningsdeltagare samt dina eventuella 
uppdragsgivare. Om ett av dina syften med under-
sökningen är att ge förslag på åtgärder kan det vara 
värt att tänka på hur dessa åtgärder skulle kunna 
utvärderas. 
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Diskussion
Det största dilemmat med att genomföra trygghets-
undersökningar är att ju mer människor diskuterar 
otrygghet, rädsla, oro och risk, desto otryggare kan 
människor känna sig. Att lyfta fram oro och brott 
gör att människor kan bli oroliga och påminnas om 
att de kan utsättas för brott. Samtidigt är det ju av 
största vikt att försöka förstå och förklara otrygg-
het. Genom att förstå och förklara otrygghet går det 
också att vidta åtgärder och arbeta för att alla ska 
kunna känna säkerhet, tillit och trygghet. Av den 
anledningen är trygghetsundersökningar viktiga. 

Förhoppningsvis har denna rapport givit dig både 
kunskap och verktyg för att genomföra en trygg-
hetsundersökning eller för att granska andras 
trygghetsundersökningar. Nu är det upp till dig att 
använda och vidareutveckla din kunskap. Kanske 

gör du det genom att diskutera de fortsatta frågor-
na som har tagits upp i denna rapport? Du har 
säkert också kommit på andra funderingar som är 
minst lika angelägna. Möjligen vill du läsa mer om 
trygghet och då kan du ta hjälp av referenslistan 
sist i denna rapport. Tryggare och Mänskligare 
Göteborg har också en informativ hemsida där du 
kan läsa mer om trygghet. Förhoppningsvis kän-
ner du dig mer redo nu när du har läst rapporten 
att själv genomföra eller bedöma kvaliteten på en 
trygghetsundersökning. Vad du än väljer att göra 
önskar Tryggare och Mänskligare Göteborg dig 
stort lycka till!

FORTSATTA FRÅGOR

Utifrån ovanstående avsnitt finns det fler saker 
som går att fundera vidare på. Exempelvis:

•  Finns det något mer som bör finnas med i guiden? 

•  Vad finns det för särskilda funderingar före, 
 under och efter en trygghetsundersökning?

•  Vad tycker du att du har lärt dig av den här 
 rapporten?

•  Vad har den här rapporten inte gett svar på 
 som du skulle vilja ha svar på? Var kan du finna 
 svar på det?

SAMMANFATTNING

En guide till trygghets-
undersökningar

1 Vad vill du undersöka?

2 Vill du förstå eller förklara något?

3 Vad har du för syfte med under-
 sökningen?

4 Vilka vill du undersöka?

5 Vilken metod passar bäst för din 
 undersökning? 

6 Vad finns det för nackdelar och 
 fördelar med metoden?

7 Hur ska resultaten redovisas?

8 Hur ska undersökningen utvärderas?
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Trygghet och brottslighet är av stort intresse för politiker, 
medier och allmänhet. Varje år görs ett flertal undersökningar 
om otrygghet, rädsla, oro och brott. Den här rapporten visar 
hur en bra trygghetsundersökning kan göras och vilka fällor 
som finns. Rapporten är tänkt att kunna användas av dig som 
vill genomföra en trygghetsundersökning och av dig som vill 
kunna bedöma kvalitén på studier om trygghet. 

Vad betyder olika begrepp som oro, risk, säkerhet och trygg-
het? Vad är det som gör människor oroliga för brott? Hur kan 
trygghet undersökas? Vad finns det för nackdelar och fördelar 
med olika undersökningsmetoder? Hur kan de vanligaste fäl-
lorna undvikas? Det är några frågor som besvaras i denna rap-
port. I det sista kapitlet får du en guide till trygghetsundersök-
ningar med åtta steg som är viktiga att tänka igenom. Genom 
att läsa denna rapport och följa guiden kan du genomföra eller 
utvärdera trygghetsundersökningar på ett professionellt sätt 
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