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 FöRORD
De senaste decenniernas kriminalpolitik har medfört en 

förskjutning av fokus från brottslighetens orsaker till 

medborgarnas upplevda trygghet. 

Detta har lett till att allt fler och allt större undersök-

ningar av människors upplevelser av trygghet och säker-

het har kommit till stånd och numera genomförs rutin-

mässigt av till exempel städer och stadsdelar, fastighets-

bolag och polismyndigheter.

Vad som i dessa undersökningar betecknas som trygg-

het är emellertid framför allt en upplevd trygghet i relation 

till verklig och föreställd brottslighet. Andra aspekter på 

trygg het – politisk delaktighet och inflytande och social 

trygghet, som i medborgarnas medvetande alltid sam-

spelar med andra dimensioner av trygghet, synliggörs 

mer sällan i den politiska eller mediala diskussionen om 

trygghet.

Föreliggande arbete – som utförts på uppdrag av 

Göte borgs centrala brottsförebyggande råd Tryggare och 

Mänskligare Göteborg – tecknar inledningsvis en bred 

definition av begreppet trygghet. Denna breda definition 

blir scenbild och kontext för en beskrivning av ett antal 

trygghetsundersökningar,  som har snävare trygghetsdefi-

nitioner, med Göteborg och Göteborgsregionen i fokus.

Förtjänsten med Mariann Björkemarkens analys är 

att den i detalj går in på vilka aspekter av det breda 

trygghets begreppet som ingår i dessa undersökningar 

och vad som – med rätt eller orätt – lämnas utanför.

Avsikten är således att å ena sidan teckna en forsk-

ningsmässigt väl underbyggd definition av trygghets-

begreppet, som här likställs med idén om ett fullvärdigt 

medborgarskap, och å andra sidan se vad det är vi idag 

faktiskt mäter, och försöker mäta, för att beskriva med-

borgarnas upplevelse av trygghet.

De frågor Mariann Björkemarkens arbete väcker berör 

självfallet också hur vi betraktar frågor som trygghets-

arbete, social prevention och brottsprevention och pekar 

på hur dessa verksamheter kan och bör hänga ihop.

Det är bokens syfte att väcka debatt i dessa frågor, en 

debatt om hur vi undersöker, mäter och arbetar med en 

av samhällets allra viktigaste målsättningar: att kunna 

erbjuda medborgarna trygghet och goda livsvillkor, 

inklusive en väl fungerande kriminalpolitik.

Johan Öberg

forskningssamordnare

Tryggare och Mänskligare Göteborg

Bilderna i denna bok är från serien »Offentliga rum« av konstnärerna Ingrid Book och Carina Hedén.
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InLEDnInG

mitten på 1990-talet presenterade Justitiedepar-

tementet i Allas vårt ansvar – ett nationellt brotts-

förebyggande program (Ds 1996:59) en möjlighet 

för offentliga och privata intressen att på kommunal 

nivå samverka för att förebygga brottslighet men också 

komma tillrätta med andra problem som kan påverka 

tryggheten i människors tillvaro. Det bildades partssam-

mansatta brottsförebyggande råd runt om i landet och 

sådana finns idag i de flesta av landets kommuner.1 Göte-

borgs centrala brottsförebyggande råd fick namnet Tryg-

gare och Mänskligare Göteborg vilket signalerar dess båda 

uppgifter att försöka arbeta både brottsförebyggande och 

trygghetsfrämjande.2  

På uppdrag av Tryggare och Mänskligare Göteborg 

görs i föreliggande arbete en analys av frågor om trygg-

het som ställts i 31 undersökningar i Göteborg vid mil-

lennieskiftet. Undersökningarna har olika beställare och 

har gjorts i litet olika sammanhang oftast inom den 

offentliga sektorn.3 Syftet har varit att titta närmare på 

vad frågor om trygghet handlar om samt problematisera 

begreppet »trygghet« såsom någonting mer än att » - - - 

staden ska vara öppen och trygg för alla grupper i sam-

hället under alla tider på dygnet.«4 vilket antyder att sta-

dens invånare framför allt ska kunna känna sig säkra. 

Med avstamp i ett välfärdstänkande med betoning på 

frågor om medborgarskap, sociala rättigheter, social 

trygghet, mellanmänsklig tillit görs sedan en granskning 

av vilka aspekter på begreppet trygghet som respektive 

undersökning ger uttryck för.  

Jag vill tacka för synpunkter från professor Ingrid 

Sahlin, Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs 

universitet, som läst ett tidigare manus.

I kapitel 1 diskuteras (o)tryggheten i vår tid. Många 

menar att en oro för vart samhället är på väg som kan ha 

många orsaker, till exempel svårigheten att hantera ris-

ker som gör att vi nu talar om »risksamhället«, en pågå-

ende globalisering som ingen tycks ha ansvar för, ny 

övervakningsteknologi etc. lätt kanaliseras till en oro för 

den egna säkerheten. Det blir lätt så att man letar synda-

bockar hos »de andra«, det vill säga de som vi uppfattar 

som annorlunda på något sätt. En samhörighet i rädsla 

riskerar att bli det kitt som håller ihop oss. 

I kapitel 2 ges en kort redogörelse för kriminalpoliti-

kens utveckling under de senaste 30 åren, som visar att 

en debatt om fler och längre straff, omsorg och respekt 

för brottsoffer och allmänhet nästan ersatt den tidigare 

debatten om en humanisering av kriminalpolitiken. För-

utom traditionell brottslighet anser många att bristande 

rättssäkerhet och ökad övervakning i brottspreventivt syfte 

orsakar oro och otrygghet i samhället, vilket debatten om 

olika lagförslag från såväl den tidigare social demokratiska 

som den borgerliga alliansregeringen som tillträdde efter 

valet 2006 visar.

I kapitel 3 presenteras definitionen på brott, vad brotts-

statistiken visar samt brottsutvecklingen över tid i Sverige. 

Antalet polisanmälda brott ligger på en ganska jämn nivå 

I
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sedan 10–15 år tillbaka. Omkring hälften av anmälning-

arna rör stölder. Alla brott polisanmäls inte och ingår 

således inte i den officiella brottsstatistiken. Både gär-

ningsmän och offer är överlag koncentrerade till de mer 

utsatta befolkningsgrupperna. Ekobrotten bedöms göra 

mer skada än de konventionella brotten, men är så 

mycket svårare att mäta.

 I kapitel 4 presenteras svenska och internationella 

undersökningar som visar att sambandet mellan oro och 

förekommande brottslighet varierar. Rädslan för brott 

varierar också mellan olika undersökningar. Intresset för 

lag och ordning kommer efter frågor som handlar om 

sjukvård, sysselsättning, pensioner/äldrevård. Det finns 

en större oro för situationen i världen eller om barnen ska 

bli mobbade i skolan jämfört med oron för inbrott och att 

bli utsatt för våld. På vilket sätt frågor ställs och i vilket 

sammanhang spelar också roll för vilka svar man får. 

 I kapitel 5 beskrivs hur diskussionen om brottsföre-

byggande arbete inom EU handlat om såväl brottslighet 

(det vill säga kriminella handlingar) som så kallat asocialt 

beteende och bristande medborgaranda. I Sverige fick 

Trygghetsutredningen 1993 i uppdrag att se över hur 

polisen, kommunerna och enskilda (till exempel privat-

personer, näringsidklare, idéella organisationer) tillsam-

mans skulle kunna samverka i ett brottsförebyggande 

arbete i framtiden. Detta utmynnade i det brottsförebyg-

gande programmet Allas vårt ansvar (Ds 1996:59) som 

riktar sig mot både traditionell brottslighet och andra stör-

ningar (ordningsproblem, högljudda missbrukare, mob-

bing i skolor). Det schema över brottspreventiva åtgärder 

som en kommun kan vidta, som professor Jerzy Sarnecki 

utvecklat på uppdrag av Stockholms stad presenteras.

I kapitlet presenteras även den omfattande kritik mot 

de alarmistiska hotbilder och den norm- och värdegemen-

skap som man menar att det brottsförebyggande pro-

grammet oreflekterat förutsätter.

I kapitel 6 presenteras ett sätt att se på trygghet som 

ett fullvärdigt medborgarskap, i stället för det mer tradi-

tionella sättet att betrakta trygghet som en fråga om 

säkerhet och att slippa bli utsatt för brott. Med det syn-

sättet blir trygghet därför en fråga om hur vi skapar ett 

samhälle där individen ges förutsättningar att kunna 

orientera sig och behärska sitt liv. Här diskuteras också 

möjligheten av att skapa ett »trygghetsindex« till exempel 

genom att helt enkelt räkna om redan insamlade data i 

större undersökningar som görs av SCB, SOFI och SOM-

institutet. 

I kapitel 7 görs en analys av de 31 enkäterna utifrån 

begreppet trygghet som ett fullvärdigt medborgarskap. 

Resultatet visar att frågor om trygghet oftast handlar om 

kriminalitet eller ordningsstörningar. Det är bara ett litet 

fåtal undersökningar som över huvud taget tar upp frågor 

om social förankring, resurser, politisk förmåga, förtro-

ende för institutioner. 
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1. 
(O)TRYGGHET I våR TID

en 19 januari 2006 var trygghet på Dagens 

Nyheters löpsedel och en artikel i tidningen 

inleds med följande: »Valrörelsen 2006 blir en 

tävling i ›trygghet‹.« Med trygghet avses å ena sidan 

bibehållna ersättningsnivåer, å andra sidan fler »riktiga 

jobb«.5 Socialdemokraterna skrev i sitt Valmanifest 2006 

Alla ska med; »Rättvisa och trygghet är kärnan i den 

socialdemokratiska välfärdspolitiken«. Det gäller även 

Sveriges relation till omvärlden: »Med ökad solidaritet 

och minskade globala klyftor ökar också tryggheten och 

säkerheten i Sverige.«6 Väljarna i Göteborg tilltalades 

med följande: »Göteborgare! Mycket är gjort. Mer finns 

kvar att göra. - - - Vår stad ska vara trygg och tillgänglig, 

- - - rättvis fördelning och trygghet som varje götebor-

gare ska ha glädje av. - - - Våra barn ska ha trygga upp-

växtvillkor. - - - en tryggare och mänskligare stad som 

står sig väl i en allt hårdare internationell konkurrens.«7 

I Vänsterpartiets 10 punkter för ett rättvisare Sverige nämns 

trygghet framför allt i betydelsen säkerhet i samband med 

frågor som kvinnofrid, äldre och barn i förskolan. Lokalt 

talar man om att »Det ska kännas tryggt att bli gammal i 

Göteborg.«8 Miljöpartiet tog upp behovet av att »förbättra 

trygghetssystemet för den som startar företag« och 

»täppa till hålen i dagens trygghetssystem och höja de 

lägsta ersättningarna, exempelvis garantipensionen«.9 

De fyra borgerliga partierna, Moderaterna, Folkpar-

tiet, Kristdemokraterna och Centerpartiet som tillsam-

mans bildade Allians för Sverige nämnde också ordet 

trygghet. Vid sidan om de offentliga välfärdssystemen 

behövs ett starkt civilt samhälle med tillit och trygghet 

som gör att människor känner sig behövda och kan växa. 

Fler producenter inom välfärd, vård och omsorg som 

alla kan erbjuda trygghet, tillgänglighet och helhetssyn 

ger individen valfrihet. Man talade också om »Ökad 

trygghet, färre brott« och »Återupprätta rättssamhället 

och öka tryggheten«.10 Lokalt skrev moderaterna om 

trygghet, inflytande och valfrihet inom vård och omsorg, 

en stadsplanering för » - - - en trygg och levande miljö 

under hela dygnet - - - «, och »kompromisslöst« arbete 

för att fler ska känna sig »trygga och säkra«, folkpartiet 

tog upp att »alla göteborgare ska känna trygghet utan 

rädsla för våld och brottslighet«, kristdemokraterna 

nämnde trygghet i äldresjukvården.11 

I den svenska socialpolitiska diskursen har »trygghet« 

varit ett nyckelbegrepp.12 Den svenska välfärdspolitiken 

har gärna förts fram som det vi i Sverige ska vara särskilt 

stolta över.13  Sverige har skiljt sig från andra länder 

genom en utbyggd generell välfärd av enhetlig och hel-

täckande karaktär med framför allt inkomstrelaterade 

socialförsäkringar.14 Efterkrigstidens försök att förena 

trygghet och tillväxt har växlat i innehåll och synen på 

vilket som är målet respektive medlet att åstadkomma 

detta. Under det senaste decenniet har försvaret av trygg-

heten ställts mot en diskussion om tillväxt som en fråga 

om kostnadseffektivitet och besparingar.15 

En tillväxt som inte ökar på samma sätt som tidigare, 

D
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minskade skatteintäkter och ökade socialutgifter har 

inneburit att välfärdssystemet blivit utsatt för påfrest-

ningar.16 Därtill kommer uppgifter och avslöjanden om 

ekonomisk hantering i näringslivet under 1990-talet och 

framåt som resulterade i tillsättandet av Förtroende-

kommissionen: » - - - för analys av behovet av åtgärder 

som säkerställer förtroendet för det svenska näringslivet«.17 

I början av 1990-talet fick Sverige en »otrygghetschock« i 

form av kraftigt ökad arbetslöshet. Arbetslösheten har gått 

ner utan att hamna på tidigare nivåer på ett par procent 

under 1970- och 80-talen. Ännu 2003 var en kvarts miljon 

färre sysselsatta (i arbete eller tillfälligt frånvarande) 

jämfört med 1990 trots att befolkningen i arbetsför ålder 

bestod av 300 000 fler personer.18 Antalet arbetade timmar 

per år är ännu inte riktigt i nivå med siffrorna 1990.19 

Andelen sjukskrivna och andelen sjukfrånvarotimmar 

sjönk stadigt från 1990, men sköt i höjden från och med 

1997. Kurvan börjar vända neråt först fem år senare – år 

2002.20 

Antalet så kallade helårspersoner försörjda av bidrag 

i en eller annan form utgjorde 14,8 procent av den arbets-

föra befolkningen 1990, nådde toppen 22,7 procent 1994 

och sjönk till 20,1 procent 2004.21 En växande grupp har 

inte haft vare sig bidrag eller löneinkomster.22 

Förutom att de sociala klyftorna har ökat, så är situa-

tionen för barn och ungdom och den psykiska folkhälsan 

inte tillfredsställande. Längden på sjukskrivningsperio-

derna ökade och den dominerande diagnosen har varit 

psykisk ohälsa och arbetsrelaterad stress. Den psykiska 

ohälsan har fått många namn; utbrändhet, utmattnings-

depression, utmattningssyndrom, maladaptiv stress-

reaktion med mera. 23 Symptom och fallbeskrivningar är 

närmast identiska med de som uppmärksammades vid 

1900-talets början. Diagnosen fick då heta neurasteni 

(nervtrötthet). Båda sekelskiftena utmärks av stor social 

förändring; ny teknik, nya kommunikationsformer, 

självupptagenhet, en hektisk lust för nöjen och njutning 

samt stegrade krav på flexibilitet för att hantera alla nya 

villkor i tillvaron. Man kan se det som att kroppens och 

själens besvär också uttrycker ett samhällstillstånd och 

blir härmed en social diagnos, som kräver » - - - ytterst 

ett politiskt och humanistiskt ansvar.«24

Den ekonomiska återhämtningen under senare delen 

av 1990-talet har gynnat nästan alla utom de (långtids)-

sjukskrivna. Det har också varit svårare för invandrare 

att komma ikapp. Var man kommer ifrån och när man 

kom till Sverige spelar in. En tredjedel av fattiga vuxna 

har utländsk bakgrund. 25 Hur majoriteten ska förhålla 

sig till minoriteten; hur »vi« ska hantera »dem«, måste 

bli en fråga om hur alla invånare i Sverige garanteras sina 

rättigheter som medborgare. 

Sprickan genom Sverige kan ses som en fråga om klass, 
kön och allmän social bakgrund, men den kan också 
beskrivas i etniska termer. Inte bara så att utrikes födda 
– generellt – har svårare än andra att få arbete, hamnar 
i de mest nedslitna bostadsområdena och är underre-
presenterade i beslutande politiska organ och vad gäl-
ler valdeltagande. Det finns också ett slags etnisk hie-
rarki, där vissa befolkningsgrupper drabbats hårdare 
än andra.26

Sverige har vid internationell jämförelse varit ett land 

med en över tid stabil och hög grad av tillit mellan med-

borgarna samtidigt som korruptionen är låg. Förtroendet 

för de implementerande (genomförande) myndigheterna 

har varit väsentligt högre än för de beslutande (och där-

med ansvariga) politikerna.27 Andelen som känner hög 

respektive låg tillit varierar mellan grupper. Personer 

med hög utbildning, goda inkomster, svenska medborgare 

och allmänt »välanpassade« hyser mer tillit än LO-med-

lemmar, icke-svenska medborgare, lågutbildade, arbets-

lösa, sjukskrivna, förtidspensionärer. Däremot spelar 

bostadsort, partifärg eller kön ingen roll. Unga människor 

(15– 29 år) hyser klart mindre tillit till sina medmänniskor 

än äldre. Det är idag svårt att uttala sig om detta är någon-

ting nytt eller om tilliten ökar med stigande ålder.28

Den yngre generationens individuella strävanden 

förutsätter inte deltagande i parti, kyrka, familj eller lik-

nande på samma sätt som tidigare. Dagens unga klass-

röstar i mindre utsträckning än sina föräldrar.29 Under 

de två senaste decennierna har svenska ungdomar främst 

värdesatt jämlikhet, ett liv fullt av njutning, ett behagligt 

liv, självförverkligande och socialt anseende. Detta kan 

tolkas på olika sätt. Man kan se det som att ungdoms-

generationen består av »superindividualister« i stort sett 

ointresserade av kollektiv gemenskap. Det kan också 

tolkas som att efterkrigsgenerationen tar välfärden för 

given och i stället längtar efter lyx och flärd. En tredje 

tolkning är att man helt enkelt längtar efter det som man 

har för litet av i sin vardag. Om man utgår från att för-

troende och tillit mellan människor är det som håller 

ihop samhället, så kan ovanstående resultat ändå ge 

anledning till oro, därför att människor som värderar 

njutning högt tenderar att hysa mindre förtroende för 

sina medmänniskor. Det för samhällets överlevnad så 

nödvändiga mellanmänskliga förtroendet eroderar i 

stället för att utvecklas30 En mer positiv tolkning innebär 

att de unga ställer högre krav på livskvalitet i framtiden 

och vad de i själva verket uttrycker är otillfredsställda 

behov. Värderingen av jämlikhet men även familje-

trygghet tyder på detta.31

Den tekniska utvecklingen har gjort tillvaron så kom-

plicerad att man börjat tala om »vetenskapliggörandet av 

våra vardagsliv.« I slutet av 1960-talet började man göra 

riskanalyser för vad dels naturen, dels tekniken skulle 

kunna tänkas ställa till med. En risk kan antingen ses 

som en objektiv iakttagbar eller en subjektivt upplevd 

företeelse eller som en social konstruktion oberoende av 

»fakta«. Enligt det sistnämnda perspektivet säger alla 

uppfattningar om påstådda risker lika mycket om den 

kultur där de uppstått som någonting om det fenomen 

som de beskriver. Det intressanta blir här att förstå under 

vilka förhållanden som en viss riskdefinition formuleras 

och får spridning. 

Ulrich Beck har gått ett steg längre när han myntat 

begreppet »risksamhället« vilket innebär att kalkylerade 

risker idag övergått till att bli historiskt sett nya »faror« 

innebärande »megarisker eller hot« som inte går att 

beräkna, undvika, försäkra sig mot eller ens kompensera 

i efterhand. Dessa risker drabbar globalt och de drabbar 

alla blint vilket gör det befogat att tala om något kvalita-

tivt nytt i form av »faror bortom alla risker.« som det 

krävs kompetenta medborgare för att hantera.32

Det talas också om globalisering som något kvalitativt 

nytt som i sig antingen orsakar problem och konflikter 

av bland annat social, ekonomisk och ekologisk karaktär 

eller förebådar löftet om en ny värld som det är upp till 

oss hur vi väljer att hantera. Ordet förekom fyra gånger i 

svensk press 1992 och nio år senare 335 gånger. Kritiker 

av globaliseringen menar att få tycks ifrågasätta om globa-

lisering finns medan desto fler beter sig »som om« den 

finns.33 Globalisering innebär mycket kort att villkoren 

för nationellt baserade demokratier har förändrats i och 

med att vi håller på att lämna nationalstaten för något 

slags världssamhälle med nya och annorlunda framför 

allt transnationella ekonomiska processer, globala nät-

verk, en social komplexitet och en global tidsmässig sam-

tidighet möjlig tack vare elektronikens utveckling, som 

gör att människor – såväl representanter för valutamark-

nader som gräsrotsaktivister – kan agera samfällt på ett 

sätt som tidigare inte var möjligt. Den nya komplexa 

situationen ger utrymme för att »uppfinna det politiska«, 

det vill säga utveckla helt nya överskridande angreppssätt 

på nutida problem. Ett nytt sätt att organisera politisk 

handling tränger sig på med utspridda nätverk, medie-

strategier (främst utnyttjande av television och Internet), 

civil olydnad och en tilltagande betydelse av att behärska 

kulturella arenor. Många ser en förskjutning från inter-

nationell samverkan baserad i identifikation med national-

staten till en föreställd global gemenskap. Att undersöka 

hur det nya globaliserade systemet eller världssamhället 

reproduceras över tid blir härmed en av samhällsveten-

skapens utmaningar.34

Globaliseringen uppfattad som oplanerad, självgående 

och utan att någon egentligen tar ansvar har gjort ömse-

sidigt beroende och förpliktelser överflödiga. Idag kvali-

ficerar man sig med sin förmåga att leva med snabba 

fö rändringar under oordnade förhållanden och alltid 

placera sig rätt i nya nätverk. Om man inte hänger med 

eller hamnar långt ner i hierarkin antas det bero på indi-

viduella tillkortakommanden. Otrygghet och oförutsäg-

barhet är viktigare för upprätthållande av den sociala 

kontrollen än gamla tiders maktspråk. Denna otrygghet 

verkar som en individualiserande kraft av tvingande karak-

tär som försvagar individernas upplevelse av sig själva 

som medborgare med gemensamma intressen. Om man 

inte riktigt har grepp om dagsläget blir det svårt att sam-

arbeta om gemensamma frågor inför framtiden35 

Många menar att otrygghet, ängslan och oro för vart 

samhället är på väg i förekommande fall kanaliseras till en 

oro för den egna säkerheten. Det blir lätt att finna synda-

bockar bland »de andra«.36 En fokusering på brottslig-

heten kan avleda intresset från andra frågor. Hot om yttre 

fiender kan ha en konsensusskapande funktion; ge iden-

titet, uppmuntra till solidaritet och sammanhållning.37 Vi 

får en »rädslans samhörighet«.38 På samma sätt kan upp-
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slutning bakom brottsoffer stärka sammanhållningen 

mot det avskyvärda som finns någonstans därute.39 

För 30 år sedan varnade British Society for Social 

Responsibility in Science för användningen av ny över-

vakningsteknologi. Konsekvenserna befarades bli oöver-

skådliga; kontrollsystem fungerar aldrig som det en gång 

var tänkt, uppgifter kan hamna på avvägar, en politisk 

regim kan i framtiden missbruka uppgifterna på ett sätt 

som kan vara svårt att föreställa sig i dag. Trots det blev 

kameraövervakningen mycket omfattande i just Stor-

britannien.40 Det finns olika uppgifter om kameraöver-

vakning resulterar i minskad brottslighet och/eller ökad 

trygghet.41 Efter att ha tagit del av svenska och interna-

tionella erfarenheter menar Brottsförebyggande rådet 

att kameraövervakning med fördel kan sättas in på 

avgränsade ytor. Den gör mest nytta när det gäller att 

förhindra planerade brott som inbrott, stöld och skade-

görelse, men spelar mindre roll för att hindra oplanerade 

våldsbrott som sker under alkoholpåverkan.42 

När trygghet mer handlar om att slippa bli utsatt för 

brott än tillgång till arbete, vård, skola och omsorg så 

varnar vissa för en utveckling på väg mot en »- - - krimi-

nalisering av maktlöshet - - -«. Den franske sociologen 

Louïc Wacquant menar att det postindustriella samhäl-

let med massarbetslöshet, osäkra lönearbeten, ett grov-

maskigare socialt skyddsnät behöver en repressiv kriminal-

politik för att motverka social instabilitet, vilket ökade 

fångtal i alla utvecklade samhällen anses visa.43 Krimino-

loger hävdar att brottsligheten trots allt inte ökar hela 

tiden vare sig i Sverige eller utomlands vilket man lätt får 

intryck av.44 Någon har ställt frågan varför den avstannade 

brottsutvecklingen över huvud taget inte nämns i det 

nationella brottsförebyggande programmet Allas vårt 

ansvar (Ds 1996:59).45 

Politiker från såväl höger som vänster får utrymme att 
framstå som handlingskraftiga när vår tids osäkerhet 
görs till en rädsla för brott i stället för en förlust av 
grundläggande social trygghet.46 
- - - ›oro för brott‹ och krav på ›lag och ordning‹ åtmins-
tone delvis kan tolkas som ställföreträdande begripliga 
uttryck för en mer grundläggande existentiell oro, som 
är så mycket svårare att hantera politiskt.47 

Det råder delade meningar om brottsrapportering i media 

påverkar människors rädsla för brott.48 Men några hävdar 

att det är vetenskapligt belagt att ju mer man läser om 

brott, desto mer otrygg och rädd känner man sig. Grova 

och spektakulära brott slås alltid upp stort i medierna. 

Kriminaljournalistik om våld, sex och mord säljer.49 Hän-

delser inom ekonomins område, som kan tänkas väcka 

intresse och inte minst anstöt har också blivit föremål för 

massmedial dramaturgi.50 Mediepresentationen av ung-

domsbrottslighet har förändrats i stort från att se denna 

som ett resultat av välfärdsstatens brister till en fråga om 

inlärd hjälplöshet förorsakad av samma välfärdsstat, där 

incitament saknas för att ungdomarna ska ta sig i kragen 

själva. Under socialdemokratiska regeringar har borger-

liga tidningar publicerat dubbelt så många ledarartiklar 

om ungdomsbrottslighet och (s)tatens oförmåga att 

garantera medborgarnas säkerhet.51 

Massmedierapporteringen om ungdomsbrottslighet 

har skiftat från att handla om stölder till våld utan att 

detta svarar mot den faktiska brottsutvecklingen på något 

enkelt sätt.52 Både antalet rubriker och ledarartiklar som 

handlar om våld respektive ungdomsvåld har framför 

allt ökat under 1980-och 90-talet utan en motsvarande 

ökning av rapporterad rädsla eller utsatthet för våld vare 

sig i Sverige eller Danmark.53 

Vid en mediegranskning visade det sig att danska TV2 

påstått att ett tungt beväpnat invandrargäng tagit över tre 

stadsdelar i Köpenhamn, vilket inte var sant, och det åbe-

ropade »beviset« var ett avsnitt ur en musikvideo. Enligt 

uppgift från Reportrar Utan Gränser ser många i Paris 

förorter journalister som polisens och politikernas för-

längda arm, vilket blev tydligt vid kravallerna hösten 

2005. I Sverige nämns boendemiljöns dåliga inflytande 

när brottslingar kommer från miljonprogramsområden. 

Däremot är uppgifter om ekonomisk brottslighet eller 

kriminalitet över huvud taget som kan vara förorsakad av 

invånarna själva i rika stadsdelar sällsynta i dagspressen.54 

Även i rapporteringen över mäns våldtäkter mot kvinnor 

som i merparten av fallen äger rum mellan personer som 

känner varandra, visar en genomgång att nästan samtliga 

tidningsartiklar under en tvåårsperiod beskriver våld-

täkter på allmän plats med främmande gärningsmän.55

1955

1975

1995

Fråga

(Ungdoms)brottslighetens 

orsaker

Fängelsets ineffektivitet

Humanisering av fångvården

Påföljdssystemets effektivitet

Brottsförebyggande åtgärder

Brottsoffrets rätt

Lösning

Reformer

Integration

Tro på forskningen

Eliminera sociala orättvisor

Bättre behandling

Klientinflytande

Straffvärde

Avskräckning

Samhällsbeskrivning

Ett samhälle i utveckling

Klassamhälle

Våldssamhälle

Journalistik

I nationens tjänst

I demokratins och 

yttrande frihetens tjänst

I marknadens tjänst

Rapportering av ungdomsbrottslighet i tidningar 1955–1995

Källa: Ester Pollack, »Medierade brott«, i Helena Blomberg m.fl., Sociala problem och socialpolitik i massmedier, Studentlitteratur, Lund 2004.



 17

e nordiska länderna med en tämligen omfat-

tande offentlig sektor och ett utvecklat välfärds-

system har garanterat alla medborgare del i vissa 

rättigheter och en viss levnadsstandard. Statens ansvar, 

uppväxtvillkorens betydelse och en etablering av grund-

läggande normer hos individen har av tradition setts som 

viktigt. Under 1960-och 70-talet utvecklades en behand-

lingsideologi som utgick från att brottslingar var om inte 

direkt sjuka så i alla fall offer för omständigheterna. Men 

det har skett en perspektivförskjutning mot mer fokus 

på brottsoffer, rättvisa, likhet inför lagen, proportiona-

litet mellan brott och straff jämfört med tidigare.56 

Tidigare var inte kriminalpolitiken på samma sätt 

som idag en del av dagspolitiken utan var i allt väsentligt 

en fråga för Justitiedepartementet och några få experter. 

Med tiden har flera andra aktörer fått ett allt större in -

flytande på kriminalpolitikens utformning. På 70-talet 

var det klientrörelserna, idag är det bland annat kvinno-

rörelsen och brottsofferrörelsen.57 

Socialdemokratin tog till en början till sig tankar om 

rehabilitering och humanism. Men narkotikafrågan kom 

tidigt att betraktas som ett farligt och dessutom mycket 

främmande problem och togs därför på stort allvar i 

Sverige. En splittrad socialdemokrati valde en vid inter-

nationell jämförelse mycket restriktiv politik. Man måste 

hantera ett opinionstryck från dels de vänstersinnade 

som framhävde skötsamhetsidéalet och att trasproleta-

riatet inte ska få förstöra för andra, dels moderaterna 

med krav på lag och ordning. Det blev svårt att hävda att 

fängelsemurarna skulle rivas när man diskuterade just 

narkotikabrott, men även brott mot kvinnor och barn 

och ekonomiska brott. 

I avsaknad av goda behandlingsresultat blev det lättare 

att betrakta orsakerna till avvikelser och brottslighet som 

individuella i stället för strukturella. Brottsligheten har 

mer och mer blivit ett kriminalpolitiskt i stället för ett 

socialpolitiskt problem och behandlingstanken har fått stå 

tillbaka för allmänpreventionen, det vill säga att straffets 

funktion är att avskräcka andra från att begå brott.

Under 30 år har vi gått från en defensiv till en offensiv 

straffrättspolitik där intresset för orsaken till brottet och 

behovet av vård och stöd till förövare ersatts med krav 

2. 
öKAD ORO FöR 

En TILLTAGAnDE 
BROTTSLIGHET?
2.1 kort om kriminalpolitikens utveckling

D

från serien »Offentliga rum« 2007
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på effektivare brottsbekämpning och mobilisering av 

resurser för stöd till brottsoffer. Behandlingstanken har 

minskat i betydelse till förmån för lagföring samt fler 

och längre straff. Av- och nedkriminaliseringar under 

1970-talet har ersatts av en expanderad strafflagstiftning 

och fler fängelsedomar. Under 1980-talet fick vi en utvid-

gad strafflagstiftning. Moderaterna gjorde lag och ord-

ning till en valfråga vid valet 1991, som följdes av ett 

regeringsskifte och en moderat justitieminister.58 1994 

återkom socialdemokraterna i regeringsställning med 

parollen »Vi ska vara hårda mot brott – men vi måste 

också vara hårda mot brottens orsaker« som rymmer 

både individuella och strukturella tolkningar av brotts-

ligheten samtidigt som man står för både nolltolerans 

och lag och ordning.59 

Synen på ekobrott intar här en särställning med fram-

för allt socialdemokraterna som pådrivande i fråga om 

straffskärpningar mot vad man betraktar som hot mot 

enskilda, det allmänna och näringslivet. Förutom mins-

kade skatteintäkter handlar det om en undergrävd sam-

hällsmoral och spelregler som sätts ur spel både inom 

näringslivet och socialförsäkringssystemet. Moderaterna 

har varit mer defensiva i denna fråga och gärna lyft fram 

de systemfel som man menar gynnar uppkomsten av 

fenomenet ekonomisk brottslighet.60 Man har menat att 

ett sänkt skattetryck avsevärt skulle underlätta en större 

laglydnad och självsanering inom näringslivet samt 

betonat att kampen mot den ekonomiska brottsligheten 

inte får föras till priset av en minskad rättssäkerhet för 

medborgarna.61 

Det kriminalpolitiska synsättet eller perspektivet har 

med tiden kompletterats med ett social- och hälsopolitiskt 

perspektiv. Våld accepteras mindre idag jämfört med 

tidigare. Fler och fler inträffade händelser med ett i 

någon form våldsamt innehåll i det svenska yrkeslivet 

polisanmäls och rubriceras som brott. Det sker inom 

skolan, äldreomsorgen, sjukvården och polisen. Efter 

andra världskriget har mänskliga rättigheter men även 

brottsoffrens situation lyfts fram med FN:s hjälp. Brotts-

offerrörelsen kommer både »underifrån« (till exempel 

kvinnor och barn) och »uppifrån« (till exempel konser-

vativa partier). Men brottsoffrets stärkta ställning kan 

inte enbart förklaras med ökad lyhördhet för de mänsk-

liga rättigheterna. I en tid präglad av oro och värdekris 

kan brottsoffret ha en konsensusskapande funktion. Alla 

sluter upp bakom ett offer för brottslighet och annat 

avskyvärt beteende.

Politiskt svaga grupper som kvinnor och barn, så 

småningom även invandrare, homosexuella och andra 

har kunnat göra sig hörda i egenskap av brottsoffer. Men 

frågan är vem som får status som brottsoffer. »Det idea-

liska offret« är vid brottstillfället svagt, upptaget med ett 

respektabelt projekt, befinner sig på en plats som hon 

eller han inte kan klandras för, medan gärningsmannen 

är stor och ond, okänd och saknar relation till offret. 

Verkligheten visar att det är svårt att finna både idealiska 

brottsoffer och demoniska gärningsmän som uppfyller 

kriterierna. De brottsoffer som har en avvikande livsstil 

passar inte in i förväntningarna om »idealiska« brottsof-

fer. Våld äger ofta rum mellan personer som känner var-

andra. Variationer i utsatthet och förekomsten av multi-

offer gör det befogat att ta reda på vilka som löper större 

risk att bli brottsoffer än andra.62

Förr sågs gärningsmannen som ett offer för olika 

omständigheter (barndomens inverkan, arbetslöshet 

med mera) och kriminologin försökte förstå variationer 

i gärningsmannaskap och våldsanvändning mellan olika 

grupper över tid. Man försökte sätta in brottet i ett sam-

manhang där relationen mellan gärningsman och den 

drabbade, det vill säga brottsoffret analyserades när-

mare. Inom den nu dominerande brottsofferforskningen 

i Sverige som handlar om mäns våld mot kvinnor har 

däremot alla kvinnors risk att bli utsatta för våld och alla 

mäns latenta förmåga att ta till våld betonats mycket 

starkt på bekostnad av forskning om skillnader i utsatt-

het eller våldsutövning. 

Tidigare så kallade offerlösa brott som ansågs beröra 

de inblandade frivilligt utan att någon oskyldig kom till 

skada, till exempel illegalt spel, konsumtion av alkohol 

och andra droger, olika sexuella beteenden, prostitution, 

innehav av barnpornografi, abort, som i de fall krimina-

lisering varit aktuell, blev föremål för av- och nedkrimi-

nalisering. Senare kriminalisering av till exempel narkotika-

konsumtion, köp av sexuella tjänster och innehav av 

barnpornografi har förutom argument om till exempel 

exploaterade missbrukare, våld mot kvinnor, utsatta 

barn också motiverats med att »samhället måste göra en 

markering« och med samhället förstås »vanliga männis-

kor« och »hederliga medborgare«. Ytterst handlar det 

om en utmaning mot det allmänna rättsmedvetandet 

och hot mot demokratin.63

När moderaten Fredrik Reinfeldt tillträdde som ord-

förande i Justitieutskottet år 2001 deklarerade han: »Det 

svenska samhällets våldstolerans växer« med resultatet 

att allt fler vid behov avstod från att kontakta de rätts-

vårdande instanserna.64 Inför valrörelsen 2002 varnade 

han för en utveckling där staten inte längre kan ta sitt 

ansvar för brottsbekämpningen vilket bäddar för en 

utveckling av säkerhetsbranschen inom ett område som 

inte ska vara föremål för privatisering.65 Folkpartiet tog för 

övrigt upp samma problem.66 I direkt svar till Reinfeldt 

hävdade den dåvarande socialdemokratiske justitie-

ministern Thomas Bodström att Sverige var »- - - det 

tryggaste landet av jämförda industriländer - - -« . Någon 

total ökning av brottsligheten förelåg inte, men kvaliteten 

på brottsutredningarna och antalet uppklarade brott 

måste öka, brottsoffer och vittnen få mer stöd och skydd. 

Enligt hans bedömning skulle ungdomsbrottsligheten 

bli den viktigaste kriminalpolitiska frågan de närmaste 

åren. Han varnade för att ställa ett brottsförebyggande 

arbete och fler poliser mot varandra.

 
Socialdemokratins kriminalpolitik – och det arbete som 
utförs inom Justitiedepartementet – bygger på kun-
skap och förmåga att analysera orsak och verkan. Ett 
tryggt samhälle byggs utifrån erfarenhet och eftertanke 
– inte på hetspropaganda, skrämseltaktik och repres-
siva panikåtgärder, likt de moderaterna föreslår. Vi ska 
vara hårda mot brottsligheten. Men också hårt angripa 
de sociala orsaker som ligger bakom brottsligheten, sam-
tidigt som vi utvecklar hela samhällets förmåga att före-
bygga brott. Varje brott är ett för mycket. Men vem 
tjänar på att skrämma medborgarna?67 (Emfas tillagd)

Strax efteråt formulerade sig folkpartiet på samma sätt: 

»Vi måste minska brottsligheten genom att bekämpa 

dess orsaker lika hårt som brottsligheten i sig.« 68 Folk-

partiets rättspolitiska program för att återupprätta rätts-

staten med förslag om effektivare brottsbekämpning, 

undanröjande av sociala problem och tidiga åtgärder 

mot ungdomsbrottslighet menar man har ett brottsoffer-

perspektiv.69 Man framhöll att »Förtroendet för statens 

förmåga att ge medborgaren säkerhet måste återupp-

rättas.«70 Att den socialdemokratiska regeringen inte 

skulle prioritera rättsväsendet tillbakavisades av justitie-

minister Bodström. Men förutom en satsning på nya 

poliser får man » - - - aldrig glömma bort att bakom 

kriminalitet döljer sig sociala orsaker.« som motiverar 

en satsning på välfärden för att minska brottsligheten och 

öka tryggheten.71 En del har hävdat att samarbetet mellan 

socialdemokratin och borgerligheten vid utarbetandet 

av en del propositioner gör att skillnaderna för en del 

utomstående betraktare inte framstår som särskilt stora, 

utan handlar mer om retoriska och taktiska skillnader.72

Folkpartiet ansåg att den socialdemokratiska reger-

ingen inte tog en lång rad dokumenterade brister i rättss-

väsendet på tillräckligt stort allvar. Särskild uppmärk-

samhet menade man måste riktas mot organiserad 

brottslighet, säkerhetspolitik och terroristbekämpning.73 

Strax före valet 2006 lanserade folkpartiets talesmän i 

underrättelsefrågor – Johan Pehrson och Allan Widman 

- ett förslag om ett nytt inrikesdepartement med ansvar 

för landets inre säkerhet, bekämpning av terror och 

andra hot mot Sverige: »Som demokratisk stat har vi 

inte bara en rättighet att försvara oss mot terror, utan 

framförallt en skyldighet.«74 Justitieminister Bodström 

svarade att det precis som alltid handlade om » - - - att 

bekämpa brotten men också brottens orsaker.« Traditio-

nell brottsbekämpning måste ske med demokratiska 

medel och med hänsyn tagen till behovet av effektiva 

verktyg, men också respekt för enskildas integritet. På 

lång sikt bör terrorism som i grunden orsakas av fattig-

dom och utanförskap, bekämpas genom ansträngningar 

för » - - - en tryggare och rättvisare värld.«75 

Våren 2005 presenterade Fredrik Reinfeldt (m) och 

Beatrice Ask (m) tre förslag som »kommer att bidra till 

att minska brottsligheten och öka tryggheten i vardagen. 

- - - Genom fasta ramar skapar vi ett förutsebart och 

effektivt rättsväsende. Det är det första steget mot ett 

friare och tryggare samhälle för alla.« Brottsbalken bör 

kompletteras med en föreskrift om att hela straffskalan 

ska tillämpas. De utdömda straffen blir mer förståeliga för 

allmänheten och »Längre straff förstärker brotts offrens 

känsla av trygghet.« Brottsoffren ska sättas i centrum 

och en särskild brottsofferhandläggare finnas inom varje 

polismyndighet. Fler polisanmälningar, dålig uppklar-

ningsprocent av anmälda brott och halveringen av antalet 
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poliser i yttre tjänst under de senaste 20 åren måste kom-

penseras med fler och effektivare poliser vilket även inbe-

griper en omorganisering av hela polisväsendet med större 

lokalt inflytande över polisens basverksamhet.76

Fredrik Reinfeldt blev statsminister och Beatrice Ask 

justitieminister i den nya alliansregering bestående av de 

fyra borgerliga partierna som tillträdde efter valet hösten 

2006. Förslagen i Reinfeldts och Asks artikel upprepas i 

Regeringsförklaringen, som betonar minskad alkohol-

konsumtion, tidiga och tydliga åtgärder mot ungdoms-

brottslighet och inte minst en trygg uppväxt som viktigt 

för att minska antalet brott. Möjligheten att lagstifta om 

en så kallad civilkuragelag med skyldighet för var och en 

att efter förmåga ingripa när någon är i nöd skall utredas. 

Polisen bör få möjlighet till buggning för att komma åt 

den »avancerade kriminaliteten«. Ökad samordning av 

både den operativa verksamheten och underrättelse-

arbetet liksom fördjupat internationellt samarbete är 

nödvändigt för att förebygga terrorism och förhindra 

attentat.77 Regeringen har inlett en bred, nationell mobi-

lisering mot den organiserade brottsligheten som omfat-

tar samarbete med flera andra myndigheter. Bland annat 

ska 200 poliser avdelas för uppgiften och särskilda aktions-

grupper inrättas vid åtta polismyndigheter och Riks-

kriminalpolisen.78

 När den socialdemokratiska regeringen i början av 

2000-talet aviserade » - - - den största satsningen någon-

sin på rättsväsendet« motiverades det med att en » - - - 

modernisering av kriminalpolitiken sker i hela Europa 

– oavsett om det är höger eller vänsterregeringar«.79 

Utbildning av 4000 nya poliser planerades för mandat-

perioden 2002–2006.80 Enligt den dåvarande social-

demokratiska regeringen ökade antalet poliser så att 

Sverige fick flest poliser per invånare i hela Norden.81 

Den borgerliga alliansregeringen som tillträdde 2006 

deklarerade att man » - - - påbörjat den största sats-

ningen i modern tid för att göra hela Sverige till ett tryggt 

land att leva i«.82 I samband med Budgetpropositionen 

för 2007 talar alliansregeringen precis som den social-

demokratiska regeringen gjort tidigare om »- - - den 

största satsningen någonsin på polisen.«. Vad man vill 

satsa på är fler poliser och ökade resurser till säkerhets-

polisen för terroristbekämpning.83 Mellan åren 2004 och 

2007 låg antalet poliser på drygt 15 000.84 Målet för allians-

regeringen är 20 000 poliser år 2010.85 

Utgifterna för rättsväsendet utgör cirka fyra procent 

av samtliga utgifter i förslaget till statsbudget för 2008. 

Litet drygt hälften av kostnaderna går till polisen. Kostna-

derna för Polisorganisationen, Säkerhetspolisen, Åklagar-

 väsendet, Domstolsväsendet med mera och Kriminal-

vården uppgår till 93 procent av samtliga kostnader för 

rättsväsendet. Bidrag till brottsförebyggande arbete har 

legat konstant på omkring 0,02 procent.86 Justitieminister 

Beatrice Ask (m) vill prioritera fler poliser, bättre ledarskap 

och enklare rutiner inom polisen, samt att polisen jobbar 

mer med mängdbrotten. Justitieministern tror framför 

allt på ett »tidigt och tydligt« ingripande och »gillar noll-

toleranstänkandet«.87 Inom rättsväsendet ska mäns våld 

mot kvinnor, ungdomsbrottslighet samt grov organiserad 

och systemhotande brottslighet prioriteras. Brottsoffrens 

rättigheter ska stärkas och deras behov stå i fokus, en 

civilkuragelag i form av en lagstadgad skyldig het att ingripa 

om någon är i nöd, ska utredas med början 2008.88  

2.2 spänningen mellan effektivitet, 
integritet och rättssäkerhet

Uppmärksammandet av brottsoffer förde med sig krav 

på att staten förutom att upprättahålla rättssäkerheten 

också borde ansvara för rättstrygghet, det vill säga rätten 

att slippa bli utsatt för brott.89 Idag ansvarar rättsväsen-

det för såväl rättssäkerhet som rättstrygghet.90 Debatten 

om brottsbekämpning har ofta förts på nationell nivå 

där jämförelser bakåt i tiden sällan omfattar andra länder, 

med resultatet att brottsligheten på hemmaplan många 

gånger ansetts kunna gå att »bekämpa« med rätt medel. 

Men det finns inte något givet samband mellan brottsut-

veckling, kriminalpolitik, välfärdsmodell eller politisk 

färg på regeringar i Skandinavien eller Västeuropa.91 

Det har länge påpekats att den nödvändiga avväg-

ningen mellan effektivitet och integritet enligt många 

bedömare inte fått tillräcklig uppmärksamhet,92 vilket 

också gäller det internationella polissamarbetet och EU-

harmoniseringen som ytterst får konsekvenser för vår 

egen beslutanderätt och nationalstatens våldsmonopol.93 

Bristfälliga hotbildsanalyser och bristande belägg för 

efterfrågade metoders effektivitet har uppmärksammats 

sedan länge,94 liksom frågan om hur man bäst bemöter 

medborgarnas rädsla för i vissa fall icke existerande 

faror.95 Förutom kritiken mot generell övervakning 

innebärande en inskränkning av den individuella frihe-

ten och integriteten, finns en oro för att överfulla häkten 

och ökande fångtal över huvud taget inte ifrågasätts.96 

Med motiveringen att polisen ska få verktyg i nivå 

med de som polisen redan förfogar över i våra nordiska 

grannländer,97 fattade den socialdemokratiska regeringen 

beslut om att lägga fram ett förslag till riksdagen om 

buggning och användande av vissa tvångsmedel för att 

förhindra att vissa mycket allvarliga brott begås.98 Kritiken 

om inskränkningar i medborgarnas fri- och rättigheter 

och den överhängande risken för ett övervakningssamhälle 

där medborgarna i förekommande syfte kan komma att 

disciplinera sig själva, kom från både vänster och höger 

och ett antal instanser och organisationer. Brådskan i 

lagstiftningsarbetet, dålig samordning med annan lag-

stiftning och bristande underlag för att bedöma behov, 

effektivitet, rimlighet, proportionalitet, konsekvenserna 

för oskyldigt drabbade har påtalats av flera.99 På begäran 

av ledamöter från Vänsterpartiet, Kristdemokraterna, 

Centern och Miljöpartiet beslutade riksdagen att låta 

förslaget om hemlig rumsavlyssning (buggning) och 

åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott 

(så kallad preventiv tvångsmedelsanvändning) vila minst 

ett år räknat från den 29 maj 2006 på grund av att lagför-

slagen innebär en begränsning av fri- och rättigheter 

som avses i kapitel 2, § 12 i Regeringsformen.100 

Hösten 2006 lade Utredningen om rättssäkerhet vid 

hemliga tvångsmedel fram sitt betänkande med förslag 

om ökad rättssäkerhet för enskilda vid hemlig teleavlyss-

ning och andra hemliga tvångsmedel.101 Riksdagen fattade 

senare beslut om att för en period om tre år (2008–2010) 

med en senare utvärdering införa Lag (2007:978) om 

hemlig rumsavlyssning som undantar vissa platser för 

bikt, själavård, advokatkontor, massmedieredaktioner 

och Lag (2007:979) om åtgärder för att förhindra vissa 

särskilt allvarliga brott. Vidare fattades beslut om att 

inrätta en Säkerhets- och integritetsskyddsnämnd med 

uppgift att bland annat granska de brottsbekämpande 

myndigheternas användning av hemliga tvångsmedel 

samt en ändring i Rättegångsbalken om krav på under-

rättelseskyldighet beträffande användning av hemliga 

tvångsmedel gentemot enskild.102  

Efter regeringsskiftet hösten 2006 väckte den dåva-

rande moderate försvarsministern Mikael Odenbergs 

arbete med att skriva lagrådsremissen En anpassad för-

svarsunderrättelseverksamhet,103 kritik hos både parti-

vänner och många andra.104 Dåvarande rikspolischefen 

Stefan Strömberg påtalade avsaknaden av rättssäker-

hetsgarantier.105 Henrik von Sydow (m), ledamot i riks-

dagens konstitutionsutskott och grundlagsberedningen 

hävdade offentligt att »Försvarsministern satsar på att 

bygga en kontrollstat«.

Säpo beskriver försvarsdepartementets förslag som 
›främmande för det statsskick vi känner‹. Onekligen 
innebär försvarsdepartementets pm en övergång till 
något vi aldrig haft i Sverige: En generell övervakning 
genom filtrering av vanliga människors dagliga kom-
munikation. I telenätet går de flesta av våra telefon-
samtal, e-post, fax och sms - - - Vi måste akta oss för att 
bygga upp en kontrollstat som – trots de goda syften som 
i dag föreligger – lätt kan missbrukas för andra ändamål 
av en annan regering i en annan tid. Vi kan helt enkelt 
inte utgå från att våra makthavare alltid är goda – så 
varför då sätta verktyg på plats som riskerar att bli till 
grundskott mot den enskilda människans grundläggande 
fri- och rättigheter?106  

Odenberg menade att debatten i framför allt Svenska 

Dagbladet var överdriven och kritiken kunde härledas till 

revirstrider mellan olika myndigheter.107 Det slut giltiga 

förslaget anses ändå inte vara lika omfattande som det 

ursprungligen var tänkt.108 Efter Lagrådets yttrande som 

försvarsminister Odenberg uppfattat positivt fortsatte 

han med en beredning av en proposition i ärendet, som 

överlämnades till riksdagen den 8 mars 2007.109 Vänster-

partiet uttalade kritik mot att » - - - märkligt nog också 

migrationsströmmar - - -« ska bli föremål för framtida 

spaning.110 Senare kom socialdemokraterna med ett antal 

förslag på förändringar för bättre rättssäker het vid för-

svarsunderrättelsearbete.111 I riksdagen kom social demo-

 kraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet överens om 

vilandeförklaring i 12 månader, räknat från juni 2007.112 

Trots att ett direkt terroristhot riktat mot Sverige och 

svenska intressen fortfarande bedöms vara »relativt lågt«, 

menar den borgerliga alliansregeringen att det numera 

inte går att skilja mellan nationell och internationell 
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säkerhet. Det kommande Lissabonfördraget formaliserar 

ett redan inlett internationellt samarbete på både EU- 

och FN-nivå för att bekämpa terrorism. För att Sverige 

ska bli effektivare på att avvärja, förebygga, skydda mot 

och hantera konsekvenserna av terroristverksamhet har 

en rad nationella åtgärder vidtagits såsom kraftigt ökade 

anslag till Säkerhetspolisen, inrättande av ett samverkans-

råd mot terrorism under ledning av Säkerhetspolisen, 

möjlighet för polisen att begära stöd från Försvarsmakten, 

det tidigare redovisade lagstödet för hemlig rumsavlyss-

ning och preventiv användning av hemliga tvångsmedel 

med mera.113
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3. 
BROTTSLIGHET

ynen på vad som är brott eller kriminalitet, lik-

som orsaker och åtgärder för att komma till rätta 

med brottsligheten varierar. En ofta citerad kri-

minolog i Norden – norrmannen Nils Christie – skriver 

att »- - - kriminalpolitik ytterst är en kulturfråga.«114

Kriminalitet är ett bland många sätt att betrakta de dåliga 
handlingarna. Vi är fria att välja. Variationerna i straff-
nivåer mellan olika tidpunkter, i olika länder och mellan 
olika länder är en illustration av denna viktiga frihet.115

För att man ska börja tala om brott och inte avvikande 

beteende, måste det finnas ett lagrum som definierar 

detta. Av centralt intresse inom kriminologin är om, när 

och varför vissa handlingar eller visst avvikande bete-

ende kriminaliseras.116 I början av 2000-talet var fång-

talen lägst på Island, i Norge, Sverige, Finland, Danmark 

och Schweiz (mellan 37 och 69 fångar/100 000 invånare) 

och högst i Ryssland och USA, omkring 6–700 fångar/ 

100 000 invånare. Fyra länder i Västeuropa (England/

Wales, Portugal, Spanien och Italien) har fler än 100 fångar/ 

100 000 invånare. Antalet fångar avspeglar inte på något 

enkelt sätt kriminalitetens omfattning utan är också 

uttryck för ett samhälles sociala organisation och kultu-

rella nivå. Ett lands straffsystem kan ses som en indi kator 

på vilket slags samhälle som står bakom det.117

På Brottsförebyggande rådet har man utvecklat meto-

der för att göra prognoser om den framtida brottsutveck-

lingen.118 Man har bland annat genom en statistisk analys 

av brottsnivåer och ett antal tänkbara orsaksvariabler 

fått ett »riktmärke« som ska tjäna som utgångspunkt för 

vidare analyser på lokal nivå. Resultaten som anses 

»pålitliga och användbara« visar att mer eller mindre 

strukturella förhållanden förklarar omkring hälften av 

skillnaderna i brottsnivåer mellan kommuner. De under-

sökta orsaksvariablerna är: 1) Resursstyrka (socio-

ekonomiska resurser), 2) Sociala kontakter (civilstånd, 

etnisk bakgrund, in- och utflyttning), 3) Demografi 

(kön, ålder), 4) Tillfällesstruktur (tätortsgrad, närhet till 

storstad, detaljhandelsomsättning, turism, utbud av 

alkoholservering), 5) Delaktighet (kyrksamhet, valdel-

tagande).119

Den ekonomiska utvecklingen med fler frestelser 

eller tillfällen att begå brott, minskad social kontroll, 

inkomstskillnader och ökad polarisering är några för-

klaringar till brottsutvecklingen under 1900-talet och 

framför allt efter andra världskriget.120 Strukturföränd-

ringar efter kriget innebärande att många okvalificerade 

arbeten försvann och ökad konkurrens mellan flyktingar 

och andra invandrare och tidigare straffade om de sämre 

arbetena i samhället kan bidra till att förklara den ökade 

brottsligheten.121 En ökad anmälningsbenägenhet och 

minskad toleransnivå påverkar också brottsstatistiken 

liksom ändrad lagstiftning och varierande rättspraxis.122

1950 uppgick antalet polisanmälda brott i Sverige till 

knappt 200 000, men siffran steg och passerade 1985 

1 miljon och ligger sedan dess på omkring 1,2 miljoner.123 

S

från serien »Offentliga rum« 2007
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Det har framgått ovan att åtminstone det polisan-

mälda våldet har ökat. Statistiska centralbyrån (SCB) 

brukar ställa ett antal frågor om erfarenhet av våld i sina 

levnadsnivåundersökningar.126 Följande diagram visar 

att andelen som avstår från att gå ut på kvällen av rädsla 

för att bli utsatt för våld vida överstiger andelen som bli-

vit utsatt för gatuvåld eller hot. Rädslan för att gå ut på 

kvällen gäller framför allt medelålders och äldre, särskilt 

kvinnor. Fram till början av 2000-talet var det fler män 

än kvinnor som var utsatta för något våld eller hot. Där-

efter har skillnaden mellan andelen utsatta män och 

kvinnor minskat något. Störst andel utsatta finns i grup-

pen 16–24 år med en övervikt för männen.

Unga män i åldern 16–24 år är i väsentligt högre grad 

utsatta för gatuvåld eller hot. Andelen utsatta har legat 

på 12 procent eller högre från början av 1980-talet med 

en topp på 20 procent 1995 och har därefter sjunkit 

successivt och låg 2005 på drygt 12 procent. Andelen 

unga utsatta kvinnor har pendlat mellan 6 och 8 procent 

under perioden 1995–2005. Andelen kvinnor som blivit 

utsatta för våld eller hot i yrket eller bostaden är större 

än andelen män.

Mellan en och två procent var utsatta för våld med 

eller utan kroppsskada. Andelen var större i åldersgrup-

pen 16–24 år och gällde framför allt de unga männen där 

så mycket som 9,6 procent blivit utsatta för våld med 

kroppsskada år 2005.127 Statistiska centralbyrån drar föl-

jande slutsatser från sina data: 

Då man jämför oron med våld med det våld som 
faktiskt redovisats - - - är ju skillnaderna högst på -
tagliga. De som oftast drabbas oroar sig minst och vice 
versa.128 

Om man således inte är alltför ung och inte så ofta bru-
kar delta i vissa former av ›nöjesliv›, inte tillhör vissa 
speciella yrkesgrupper och inte blir slagen av sin partner 
är risken för våld eller hot, åtminstone upprepat sådant, 
ganska liten.129  

Antal anmälda brott mot Brottsbalken / 100 000 av medelfolkmängden 1950–2006 
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Källa: Brottsförebyggande rådet, Kriminalstatistik 2006, s. 28, Tabell 1.2, s. 36–37. Det finns fler brottskategorier i Brottsbalken som inte redovisas här.    

Följande diagram visar den procentuella fördelningen av 

polisanmälda brott mellan 1990 och 2006. 

Ovanstående diagram visar att andelen anmälda stöld-

brott har sjunkit från 61 % 1990 till 48 % 2006 bland 

samtliga brott. 40 % av stölderna år 2006 var fordons-

relaterade. Andelen anmälda brott mot person (till exem-

pel mord, misshandel, ofredande och sexualbrott) har 

ökat från 7 % 1990 till 16 % 2006 i förhållande till andra 

brottstyper. Det dödliga våldet har haft samma omfatt-

ning i 30 år (ca 100 fall per år) och tenderar snarare att 

minska än öka. De anmälda våldsbrotten domineras av 

misshandel. Antalet anmälda misshandelsbrott mot barn 

och vuxna har ökat med tre och en halv gång jämfört 

med 1975. Anmälningsbenägenheten varierar beroende 

på vilken sorts misshandel det rör sig om samt mellan 

olika tidpunkter. Antalet anmälda sexualbrott låg på i 

genomsnitt omkring 3000 per år 1950–1984. Mellan 1985 

och 2006 fyrdubblades antalet var 2006 uppe i drygt 

12 000 anmälningar varav ca en tredjedel utgjordes av 

våldtäkt eller grov våldtäkt. Det ökade antalet anmälda 

våldtäkter förmodas bero på en lagändring den 1 april 

2005 innebärande att en del gärningar som tidigare rub-

ricerades som sexuellt utnyttjande numera bedöms som 

våldtäkt. Antalet anmälda skadegörelsebrott tredubblades 

mellan 1975 och början av 2000 för att därefter plana ut. 

Klotter står för en fjärdedel av dessa brott.124

År 1950 fanns det 2 784 anmälda brott per 100 000 av 

vad man utan närmare definition valt att kalla »medel-

folkmängden«. Från 1985 har siffran legat på mellan ca 

12 000 och knappt 14 000. Den absoluta merparten avser 

brott mot Brottsbalken. Antalet anmälda tillgreppsbrott 

per 100 000 har mer än fyrdubblats sedan 1950 och upp-

gick till 6 417/100 000 av medelfolkmängden år 2006. 

Den högsta siffran låg på 8 650 år 1990. 125

Fördelning av det totala antalet anmälda brott på olika brottskategorier 1990–2006 (procent)

Källa: Brottsförebyggande rådet, Kriminalstatistik 2000, s. 25, Kriminalstatistik 2002, s. 30, Kriminalstatistik 2003, s. 31, Kriminalstatistik 2004, s. 25, 
Kriminalstatistik 2006, s. 28.

 1990 1993 1995 1997 2000 2003 2006

Stöldbrott 61 59 60 60 58 53 48

Brott mot person 7 10 11 11 12 13 16

Skadegörelsebrott 8 8 9 10 10 12 12

Bedrägeribrott 9 5 4 4 4 5 5

Trafikbrott 6 7 5 4 6 6 6

Narkotikabrott 2 3 2 4 3 3 5

Övriga brott 7 8 8 7 7 8 8

Summa 100 100 100 100 100 100 100

Antal 1 218 820 1 191 251 1 145 945 1 196 065 1 214 968 1 255 371 1 224 958
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På Statistiska centralbyrån bedömer man att resultaten 

från kriminalstatistiken över polisanmälda brott i form 

av stöld, skadegörelse, våld eller hot om våld och offer-

undersökningar inom ramen för SCB:s levnadsnivåun-

dersökningar indikerar en omfattande dold brottslighet 

som aldrig kommer till Polisens kännedom. Förutom 

olika mättekniska problem handlar det om att man inte 

vill tala om vad man råkat ut för, rädsla för repressalier 

eller en allmän uppfattning att en polisanmälan gör var-

ken från eller till i den uppkomna situationen. Enligt 

SCB står »relativt ofta« kriminellt belastade och miss-

brukare för den polisanmälda våldsbrottsligheten och 

dessa grupper nås sällan i SCB:s undersökningar. SCB:s 

data visar i stället mer det våld som den »vanlige« med-

borgaren utsätts för.130 

Regeringen gav Brottsförebyggande rådet i uppdrag 

att komplettera sin brottsstatistik med en årlig brottsoffer- 

och trygghetsundersökning med början 2006.131 Med hjälp 

av dels telefonintervju, dels postenkät ställs ett antal 

frågor om utsatthet för brott, trygghet och förtroende 

för rättsväsendet. En fjärdedel av befolkningen (16–79 år) 

blev utsatta för något brott under 2006. 11 procent av 

befolkningen uppger att de utsatts för brott mot person, 

det vill säga ett eller flera av följande brott: hot, misshan-

del, sexualbrott, personrån och trakasserier. Drygt 12 

procent av hushållen blev utsatta för brott mot egendom, 

det vill säga bostadsinbrott, bilstöld, stöld ur eller från 

fordon, cykelstöld. Det vanligaste är cykelstöld som 7 pro-

cent av hushållen uppger att de blivit utsatta för följt av 

stöld ur eller från fordon som 5 procent utsatts för. En 

fjärdedel av brotten mot person och hälften av brotten mot 

egendom är enligt uppgift polisanmälda. En stor andel av 

brotten drabbar få individer. 70 procent av alla brott mot 

person och 40 procent av alla brott mot egendom under 

2006 drabbade personer som redan varit utsatta för 

åtminstone ett brott under året.132 

Oberoende av den förda kriminalpolitiken har brotts-

ligheten i form av antalet lagförda personer i Skandinavien 

och några västeuropeiska länder följt samma trend med 

kraftigt ökad brottslighet mellan 1950 och omkring 1990, 

som sedan avstannar under det följande decenniet.133 

Uppklarningsprocenten har i Sverige sjunkit från 35 pro-

cent i mitten av 1970-talet till omkring 25 procent i 

mitten av 1990-talet, men ligger nu på över 30 procent.134 

Antalet lagförda för brott efter huvudbrott har mer än 

halverats sedan 1975, vilket till stor del beror på avkrimi-

naliseringen av fylleri. Antalet lagförda låg på 167 068 

personer och sjönk sedan successivt till 110 711 personer 

år 2001 för att därefter stiga och uppgå till 119 700 perso-

ner år 2006. De sjunkande siffrorna beror på minskat 

antal strafförelägganden framför allt mot trafikförfatt-

ningar och smugglingsbrott och möjligheten att före-

lägga ordningsbot som inte ingår i den här statistiken. 

Andelen personer lagförda för stöldbrott (drygt hälften 

snatteri) och brott mot trafiklagen (rattfylleri och olovlig 

körning) står var för sig för drygt 20 procent av huvud-

brotten. Andelen personer lagförda för narkotikabrott 

har ökat från 3 procent år 1990 till 12 procent 2006.135

Samtidigt som antalet dömda har minskat totalt sett, 

har andelen som dömts till fängelse respektive meddelats 

åtalsunderlåtelse ökat. Under den senaste tioårsperioden 

har också strafftiderna blivit längre och år 2005 noterades 

flest antal långtidsdömda (mer än två år) sedan 1975. Där-

emot har andelen som dömts till böter minskat, vilket 

bland annat hör ihop med en utvidgning av ordnings-

botsinstitutet.136 Jämförelser mellan 1992 och 2002 visar 

att fängelsedömda är en mer marginaliserad grupp idag 

jämfört med tidigare. De kvinnliga fångarnas situation 

var allra sämst. Införandet av alternativa påföljder förut-

sätter sysselsättning och bostad, vilket i sin tur resulterat 

i att de som döms till fängelse befinner sig i svårare 

omständigheter och är en mer problembelastad grupp 

jämfört med tidigare.137

Samtliga lagförda personer består till 82 procent av 

män. Andelen kvinnor har ökat från 13 procent 1975 till 

18 procent 2006, men de gör sig skyldiga till ett begränsat 

urval av brottstyper; främst snatteri, förskingring, miss-

bruk av urkund och urkundsförfalskning.138 

Ungdomarnas (15–20 år) andel på 21 procent av samt-

liga lagförda personer är oförändrad sedan 10 år tillbaka. 

De är överrepresenterade i förhållande till sin andel av 

den straffbara befolkningen som uppgick till 10 procent 

år 2006.139

Under innevarande decennium har antalet ungdomar 

(både pojkar och flickor) ökat.140 Länspolismästare Carin 

Götblad i Stockholms län har påpekat att även om brotts-

ligheten bland ungdomar inte ökat i sig, så innebär det 

ökade antalet ungdomar att det förekommer fler ung-

domsbrott i samhället.141 Enligt prognoser blir antalet 

ungdomar färre under perioden 2005–2015 för att där-

efter öka igen.142 

Det är en större andel ungdomar som lagförs för 

stöldbrott än för misshandel. Andelen ungdomar miss-

tänkta eller lagförda för stöldbrott har minskat medan 

andelen ungdomar som lagförs för misshandelsbrott är 

relativt oförändrad under perioden 1995–2005. Ung-

domars självrapporterade deltagande i stöld- och skade  -

görelse har också minskat, medan deras självrapporte-

rade deltagande i våldsbrottslighet är oförändrad under 

samma tidsperiod.143 Fler arbetarungdomar uppger 

själva att de begått brott och ungdomar från arbetarhem 

löper tre till fyra gånger så stor risk att bli dömda enligt 

Brottsbalken eller bli dömda för våldsbrott.144

3.1 brottsligheten                             
i  göteborgsområdet

Både antalet anmälda brott och antalet lagförda personer 

för brott mot person, tillgreppsbrott och övriga brott per 

100 000 av medelfolkmängden låg år 2006 i Västra Göta-

lands län strax under genomsnittet för hela landet.145 År 

2000 var fördelningen mellan olika brottskategorier i 

stort sett likadan i Göteborg som landet i sin helhet. Det 

har inte skett några större förändringar.146 Antalet ung-

domar (15–20 år) som begår brott i Göteborgsområdet 

har enligt en studie däremot inte ökat i faktiska tal eller 

som andel av det totala antalet misstänkta personer. Anta-

let brottsmisstänkta ungdomar har minskat beträffande 

vissa tillgreppsbrott, men ökat beträffande personrån 

perioden 1998–2002 och narkotikabrott från och med 

1996. Sammantaget har ungdomsbrottsligheten definie-

rat som antal/andel misstänkta personer inte ökat under 

perioden 1995–2004. Antalet misstänkta kvinnor och 

deras andel av det totala antalet misstänkta personer har 

heller inte ökat med undantag för misshandelsbrott och 

narkotikabrott.147 

Antalet anmälda brott i förhållande till folkmängden 

ligger under riksgenomsnittet i Göteborgsområdet. I 

grova drag är brottsutvecklingen densamma med färre 

stöldbrott, färre skadegörelsebrott, färre personrån men 

fler våldsbrott fram till 2004. Både antalet anmälningar 

ökar och fler uppger att de utsatts för våld. Större anmäl-

ningsbenägenhet, höjd alkoholkonsumtion, tillväxten av 

vissa subkulturer, och ökade krav på att göra rättssak av 

konflikter som tidigare betraktades mer som arbetsmiljö-

problem inom till exempel skolan kan förklara detta. 

Brottsutvecklingen i Göteborgsområdet avviker inte från 

Källa: www.scb.se – Levnadsförhållanden (ULF)/Trygghet och säkerhet, Tabell TR 10, TR 1, TR 5, TR 6, TR 4.

Utsatthet för hot och våld 1980–2005 (16–84 år )  
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den på nationell nivå med två undantag: 1) på nationell 

nivå minskar inte den anmälda misshandeln, medan den 

planar ut i Göteborgsområdet från och med 1999, 2) på 

nationell nivå ökar inte beskriven utsatthet för våld, vilket 

den gör i Göteborg under 2000-talet. Nivån är högre för 

Göteborgsområdet.148 

3.2 brottslighet som ett          
individ- eller samhällsproblem

Socialstyrelsens Social Rapport 2006 visar att samtidigt 

som majoriteten fått det bättre efter 1990-talskrisen har 

6–7 % av befolkningen fått det sämre. Inte minst var 

man kommer ifrån och vid vilken tidpunkt man kom till 

Sverige avspeglar sig tydligt i arbetslöshetsstatistiken.149 

Brottslighet diskuteras däremot allt mindre som ett socialt 

problem förorsakat av ojämlika livschanser, men desto 

mer som ett individ- och inte minst invandrarproblem.150

Utsatthet och oro för brott bör därför inte ses som 
isolerat från andra former av välfärdsproblem. - - - 
Även om problemen med utsatthet och oro inte har 
ökat i stort så finns alltså tendenser till att situationen 
förvärrats för marginalgrupper och att avståndet gent-
emot befolkningen i övrigt ökat.151

Storstadskommittén lyfte i slutet på 1990-talet fram att 

risken att bli utsatt för brott i form av våld, stöld, skade-

görelse var störst i storstädernas mest utsatta stads-

delar.152 I Brottsförebyggande rådets studie av struktu-

rella förhållanden i form av tillgängliga registerdata och 

brottsnivåer i landets kommuner undantogs Stockholm, 

Göteborg och Malmö där en studie på stadsdelsnivå 

rekommenderades i stället.153 Internationell och i synner-

het brittisk forskning har visat att brottsligheten i fattiga 

områden kan vara betydligt större än genomsnittssiffror 

visade. Undersökningar som gjordes för ca 15 år sedan i 

Stockholm visade på samma sak. Socialbidragstagare, 

fångar och hemlösa har löpt större risk att bli utsatta för 

brott.154 De mest utsatta för våld i olika former är de 

utslagna (missbrukare, kriminella) och dessa tillhör ofta 

bortfallet i olika former av undersökningar. Försäkrings-

kassan har i en studie över brottsoffer inskrivna i försäk-

ringen funnit att både sjukpenningtal och ohälsotal är 50 

procent större för gruppen redan två år före tidpunkten 

för brotten samt att siffrorna är 80 procent högre efter 

brottet jämfört med genomsnittet bland de sjukskrivna.155

Under de senaste 20 åren visar sig en polarisering 

mellan svaga respektive starka grupper (avser inkomster, 

kontantmarginal) i utsatthet för brott. Det är framför 

allt våld, men i någon mån även stöld och skadegörelse i 

bostaden som drabbat de fattigaste allra mest över tid. 

Mycket tyder på att såväl gärningsmän som offer koncen-

treras till de svagaste grupperna i samhället.156 Precis som 

förr är det underklassen som begår brotten, men idag har 

den fått »en mer blandad etnisk sammansättning«.157 

Viktiga för att inte säga avgörande frågor inför fram-

tiden anses vara bättre integration och hur vi kommer att 

handskas med en ökande polarisering där brottslighet 

drabbar ojämlikt.158 Det finns svenska exempel på hur 

självbilden som » - - - en tolerant och rättvis människa.« 

med både kulturellt och politiskt kapital kan ha resulterat 

i ett mer eller mindre förnekande av problem.159 Utom-

lands har man kunnat se hur inflytelserika grupper lyckats 

lägga beslag på en stor del av de brottspreventiva insat-

serna på bekostnad av andra mer utsatta grupper som 

kanske behövt dessa bättre.160 

Det är relativt nytt, åtminstone i Sverige, att titta på 

kombinationen av individdata och områdesdata vid för-

klaring av utsatthet för brott. Den tilltagande socio-

ekonomiska ojämlikheten i Sverige på senare år motiverar 

sådan forskning även här. Ju mer resursbrister ett bostads-

område lider av desto större utsatthet för stöld och skade-

görelse. Oavsett individuella skillnader är risken dubbelt 

så stor att drabbas av bostadsrelaterade inbrott respek-

tive upplevelsen av skadegörelse bland de som bor i de 

resurssvagaste områdena jämfört med de som bor i de 

  1984/85 1992/93 2000/01

    

Våld eller hot Fattiga 0,78 1,04 1,50**

 Medel 0,69** 0,93 1,22

 Rika 1 1 1

Våld som lett till sjukvård Fattiga 1,30 0,96 4,53***

 Medel 1,47 0,85 2,80*

 Rika 1 1 1

Våld/hot i arbete Fattiga 0,24*** 0,52** 0,75

 Medel  0,46*** 0,63** 1,17

 Rika 1 1 1

Våld/hot i bostad Fattiga 1,54 2,03* 3,41***

 Medel 0,95 1,38 2,19*

 Rika  1 1 1

Våld/hot utomhus Fattiga 1,18 0,99 1,93**

 Medel  0,92 0,95 1,19

 Rika 1 1 1

Stöld/skadegörelse bostad Fattiga 0,92 0,96 1,20

 Medel 1,02 0,83 0,99

 Rika 1 1 1

Stöld/skadegörelse fordon Fattiga 0,77** 0,60*** 0,87

 Medel 0,80** 0,71*** 0,92

 Rika 1 1 1

Antal  9 980 8 989 8 599

Risk att utsättas för vålds- och stöldbrott efter kontroll av ålder, kön, födelseland och familjetyp, 20–64 år  

Källa: Anders Nilsson och Felipe Estrada, Den ojämlika utsattheten – Utsatthet för brott bland fattiga och rika 1984–2001, Arbetsrapport 2005:8, 
Institutet för Framtidsstudier, s. 15–16.  Siffror (s.k. oddskvot) högre än 1 innebär förhöjd risk för utsatthet och siffror lägre än 1 innebär lägre 
risk jämfört med referensgruppen Rika med värdet 1. (* p<0,10, ** p<0,05, ***p< 0,01)
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resursstarkaste. Det är framför allt de som hyr sin bostad 

och bor i resurssvaga områden som löper stora överrisker 

att drabbas av skadegörelse i området. Den individuella 

faktor som spelar absolut störst roll för risken att utsättas 

för egendomsbrott är hushållets ekonomiska situation. 

Däremot är de som har tillgång till ett bra socialt nätverk 

varken mer eller mindre drabbade än andra.161

3.3 är det befogat att tala om 
skillnader i brottslighet mellan 

svenskar och invandrare?

Internationell forskning har mer och mer visat på skill-

nader mellan brottslighetens omfattning bland inrikes 

och utrikes födda till de senares nackdel. 1990-talet var ett 

decennium av ekonomisk kris och hög arbetslöshet i 

Sverige som bland annat drabbade invandrare hårt. 

Under samma period tog Sverige emot ett stort antal 

flyktingar.162 Både andelen asylsökande och andelen som 

beviljats arbets- och uppehållstillstånd har länge varit 

störst i relation till folkmängden jämfört med ett flertal 

andra västeuropeiska länder. År 2002 var 14 procent av 

befolkningen född utomlands vilket placerar Sverige på 

fjärde plats bland 17 OECD-länder. Australien hade störst 

andel av befolkningen född utomlands – 23,6 procent.163 

Under åren 2000–2004 hade Sverige 14 asylsökande per 

tusen invånare vilket placerar Sverige på tredje plats 

efter Cypern och Österrike. EU-genomsnittet ligger på 4 

sökande per tusen invånare Sverige hade tillsammans 

med Frankrike, Storbritannien, Tyskland, Österrike även 

flest asylsökande räknat i absoluta tal.164 

Trots demografiska förändringar innebärande en 

större andel invandrare jämfört med tidigare och vissa 

överrisker både för att bli misstänkt och senare lagförd 

(åtalsunderlåtelse, strafföreläggande, dom) så har inga 

dramatiska förändringar skett i statistiken sedan 1970-

talet. Däremot uppskattar man att icke folkbokförda 

personer stod för 7 procent av de polisanmälda brotten i 

slutet av 1990-talet jämfört med 3 procent 10 år tidigare. 

Till skillnad från många andra länder är invandrares 

barn (minst en förälder född utomlands) i Sverige i lägre 

grad misstänkta för brott jämfört med utrikes födda och 

uppvisar ett annat brottsmönster mer koncentrerat till 

vardagsbrott (så kallade mängdbrott). Utländska forskare 

menar att den svenska välfärdsmodellen kan ha bety-

delse här.165

Om man tittar på polisanmälda brott där man identi-

fierat en misstänkt person, berör detta 5 procent bland 

födda i Sverige med svenskfödda föräldrar, 7,90 procent 

för födda i Sverige med minst en förälder född utomlands, 

och 12, 40 % för utrikes födda. När hänsyn tagits till kön, 

ålder, inkomst och utbildning är de utrikes föddas överrisk 

att bli misstänkt för brott 2,1 (jämförelsetal 1,0 för födda i 

Sverige med svenska föräldrar). Om man har en utrikes-

född förälder är överrisken 1,3. Överrisken för födda i Sve-

rige med två utrikes födda föräldrar är 1,5. Det är framför 

allt inkomsterna som påverkat eller givit utslag vid fram-

räknandet av ovanstående siffror. Om man i stället för en 

jämförelse mellan invandrare och svenskar, tittar på per-

soner med eller utan eftergymnasial utbildning, höga eller 

låga förvärvsinkomster eller eventuellt socialbidragsbero-

ende blir överriskerna ca 5–6 för de minst gynnade grup-

perna.166 Nationalekonomisk forskning visar att såväl 

ökad inkomstspridning som höjd arbetslöshet påverkar 

antalet egendomsbrott men däremot inte antalet vålds-

brott.167 Om man tänker i termer av klass eller etnicitet 

kan det vara svårt att se några större skillnader, de följs 

snarare åt vid analys av brottsstatistiken.168    

Historiskt sett begår personer från samhällets lägre 

skikt enklare brott med högre upptäcksrisk och de har 

sämre förutsättningar för att kunna försvara sig. I det 

här sammanhanget har utomeuropeiska invandrare ersatt 

gårdagens egendomslösa, luffare och trasproletariat. Om 

man bortser från fördomar och diskriminering ett ögon-

blick kan det te sig rationellt ur polisens synvinkel att 

satsa på de ärenden som når resultat, det vill säga har en 

rimlig chans att bli föremål för prövning i domstol. 

Detta betyder i så fall att den huvudsakliga följden av 
polisens särskilda intresse för invandrares brottslighet 
inte är att fel personer misstänks och fängslas utan att 
motsvarande svenska förövare av brott kommer undan. 
Eller kommer undan lindrigare.169  

Förutom att svenskar inte upptäcks eller får lindrigare 

straff, frias de oftare beroende på att de åtalas för andra 

typer av brott (till exempel förmögenhetsbrott eller eko-

brott) med hög friandefrekvens.170 Förundersökningar 

mot vissa invandrargrupper läggs oftare ner än utred-

ningar mot personer med svensk, Nord- eller Västeuroe-

pisk bakgrund, vilket har tolkats som att överrisker för 

att bli misstänkt för brott senare korrigeras före åtal. Det 

föreligger särskilt stora överrisker att bli misstänkt för 

dödligt våld, våldtäkt och rån – ungefär fyra gånger jäm-

fört med födda i Sverige med svenska föräldrar – om 

man är utrikesfödd. Av 380 personer konstaterade skyl-

diga till dödligt våld under åren 1997–2001 kom 23 pro-

cent från länder utanför Norden.171 Trots en kritisk gransk-

ning av tillgängliga data bedöms inte strukturell diskri-

minering kunna förklara hela överrepresentationen av 

invandrare bland misstänkta och lagförda personer.172

3.4 sverige vid en internationell 
jämförelse

Sättet att föra kriminalstatistik skiljer sig mellan länder. 

Svensk kriminalstatistik som till exempel registrerar 

brott redan vid anmälan, samtliga brott i stället för ett så 

kallat huvudbrott och seriebrott registreras som X antal 

brott utförda vid olika tillfällen, uppvisar därför generellt 

högre brottsnivåer än många andra länder. Gemensamt 

upplagda och genomförda offerundersökningar anses där-

för som en tillförlitligare metod vid internationella jäm-

förelser även om vissa problem, till exempel om frågorna 

uppfattas på ett likartat sätt i olika länder, föreligger. En 

internationell sådan undersökning för perioden 1988–2000 

visar på en genomsnittlig viktimiserings frekvens (utsatt-

het för brott) för ett antal brottstyper i Sverige som är 

jämförbar med den i andra västeuropeiska länder.

Skandinavien uppvisade däremot högre nivåer av 

misshandel och hot. Dessa siffror har tolkats som att 

medvetenheten eller vaksamheten är högre och toleran-

sen lägre för vad som är socialt accepterat idag i vitt 

skilda situationer som i skolan, i nära relationer och 

bland utslagna. Ökad jämställdhet och ökad anmäl-

ningsbenägenhet torde förklara de högre siffrorna än en 

ökning av våldet i sig. Dödsorsaksstatistiken visar att 

andelen som dött till följd av våld är ungefär desamma i 

Norden och Västeuropa (Finland undantaget). Benägen-

heten att göra en polisanmälan när man blivit utsatthet 

för brott är i Sverige mycket hög eller till och med högst 

om man jämför med andra länder i Europa. Andelen 

nöjda med den svenska polisens agerande ligger klart 

över genomsnittet.173

Under 1990-talet gjordes en jämförelse mellan Norden 

(Finland, Sverige och Danmark) och ett antal andra väst-

europeiska länder som visade att oron respektive risken 

för inbrott var jämförelsevis låg liksom förekomsten av 

ett eget inbrottsskydd (larm, lås, galler) i Norden. Känslan 

av oro efter mörkrets inbrott var också låg oavsett om 

man talar om att vistas hemma eller utomhus.174 

3.5 ekonomisk brottslighet

En undersökning från 2001 visar att fler vill öka resur-

serna för att bekämpa våldsbrott, ekobrott i allmänhet 

och egendomsbrott jämfört med 1988. Fler höginkomst-

tagare och fler yngre såg allvarligare på ekobrott jämfört 

med 1988. Drygt 70 procent ansåg straffen för ekobrott i 

företag, egendomsbrott, narkotikabrott, miljöbrott vara 

för lindriga. 29 procent ansåg straffen för svartjobb och 

18 procent ansåg straffen för småfusk i deklarationer vara 

för lindriga.175 I en undersökning som gjordes ett par år 

senare ansåg 90 procent att den ekonomiska brottsligheten 

var mycket eller ganska omfattande och dessutom skadlig 

för samhällsekonomin. Hälften ansåg att den ekonomiska 

brottsligheten var ett lika stort problem som våldsbrott, 

stöld och skadegörelse. Något fler tyckte straffen var för 

lindriga vid jämförelse med straffen för andra brott.176 

Ekobrotten bedöms göra mycket större skada än de 

konventionella brotten, men man har inte lyckats mäta 

omfattningen av den ekonomiska brottsligheten lika bra 

som den traditionella brottsligheten, till exempel ungdoms-

brottsligheten.177 Däremot har integritetsfrågorna beaktats 

mer vid ekonomisk brottslighet jämfört med annan brotts-

lighet.178 Ekobrottslingar har ofta ansetts vara män till-

hörande medelklassen eller högre samhällsskikt vid den 

särskilt avancerade ekonomiska brottsligheten.179 Idag 

anses detta vara en »schablonbild« eftersom ekonomisk 

brottslighet omfattar allt från enklare till mycket avancerad 

brottslighet.180 Den ekonomiska brottsbekämpningen 

har i praktiken varit inriktad på småföretag.181 Lagförda 

för ekobrott är oftast män och småföretagare som inte 

tycks avvika särskilt mycket från normalbefolkningen.182 
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Begreppet »manschettbrottslighet« myntades i USA 

1939. I Sverige kom ekonomisk brottslighet upp på den 

kriminalpolitiska dagordningen vid mitten av 1970-talet.183 

Efter konstaterade brister i arbetet med den ekonomiska 

brottsligheten, beslöt regeringen i mitten av 1990-talet 

att försöka effektivisera och samordna sina insatser för 

att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra ekobrott i 

form av skattefusk, fusk inom socialförsäkringarna och 

finansiella transaktioner i övrigt samt brott inom miljö-

området. Arbetet berör många myndighetsområden.184 

Syftet är att skydda enskilda, näringslivet och det all-

männa mot ekonomisk brottslighet, som i första hand 

avser brott mot kapitel 11 i Brottsbalken (brott mot borge-

närer), Skattebrottslagen, Aktiebolagslagen, Lagen om 

straff för marknadsmissbruk eller brott som rör EU:s 

finansiella intressen. Av 4 130 ärenden år 2005 rörde 80 

procent av brottsanmälningarna skattebrott eller bok-

föringsbrott. Skatteverket och konkursförvaltare står för 

60 procent av brottsanmälningarna. Därtill kommer 

anmälningar från revisorer och Finansinspektionen.185 

Hur effektivt myndigheterna bedriver sin kontrollverk-

samhet ska inte förväxlas med den faktiska ekobrotts-

nivån där mörkertalet bedöms vara »gigantiskt«.186 

De grova ekobrotten blir alltmer komplicerade sam-

tidigt som den ekonomiska vardagsbrottligheten ökar.187 

Till ekonomisk brottslighet räknas förutom skattebrott, 

bokföringsbrott och brott mot borgenärer, insiderbrott 

även miljöbrott, livsmedelsfusk, brott mot arbetsskydds- 

och arbetsrättslagstiftning, försäkringsbedrägerier med 

mera.188 Enligt Ekobrottsmyndigheten är kopplingen 

mellan ekobrottsligheten och den organiserade brotts-

ligheten, internationaliseringen av finansmarknaderna 

och den expanderande svarta sektorn med oredovisade 

löne- och företagarinkomster områden som bör få sär-

skild uppmärksamhet i framtiden.189 En stor del av eko-

brotten bedöms handla om mindre lokala näringsidkare 

som använder svart arbetskraft och inte redovisar skat-

ter och avgifter på ett korrekt sätt. Ett lokalt brottsföre-

byggande arbete bör därför utvecklas i samarbete mellan 

Ekobrottsmyndigheten, Brottsförebyggande rådet, de lokala 

brottsförebyggande råden i kommunerna, näringslivet 

och fackförbunden.190 Detta har i någon mån kommit 

igång i storstadskommunerna.191 Förekomsten av svart-

jobb i miljonprogramsområden och nödvändigheten att 

finna former för att göra dessa jobb vita har uppmärk-

sammats i olika sammanhang. Den svarta ekonomin blir 

ytterligare en påfrestning i dessa områden som redan 

tidigare är drabbade av » - - - komplexet arbetslöshet – 

låg inkomst – bidragsberoende – obetalda skulder – 

arbetsfria dagar.« (emfas borttagen) 192
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et finns inget givet samband mellan förekomsten 

av kriminalitet och rädsla för brott. En internatio-

nell komparativ brottsofferundersökning visar 

på ett samband mellan oro för inbrott, risken att utsättas 

för inbrott och användandet av olika slags säkerhets-

anordningar.193 Trots allt är rädslan för att bli utsatt för 

brott förhållandevis låg liksom benägenheten att vidta 

säkerhetsåtgärder.194 En annan internationell brottsoffer-

undersökning visar att individens känsla av trygghet 

utomhus inte alltid korrelerar med omfattningen av kri-

minalitet i området. Det finns exempel på områden med 

hög kriminalitet som ändå upplevs som trygga av de som 

bor i området. Det beror på betydelsen av lokalkännedom 

för att kunna orientera sig i grannskapet, brott begås inte 

mot grannar och man klarar av att reda ut problem själva 

utan att blanda in polisen.195 Upplevelsen av brottslighet, 

tillit och tillgång till skydd, förekomsten av alternativa 

strukturer, varierar i olika typer av lokalsamhällen. Ett 

lokalsamhälle måste studeras med hjälp av frågor som » - 

- - vad fungerar, för vem, hur, varför, när och var?« Vilka 

svaren blir kan variera och ibland förvåna. Det är viktigt 

att förstå vem som har makt och varför samt vilken typ av 

ingripande som kan räkna med stöd och fungera i ett 

lokalt sammanhang.196 

Under en 25-årsperiod (1978–2003) visar undersök-

ningar att oron för våld eller hot är väsentligt större eller 

mera utbredd i befolkningen än erfarenheten av att ha 

blivit utsatt för detta. Andelen som avstod från att ge sig 

ut på kvällen av oro för att bli överfallen, rånad eller på 

annat sätt ofredad är ungefär fyra gånger så stor som an -

delen personer som uppgivit att man blivit utsatt för någon 

typ av våld. Det finns med andra ord inte något enkelt 

samband mellan den faktiska brottsligheten i samhället 

och upplevd osäkerhet hos människor. De minst utsatta 

kan ändå känna sig otrygga, medan det omvända också 

kan gälla.197 En västsvensk undersökning visar inga större 

skillnader beträffande oro för brottsligheten bland de 

som har drabbats av våldsbrott under de senaste tolv 

månaderna jämfört med de som inte drabbats.198 

 Brottsförebyggande rådets undersökningar av upp-

levd otrygghet visar å ena sidan att 72 % uppgivit att de i 

viss eller stor utsträckning hyste oro över brottsligheten i 
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samhället, å andra sidan ansåg sig 79 procent av de till-

frågade vara ganska eller mycket trygga vid utevistelse en 

sen kväll. För de flesta (85 procent) får känslan otrygghet 

inga praktiska konsekvenser i vardagslivet.199 

Fem procent av befolkningen kan definieras som 

»särskilt otrygga«. Graden av otrygghet är inte självklart 

en konsekvens av brottsnivåerna i samhället. Däremot 

samvarierar upplevelsen av en ökad brottslighet med en 

känsla av otrygghet. De flesta som känner sig otrygga har 

inte varit utsatta för brott under det senaste året, men 

kan ha varit det för längre tillbaka. De som har erfaren-

het av brott själva eller i sin nära omgivning under det 

senaste året är mer otrygga än andra. I den gruppen är i 

runda tal 10–15 procent drabbade av sådan oro. Det gäller 

särskilt bland de som varit utsatt för »särskilt integritets-

kränkande brott« som hot, misshandel, sexualbrott, 

person rån, trakasserier och/eller bostadsinbrott.200

Under en tjugoårsperiod har mellan 8 och 20 procent 

av svenska folket självmant uttryckt att lag och ordning är 

ett viktigt samhällsproblem. Två undantag finns där 

frågan haft högre prioritet: 38 procent uttryckte detta 

1989 och 25 procent uttryckte detta 1995. Åren 2003 och 

2004 angav 18 procent att detta var ett viktigt samhälls-

problem, men 2006 hade siffran sjunkit till 14 procent.201 

Källa: Brottsförebyggande rådet, Nationella trygghetsundersökningen 2007, Rapport 2008:3, s. 91.

Allmän otrygghet i befolkningen (procent)

Oro över brottsligheten i samhället   Otrygghet vid utevistelse sen kväll  

 2006 2007  2006 2007

Ja, i stor utsträckning 29 25 Mycket trygg 32 36

Ja, i viss utsträckning 53 52 Ganska trygg 44 43

Nej, inte alls 18 22 Ganska otrygg 10 8

   Mycket otrygg 2 2

   Går inte ut p.g.a. otrygghet 7 6

   Går inte ut av annat skäl 5 5

SUMMA 100 100  100 100

Ovanstående diagram är intressant därför att det 

anger vad svarspersonerna själva definierat som viktiga 

frågor. I samma undersökning ställde man också frågan 

»Om Du ser till läget i dag, vad upplever Du själv som 

mest oroande inför framtiden?« med ett antal bundna 

svarsalternativ. När man fick möjlighet att ta ställning 

till de i förväg angivna svarsalternativen nynazism, terro-

rism, organiserad brottslighet, har omkring hälften kryssat 

för att dessa frågor är »mycket oroande«.202 Jag vill här 

påpeka att Lag och ordning omfattar även andra frågor 

än nynazism, terrorism och organiserad brottslighet och 

frågorna är därmed inte helt jämförbara. Men svaren 

tyder på att frågor om lag och ordning får större bety-

delse på direkt fråga än om man själv får möjlighet att 

ange vad som oroar en. 

I en annan studie har man kunnat göra en jämförelse 

mellan svaren på frågan »Hur intresserad är du av följande 

politikområden?« åren 1993 och 2006, då 18 respektive 17 

procent svarade att de var mycket intresserade av kriminal-

politik (bundna svarsalternativ). De politiska partierna 

har uppmärksammat frågan, men år 2006 var det bara 

de som befann sig klart till vänster eller höger på den 

politiska skalan som visade ett något ökat intresse för 

kriminalpolitik. Förutom att kriminalpolitiken blev en 

profilfråga för folkpartiet under valrörelsen 2006 har 

kriminalpolitik blivit en viktig fråga för borgerligt 

Svenskarnas viktigaste frågor 1987–2006 
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Källa: Sören Holmberg och Lennart Weibull, »Det nya Sverige«, i Sören Holmberg och Lennart Weibull (red.), Det nya Sverige, SOM-rapport nr. 41, 
Göteborgs universitet: SOM-institutet, 2007, Tabell 3, s. 19. Svarspersonerna har själva fått ange högst tre frågor/samhällsproblem som svar 
på den öppna frågan »Vilken eller vilka frågor eller samhällsproblem tycker Du är viktigast i Sverige idag?«. Färre än 20 procent (oftast färre än 
10 procent har angivit socialpolitik, skatter, familj/barnomsorg, religion/moral, EU/EMU, offentlig sektor/privatiseringar, infrastruktur, kom-
munikationer, jordbruks- regionalpolitik, energi/kärnkraft som viktigaste frågor. Dessa frågor har därför utelämnats i diagrammet. (80 procent 
har besvarat frågan 2005. 86 procent bland dessa angav två alternativ och 61 procent angav tre alternativ.)
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röstande kvinnor, i någon mån bland de yngre kvin-

norna. Vid riksdagsvalet 2002 uppgav fyra procent 

självmant (öppna svarsalternativ) lag och ordning som 

en viktig fråga vid val av parti att rösta på i riksdags-

valet. Under tidigare år hade siffran oftast legat på en 

procent.203 

En jämförelse mellan fem undersökningar visar 

mycket varierande siffror, vilket framför allt beror på att 

frågorna formulerats på olika sätt i undersökningarna. 

Men trenderna löper för det mesta ganska parallellt, med 

undantag för SOM-institutets data som uppvisar fler 

tvära kast jämfört med de andra undersökningarna. 

De ställda frågorna i ovanstående diagram lyder:

SCB: »Har det under de senaste tolv månaderna hänt 

att Du avstått från att ge Dig ut på kvällen av oro för att 

bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad?«. 

ICVS: »Hur trygg känner du dig när du går ensam i 

ditt område på kvällen eller natten?«

 FSI1: »Drar du dig för att gå ut när det är mörkt, 

därför att det är osäkert på gator och vägar?«

FSI2: »Våldet på gator och torg och i tunnelbana gör 

att jag undviker att gå ut på kvällen vissa veckodagar.«

SOM-institutet: »Vilken eller vilka samhällsproblem 

tycker du är viktigast i Sverige idag? Ange högst tre frågor/ 

samhällsproblem.« 

I SOM-undersökningen i Västsverige 2001 kombine-

rade man en öppen fråga »Vad uppfattar du som det all-

varligaste hotet mot Din trygghet?« med ett antal frågor 

med angivna svarsalternativ som handlade om brott, 

stöld, skadegörelse och i vilka sammanhang man upp-

levde rädsla/otrygghet och i vilken utsträckning som 

man varit utsatt för olika former av brott. Med forskar-

Källa: Anita Heber (2005), Var rädd om dig!, Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet, s. 28.
SCB = Statistiska centralbyrån , ICVS (den internationella brottsofferundersökningen), FSI1, FSI2 (Forskningsgruppen för Samhälls- och Informa-
tionsstudier som gör två undersökningar), SOM = SOM-institutet, Göteborgs universitet. 
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nas reservation för att följdfrågorna kan ha påverkat vad 

man svarat på den öppna frågan, uppgav 46 procent av 

de boende i Göteborg olika former av brottslighet och 

kriminalitet (fysiskt våld, inbrott, stölder och rån med 

mera) som det allvarligaste hotet mot tryggheten. Men 

bara 8 procent angav brottslighet och kriminalitet som 

en viktig fråga på en annan fråga »Vilken eller vilka frå-

gor eller problem tycker Du är viktigast i dag i den kom-

mun Där Du bor?« under huvudrubriken »Politik och 

samhälle«. Man bedömer att på vilket sätt och framför allt 

i vilket sammanhang frågor ställs påverkar svaret. 

Beträffande Göteborgs kommun pendlade andelen 

som ofta eller ganska ofta känt oro mellan 16 procent för 

misshandel/överfall eller inbrott i egen bostad och 30 

procent för stöld/skadegörelse av bil/moped/cykel under 

de senaste 12 månaderna. Siffrorna låg något högre i 

Göteborgs norra stadsdelar, men klart lägre än i krans-

kommunerna. Närmare 40 procent uppgav att de drab-

bats minst en gång av våld som krävde behandling, annat 

fysiskt våld, hot om våld, stöld eller skadegörelse under 

perioden. Knappt hälften hade gjort en polisanmälan. 

Oron bland de som under perioden inte utsatts för brott var 

bara litet mindre än hos dem som varit utsatta. Resultaten 

anses ge visst stöd för tankar om att oro och upplevelsen av 

risker beror på annat än egna erfarenheter. 

I vilken utsträckning man upplevde vissa problem 

berodde mer på om man bodde i ett flerfamiljshus i ett 

lågresursområde eller i villa/radhus i högresursområde än 

på skillnader i ålder och kön. I den första gruppen upp-

levde 42 procent problem med skadegörelse, 22 procent 

problem med kvinnor som antastas och 35 procent pro-

blem med drogpåverkade personer utomhus. Siffrorna 

för den senare gruppen låg på 24, 6 och 3 procent. 204 

Enligt SCB:s levnadsnivåundersökningar är oron för 

att bli utsatt för inbrott i bostaden eller bli överfallen, 

rånad eller på annat sätt ofredad utomhus på kvällen 

lägre än oron för till exempel barnen, ekonomin, hälsan 

med mera. Oron var större i början av 1990-talet, vilket 

sammanföll med tidpunkten för den stora krisen på 

arbetsmarknaden då arbetslösheten ökade markant.205 

Oroande förhållanden i befolkningen, 16–84 år, 1984–2003,  (Procent)

Källa: *Lars Häll, »Våldsoffer bland kvinnor och män 1980–2003«, s. 181. För övriga uppgifter i tabellen se Lars Häll, »Oroande förhållanden«, s. 183. 
Båda återfinns i SCB, Perspektiv på välfärden 2004, Rapport 106, red. Joachim Vogel. (** uppgifterna avser 2001)  

 1984 1993 2003

Familjens ekonomi 29 38 28

Bli arbetslös 17  40 16

Egen hälsa 32 31 34

Själv el. anhörig drabbas av aids el. HIV - 15 6

Barnen blir utsatta för mobbning** 34 46 63

Barnen ska hamna i missbrukargäng** 43 44 42

Miljön kring hemorten** 42 47 30

Miljön i världen** 85 88 77

Sveriges energiförsörjning** 32 32 31

Den internationella situationen, t.ex. krigsrisken 75 66 44

Inbrott i bostaden 22 27 23

Bli utsatt f. våld utomhus på kvällen* 10 18 16
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Brottsförebyggande rådets senare undersökningar 

visar att 31 procent av de tillfrågade var mycket eller gan-

ska ofta oroliga för att närstående skulle drabbas av 

brott, medan 14–20 procent var mycket eller ganska ofta 

oroliga för att själva drabbas av bostadsinbrott, överfall/

misshandel eller stöld/skadegörelse på bil.206

Ett annat sätt att förstå rädsla för brott kan vara att 

studera hur trygghet skapas. I stället för att undersöka 

negativa avvikelser kan man titta på positiva avvikelser, i 

det här sammanhanget vad som kännetecknar ett sam-

hälle som människor upplever som tryggt. Innehållet i 

följande faktorer har visat sig ha betydelse för rädsla för 

brott/upplevelsen av trygghet. Det handlar om bra miljö, 

god integration och en stark tillit mellan människor. En 

känsla av oräddhet och därför låg sårbarhet leder till 

begränsad viktimisering. Ett tryggt samhälle har låg 

urbaniseringsgrad med en homogen befolkning där få 

betraktas som »annorlunda« eller »skrämmande«. Ett 

samhälle präglat av rädsla för brott tenderar att på mot-

svarande vis ha hög urbaniseringsgrad med en hetero-

gen befolkning där fler uppfattas som »annorlunda«, 

lägre grad av integration etcetera. Det är också viktigt att 

titta på graden av Gemeinschaft (bysamhället, småstaden 

där familjeband, sedvänjor, religion spelar stor roll ) och 

Gesellschaft (ett större samhälle som hålls ihop med lagar 

och konventioner) och hur dessa kan gå in i varandra.207  

Sammanfattningsvis visar ovanstående presenterade 

undersökningar att förekomsten av kriminalitet och käns-

lan av otrygghet inte alltid följs åt. Däremot tycks erfaren-

heten av att ha blivit utsatt för brott spela en viss roll. I 

undersökningar med så kallade bundna, det vill säga i 

förväg angivna svarsalternativ tenderar frågor om lag och 

ordning få en större betydelse jämfört med undersökningar 

med öppna svarsalternativ där man själv har möjlighet 

att ange vilka samhällsfrågor som förtjänar uppmärk-

samhet. Både frågekonstruktion och undersöknings-

population spelar roll för resultaten. När man ställt även 

andra frågor i samma undersökningar om oro för barnen, 

hälsa, ekonomi, miljö med mera så har det visat sig att 

oron för brottsligheten får jämförelsevis låga siffror.
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5. 
BROTTSFöREBYGGAnDE 

ARBETE
fter en kort genomgång av diskussioner om fri-

het, säkerhet, rättvisa på EU-nivå, som även inbe-

griper frågor om brottsbekämpning, medborgar-

anda och asocialitet, presenteras den svenska Trygghets-

utredningen som fick sitt direktiv av en borgerlig reger-

ing 1993 och det nationella brottsförebyggande pro-

grammet med titeln Allas vårt ansvar som Justitiedepar-

tementet senare presenterade under en socialdemokra-

tisk regering. Ett förslag över brottspreventiva åtgärder 

som kan genomföras i ett kommunalt sammanhang pre-

senteras.

 Brottsbekämpning har i många länder bland annat 

kommit att handla om att »- - - exkludera ›otrevliga‹ 

kategorier från offentliga platser«.208 Brottsförebyggande 

arbete på EU-nivå rörde tidigare mest organiserad 

brottslighet. Enligt Amsterdamfördraget som trädde i 

kraft 1999 skall unionens mål bland annat vara »att ge 

medborgarna en hög säkerhetsnivå inom ett område 

med frihet, säkerhet och rättvisa« (emfas tillagd) oavsett 

om brottsligheten är organiserad eller ej. En tilltagande 

känsla av otrygghet kunde konstateras mellan 1996 och 

2002. Ur ett brottsofferperspektiv är bostadsinbrott och 

våldsbrott (våld mot person, rån och sexualbrott) mest 

allvarligt. Det brottsförebyggande arbetet bör inriktas 

mot vardagsbrottslighet i form av inbrott i bostäder och 

bilar, misshandel, gaturån, som är den brottslighet som 

europeiska medborgare varit mest oroliga för. Utöver 

detta bör ett brottsförebyggande arbete inriktas på vad 

som är att betrakta som ett förstadium till brott nämli-

gen så kallat asocialt beteende.

Exempel på sådant beteende hittar vi i stökiga om -
råden, områden där tonåringar sitter och hänger, med 
berusade eller aggressiva människor, sopor och skräp 
på gatorna, slitna bostadsområden och stadsmiljöer. 
Sådana förhållanden påverkar möjligheterna att rusta 
upp missgynnade områden och skapar i stället en gro-
grund för brott. Asocialt beteende underminerar den 
trygghets- och ansvarskänsla som krävs för att folk 
skall känna sig delaktiga i närsamhällets liv. Ur ett 
brottsförebyggande perspektiv är det därför en viktig 
fråga att fokusera på.209 

I ett försök att peka ut prioriterade områden och en 

framtida effektiv EU-strategi210 omnämns både lagöver-

trädelser och »bristande medborgaranda, som utan att 

nödvändigtvis manifesteras i straffbara handlingar tar 

sig uttryck i olika asociala beteenden som sammantagna 

kan skapa ett klimat av spänning och osäkerhet« (emfas 

tillagd) som exempel på vad som bör betraktas och 

bekämpas som »brottslighet«.211 Den ekonomiska och 

sociala kommittén inom EU yttrade sig positivt över en 

bred definition av brottslighet som inte enbart avsåg 

lagöverträdelser.

Om man placerar brott på toppen av pyramiden av 
missgärningar kan man konstatera att toppen vilar på 
olika lager som löper från skenbart banala former av 
bristande medborgaranda till maffiaverksamhet och 
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organiserad brottslighet, över hela skalan av individu-
ella och kollektiva brott.

ESK instämmer i kommissionens breda tolkning därför 
att varje förbrytelse som inte angrips vid roten riskerar 
att leda till allt allvarligare förbrytelser, genom sambands-
kedjor och mönster. ›Det börjar med en knappnål och 
slutar med en silverskål‹, som ordspråket säger.212

Vidare betonar kommittén i sitt yttrande att ett brottsfö-

rebyggande arbete inte är en angelägenhet enbart för 

specialister utan att medborgarna måste få » - - - en rea-

listisk möjlighet att påverka - - - «, vilket ska ses som » - - - 

en central del av samhällsansvaret.« I det förebyggande 

arbetet måste orsakerna till arbetslöshet, fattigdom och 

utslagning angripas på ett sätt som inte utpekar enskilda 

som ansvariga för sin situation.213 

Brottsförebyggande arbete var en så kallad profilfråga 

under det svenska ordförandeskapet i EU 2001 och till-

sammans med Frankrike har man verkat för inrättandet 

av ett brottsförebyggande nätverk som inte är kopplat 

till det traditionella polissamarbetet eller arbetet mot 

organiserad brottslighet.214 Frågan hade varit aktuell och 

diskuterats i olika EU-sammanhang sedan 1996. 

EU:s ministerråd fattade våren 2001 beslut om inrät-

tande av ett europeiskt nätverk för förebyggande av 

brottslighet med särskild uppmärksamhet riktad mot 

ungdomsbrottslighet, brottslighet i städerna och narkoti-

karelaterad brottslighet. Definitionen av förebyggande 

arbete lyder:

Förebyggande av brottslighet omfattar alla åtgärder 
som är avsedda att minska eller på annat sätt bidrar till 
en minskning av brottsligheten och medborgarnas känsla 
av osäkerhet, både kvantitativt och kvalitativt, antingen 
genom direkt avskräckande från brottslig verksamhet 
eller genom politik och insatser som är utformade för 
att minska potentialen för brottslighet och orsakerna 
till brottslighet. Häri ingår arbete som utförs av reger-
ingar, behöriga myndigheter, straffrättsliga myndighe-
ter, lokala myndigheter och de specialiserade samman-
slutningar dessa har inrättat i Europa, den privata sek-
torn, frivilligsektorn och allmänheten, med stöd från 
media.215 (Emfas tillagd)

Enligt opinionsundersökningar anser 71 procent av EU:s 

medborgare att gemensamma beslut och åtgärder är 

bästa sättet att förebygga och bekämpa brottsligheten. 

För att det brottsförebyggande arbetet ska bli effektivt 

krävs prioriteringar, sammanställning av bästa praxis, 

gemensamma metoder, förstärkt övervakning och lättare 

jämförbar statistik. 

Den europeiska integrationen vilar på gemensamma 
värderingar, nämligen de grundläggande rättigheterna, 
respekten för rättsstaten och de demokratiska institu-
tionerna. Dessa skall vara grunden för unionens verk-
samhet - - - De åtgärder som vidtas för att skydda 
demokratin och rättsstaten i Europa mot alla former 
av brottslighet och terrorism skall vara utformade med 
hänsyn till personernas grundläggande rättigheter, rätten 
till fri rörlighet, respekten för privatlivet och de bestäm-
melser som gäller för skydd av personuppgifter.216 

Europeiska rådet antog år 2004 ett arbetsprogram för ett 

stärkt område med frihet, säkerhet och rättvisa – Haag-

programmet – som löper ut 2009. Programmet omfattar 

brottsbekämpning, familjerätt och asyl- och migrations-

politiskt samarbete.217 Området Ökad frihet rör migra-

tion och asylfrågor i unionen. Området Stärkt rättvisa 

avser utvecklingen av en »europeisk rättskultur« med ökat 

rättssamarbete. Inom området Stärkt säkerhet behandlas 

frågor som terrorism, organiserad brottslighet, narkotika, 

polissamarbete, operativt samarbete, hantering av gräns-

överskridande kriser inom EU (till exempel kemisk, bio-

logisk, radiologisk eller nukleär olycka). Inom det brotts-

förebyggande arbetet betonas insamling av jämförbara 

data om brottslighet och viktimisering (utsatthet för 

brott). Det tidigare omnämnda europeiska nätverket för 

förebyggande av brottslighet som bildades 2001 bör pro-

fessionaliseras och förstärkas så att det kan tillhanda-

hålla både rådet och kommissionen »sakkunskap och 

praktiskt kunnande«.218 

Haagprogrammet innehåller tio prioriteringar som alla 

tillmäts samma vikt:

•	 Grundläggande	rättigheter	och	medborgarskap:	en	fullt	

utvecklad politik

•	 Kampen	mot	terrorism:	insatser	för	en	global	lösning

•	 Ett	gemensamt	asylområde:	införande	av	ett	effektivt	

och harmoniserat förfarande i enlighet med unionens 

värderingar och en humanitär tradition

•	 Hantering	av	migrationsströmmar:	fastställande	av	en	

balanserad strategi

•	 Integration:	maximering	av	de	positiva	effekterna	av	

invandring i vårt samhälle och vår ekonomi

•	 Inre	 gränser,	 yttre	 gränser	 och	 viseringar:	 utveckling	

av en integrerad förvaltning av de yttre gränserna för 

en tryggare union

•	 Skydd	för	privatlivet	och	säkerhetsaspekter	i	samband	

med informationsutbyte: rätt balans

•	 Organiserad	brottslighet:	utveckling	av	ett	strategiskt	

koncept

•	 Civil-	och	straffrätt:	ett	europeiskt	område	med	verk-

lig rättvisa för alla

•	 Frihet,	säkerhet	och	rättvisa:	delat	ansvar	och	soli		da-

ritet 219

En rapport om genomförandet av Haagprogrammet 

under 2006 visar tillfredsställande resultat i frågor om 

respekt för och skydd av de grundläggande rättigheterna, 

EU-medborgarskapet, civilrättsligt samarbete, den euro-

peiska strategin mot narkotika, asyl-, migrations-, vise-

rings- och gränspolitik samt kampen mot terrorism. 

Däremot var resultaten inte tillfredsställande inom områ-

dena polis- och tullsamarbete, förebyggande och bekäm-

pande av organiserad brottslighet samt straffrättsligt 

samarbete. Målen hade uppnåtts i lägre grad jämfört 

med år 2005.220

EU har beslutat om ett särskilt program Förebyg-

gande och bekämpande av brott för perioden 2007–2013 

som omfattar följande fyra verksamhetsområden: 1) 

Brottsförebyggande och kriminologi, 2) Brottsbekämp-

ning, 3) Skydd av och stöd till vittnen, 4) Skydd av 

brottsoffer. 

Rättsligt samarbete omfattas inte av programmet.221 

Den svenska regeringen ser det gemensamma arbetet 

inom EU mot gränsöverskridande brottslighet i en glo-

baliserad värld som nödvändigt.222

I Sverige tillsatte en borgerlig koalitionsregering med 

moderat justitieminister Trygghetsutredningen 1993 som 

i korthet fick följande direktiv: 

- - - se över rollfördelningen mellan polisen, kommu-
nerna och de enskilda när det gäller att skapa trygghet 
mot brott, särskilt vardagsbrottslighet, och ordnings-
störningar. - - -

Kommittén skall också överväga hur tryggheten mot 
brott skall kunna ökas genom ett vidgat engagemang 
från enskilda och privata initiativ, exempelvis genom 
grannsamverkan mot brott och annan lokal brottsföre-
byggande verksamhet. En annan viktig fråga som kom-
mittén skall studera är hur samverkan mellan enskilda 
och polisen kan utvecklas.223  

Bakgrunden var följande. Brottsförebyggande rådets 

prognoser visade trots färre anmälningar om brott de 

senaste två åren, att anmälningarna skulle öka fram till 

millennieskiftet. Polisens trovärdighet riskerade att 

minska trots ett ökat antal uppklarade brott, när andelen 

uppklarade brott sjönk, vilket i sin tur ansågs bädda för 

en icke önskvärd utveckling av privata initiativ i form av 

så kallade medborgargarden. Vardagsbrottsligheten och 

ordningsstörningar av olika slag påverkar människors 

»trygghet mot brott«, men även den organiserade brotts-

ligheten i form av till exempel narkotikabrottslighet och 

ekonomisk brottslighet kan drabba lokalsamhället hårt. 

Särskilt i storstäderna fann man bostadsområden som 

var »påtagligt otrygga miljöer« och att fånga upp ung-

domar i riskzonen för att dras in i kriminalitet sågs som 

»avgörande« för att bromsa brottsutvecklingen. Sam-

banden mellan insatser från polis, åklagare och kriminal-

vård och färre brott/ökad trygghet måste belysas. 

Rollfördelningen mellan polisen, kommunerna och 

enskilda (till exempel privatpersoner, näringsidkare, 

hyresvärdar och idéella föreningar) hade aldrig analyse-

rats tidigare vad gäller ansträngningarna att »skapa 

trygghet mot brott«. Svensk lag gav enskilda rätt att 

skydda sig själv och sin egendom, men ingen skyldighet 

att förhindra eller avbryta brott. Rätten till självskydd 

innebar ofta köpta tjänster och lagstiftningen för bevak-

ningsföretag och ordningsvakter borde därför ses över. 

Enligt direktiven talade mycket för att »enskilt ansvars-

tagande« kunde och borde spela en större roll i fram-

tiden. Det handlade om grannsamverkan mot inbrott, 

deltagande i brottsförebyggande arbete mellan polis, 

socialtjänst, idéella organisationer, näringsidkare och 

andra. Kommunernas ökade intresse för att »- - - upp-

rätthålla allmän ordning och säkerhet.« borde bejakas. 

Kommittén fick »- - - stor frihet att pröva nya lösningar 

- - -« och framlagda förslag skulle vara väl förankrade 

hos kommunerna. Polisens organisation hade blivit mer 
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decentraliserad och något behov av att återgå till en 

kommunal polis ansågs inte föreligga. I förslagen skulle 

rättssäkerheten beaktas och behoven av att komplettera 

»det allmännas våldsmonopol« analyseras närmare. 

Enskilda skulle inte heller i framtiden utfärda sanktioner 

mot brott och » ›privata poliskårer‹ eller ›medborgar-

garden‹ « var inte önskvärt. Polisen skulle vara »motorn« 

och ha både »samordnande och kontrollerande upp-

gifter« i ett framtida lokalt trygghetsskapande arbete.224 

Året efter tillsättandet av Trygghetsutredningen – 1994 

– fick Sverige en socialdemokratisk regering som satt i 

regeringsställning fram till valet 2006, då en Allians-

regering bestående av fyra borgerliga partier tillträdde. 

Under socialdemokratisk ledning presenterade Justitie-

departementet Allas vårt ansvar – ett nationellt brotts-

förebyggande program (Ds 1996:59). Det finns en annan 

betoning och ordvalet är något annorlunda än i Kom-

mittédirektivet. Man tar upp att välfärdsbygget hade sina 

brister och »- - - vi har ägnat alltför lite uppmärksamhet 

åt den goda samhällsutvecklingens negativa konsekven-

ser för brottsligheten.« Kriminalpolitiken borde handla 

om något mer än rättsväsendet; nämligen en generös 

välfärdspolitik, en social bostadspolitik, ett skolsystem 

där barn från olika miljöer möts, ett skyddsnät som 

fångar upp ungdomar i riskzonen och andra som riske-

rar att hamna utanför. Brott planeras, genomförs och får 

konsekvenser i lokala miljöer, men avståndet mellan 

brottsligheten och de som skulle förebygga och bekämpa 

denna brottslighet hade helt enkelt blivit för stort. Det 

gamla samhällets informella kontroll hade ersatts av en 

formell kontroll som började fungera först när skadan 

redan var skedd. Riksdag och regering borde därför ta 

ansvar för att skapa goda förutsättningar för ett brotts-

förebyggande arbete på lokal nivå. Ett problem orienterat 

arbetssätt rekommenderas där social brottsprevention 

innebär ett långsiktigt arbete för att förbättra förhållan-

dena i samhället så att färre och färre ser brottets bana 

som ett alternativ och situationell brottsprevention står 

för åtgärder som gör brott svårare och mer riskabla att 

genomföra. När det gäller unga lagöverträdare bör en 

avvägning ske mellan rättsväsendets och Socialtjänstens 

insatser där Socialtjänsten även i fortsättningen ska ha 

huvudansvaret.

Då det stod klart att rättsväsendet inte klarade av att 

bekämpa brottsligheten på egen hand, ser man det som 

»en ny utmaning« för kommuner, offentliga och privata 

intressen på lokal nivå att i ett mer organiserat samar-

bete till ömsesidig nytta » - - - samverka sida vid sida för 

att förebygga brottsligheten.« utan att statens yttersta 

ansvar för brottsbekämpningen rubbas. Vad det i stället 

handlar om är att »- - - ta tillvara den resurs som består 

i det medborgerliga initiativets kraft, engagemang och 

möjligheter.«225 

Programmet riktar sig mot vad vi vanligen kallar tradi-
tionell brottslighet, stölder, bedrägerier, våld och ska-
degörelse, det vill säga den brottslighet som helt domi-
nerar brottsstatistiken och som vanligen drabbar män-
niskorna i deras vardag.226 

Givetvis finns det även andra sociala störningar än 
brott som kan påverka tryggheten i vår tillvaro. I det 
enklaste fallet kan det vara fråga om brister i den rent 
fysiska miljön, men det kan också handla om etniska 
och sociala motsättningar i området där man bor, om 
lokala ordningsproblem i köpcentra, terminaler och 
krogmiljöer, om stökiga missbrukare, högljudda ung-
domar eller mobbning i skolan.227

I regeringens skrivelse Brott kan förebyggas! Utvecklingen 

av det brottsförebyggande arbetet (Skr. 2000/01:62) har 

den dåvarande socialdemokratiska regeringen åter beto-

nat insatser inom andra områden än rättsväsendet för 

att öka tryggheten och minska brottsligheten inte minst i 

storstädernas fattigare delar som är mest utsatta för 

otrygghet och oro, våld och skadegörelse. Erfarenheten 

visar att både förövare och brottsoffer dyker upp i åter-

kommande brottssammanhang. Bland många förslag till 

åtgärder vill man prioritera en förbättring av den fysiska 

miljön och insatser för att främja integration och social 

stabilitet genom en aktiv storstadspolitik. Rättsväsendet 

och tillämpningen av straffsystemet måste reformeras. Ett 

brottsförebyggande perspektiv måste beaktas och vägas 

in vid beslut inom alla samhällsområden, till exempel 

vid tilldelning av resurser till skola och barnomsorg, 

beviljande av utskänkningstillstånd, stads planering med 

mera.228 Enligt centrala regeringsdirektiv ska eventuella 

effekter på brottsligheten alltid analyseras och redovisas 

av kommittéer och särskilda utredare i framtiden och 

särskilt anges och motiveras när så inte sker.229 

Från början fick Kommittén för brottsförebyggande 

arbete (KBA) ansvar för att stödja framför allt det lokala 

brottsförebyggande arbetet, en uppgift som 1999 lades på 

Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Det första lokala brotts-

förebyggande rådet inrättades 1983 i Ödeshög. 1999 fanns 

knappt 40 lokala brottsförebyggande råd i Sverige. År 

2005 fanns 292 råd. BRÅ genomförde hösten 2004 en 

kartläggning av dessa råd genom en enkätundersökning 

som 232 råd, vilket motsvarar 80 procent, svarade på. Två 

tredjedelar av råden är placerade direkt under kommun-

styrelsen eller kommunledningen. Råden uppvisar stor 

variation i uppbyggnad och arbetssätt. Kommunen sitter 

alltid med som ledamot i ett brottsförebyggande råd och 

i 83 procent finns även polisen representerad. Någon 

myndighet eller förvaltning som sysslar med ungdom/

utbildning/kultur/sociala frågor har ofta en representant 

med. Näringslivet och bostadsföretagen har ökat sin 

representation, medan Kriminalvården och åklagarmyn-

digheten sällan är företrädda. Ett råd har en representant 

från universitet/högskola, medan 17 procent har svarat 

att man samarbetar med universitet/högskola. Detta 

gäller framför allt i Göteborg, Malmö och några andra 

större städer. BRÅ:s bedömning är att råden behöver 

arbeta mer kunskapsbaserat än vad som är fallet idag.

De lokala råden ser som sin uppgift att förebygga 

eller minska brott, skapa eller öka trygghet samt olika 

former av övergripande brottsförebyggande arbete. De 

ser sin roll som pådrivare och inspiratör. Det är vanligt 

att man arbetar med bilbrott, alkohol- och drogföre-

byggande verksamhet eller spridning av allmän brotts-

förebyggande information. I många fall arbetar man med 

trygghetsvandringar, förbättrad belysning eller drog-

före byggande arbete bland ungdomar. De lokala råd som 

har några år på nacken har kommit betydligt längre än de 

råd som etablerats senare. Många råd upplever brist på 

både resurser och engagemang i sina kommuner i så stor 

utsträckning att BRÅ idag inte kan tillgodose behoven av 

vare sig ökat kunskapsstöd eller finansiellt stöd.

Vid kartläggningen uppmärksammade BRÅ vissa 

områden som fått förhållandevis lite uppmärksamhet av 

de lokala råden; integrationsfrågor, stöd till brottsoffer 

och upprepad utsatthet, återfallskriminalitet, narkotika-

relaterad kriminalitet, båtbrott, brott i industriområde, 

ekonomisk brottslighet.

Det är BRÅ:s uppfattning att det brottsförebyggande 

arbetet behöver vila mer på beprövad erfarenhet och veten-

skaplig grund. BRÅ försöker verka för utvärdering och 

kunskapsbaserat arbete som grund för det brottsföre-

byggande arbetet i framtiden. BRÅ:s stöd består dels av 

kunskapsstöd, dels finansiellt stöd. BRÅ har under olika 

år prioriterat vilka slags lokala projekt som skulle få projekt-

stöd. 1999 gällde detta skolan, bostadsområden, kvinno-

frid och föräldrautbildning. 2000 prioriterades ansök-

ningar som gällde föräldrastöd och föräldrautbildning i 

brottsförebyggande syfte och förebyggande av våld mot 

kvinnor. 2001 var projekt som handlade om rasism, främ-

lingsfientlighet eller homofobi i fokus. År 2002 och 2003 

beviljades ekonomiskt stöd till projekt om föräldra stöd, 

förebygga brott och öka tryggheten i skolan, bostadsom-

råden och stadscentra. 2004 prioriterades projekt med 

syftet att förebygga en kriminell livsstil bland barn och 

ungdomar, återfall i brott, klotterförebyggande åtgärder. 

Under 2002–2004 har projekt som även berört det lokala 

näringslivet prioriterats.230 Det finns få uppgifter om och 

i så fall på vilket sätt de lokala brottsförebyggande råden 

påverkar brottsnivån i kommunerna.231 Ny nationaleko-

nomisk forskning visar att man med hjälp av så kallat 

socioekonomiskt beslut med bland annat nyckeltalsanalys 

kan beräkna ekonomiska vinster av preventiva insatser.232 

5.1 ett förslag på brottsföre-
byggande arbete i praktiken

Det är kriminalpolitikens ansvar att vidta åtgärder för 

att minska brottsligheten. Kriminalpolitiken domineras 

av straffrättspolitiken. Allmänprevention syftar till att 

genom hot om straff avskräcka människor från att begå 

kriminella handlingar. Individualprevention innebär indi-

viduell avskräckning (straffet ska svida i skinnet så att 

man avstår från brottsliga gärningar i framtiden), inkapa-

citering (oskadliggörande) eller vård/behandling.

I det här sammanhanget är det lämpligt att tala om 

social respektive situationell brottsprevention. Social 

brottsprevention handlar om åtgärder som utgår från 

brottslighetens sociala orsaker. Det kan röra sig om 

strukturella insatser i socialt utsatta stadsdelar och indi-

viduella insatser i form av till exempel utbildning, 
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behandling, stöd för att ungdomar och familjer ska 

fungera bättre. Situationell brottsprevention handlar om 

att försvåra för att brott ska kunna genomföras, till 

exempel elektroniska billås, bevakningskameror på 

brottsutsatta platser med mera.

Enligt några forskare har man ägnat för mycket kraft 

åt att försöka förstå »varför vissa personer begår mer brott 

än andra människor« i stället för att övergripande stu-

dera under vilka samhälleliga förhållanden brottsligheten 

går upp respektive ner. Enligt den så kallade rutinaktivitets-

teorin är det livet såsom det ser ut i vardagen som ger 

förutsättningar för att brott ska begås. Förutsättningarna 

är 1) Motiverad förövare, 2) Lämpligt objekt, 3) Avsaknad 

av kapabla väktare. Om bara ett av dessa tre element 

saknas så sker inget brott. Det spelar roll på vilket sätt 

arbete, skola, transporter, inköp, försäljning med mera 

är organiserat. Om dessa saker sker på ett annorlunda 

sätt, så minskar tillfällena för brott.233 

På uppdrag av Stockholms stad har Jerzy Sarnecki 

utvecklat ett förslag på hur man kan titta på olika kom-

munala verksamheter utifrån deras brottsförebyggande 

funktion. Idén är att brottsförebyggande perspektiv bör 

genomsyra all kommunal verksamhet.234 Hans ansats har 

inspirerat Göteborgs centrala brottsförebyggande råd 

(Tryggare och Mänskligare Göteborg) som har ett rela-

tionellt perspektiv, vilket innebär att man arbetar inifrån 

för att förmå kommunens olika delar att prioritera verk-

samheter som har ett brottsförebyggande och trygghets-

främjande syfte.235 Sarneckis definition av brottspreven-

tion lyder:

Brottspreventiva är sådana åtgärder och förhållanden 
som minskar sannolikheten för brott och/eller reduce-
rar skadeverkningar (inklusive rädsla) av brott. (Emfas 
borttagen) 236

Sarnecki väljer en något annorlunda indelning inom 

brottspreventionen: 1) Primär brottsprevention som avser 

generella åtgärder mot brott, 2) Sekundär brottspreven-

tion inriktad på riskpersoner, aktiviteter och miljöer 

som innebär förhöjda risker, 3) Tertiär prevention inrik-

tad på att hindra återfall i brott. Dessa tre nivåer kan 

kombineras med följande åtgärder: 1) att minska brotts-

benägenheten, 2) minska tillgången på lämpliga stöld-

objekt, 3) öka tillgången på kapabla väktare, 4) minimera 

brottsskador, 5) minska rädslan för brott. En kombina-

tion ger 15 olika fält med ett antal olika förslag på brotts-

preventiva insatser, som kommunen kan ansvara för 

eller medverka till i ett flertal fall.

Preventionsnivåer

Öka tillgången på kapabla 
väktare

Minska brottsbenägenheten

Minska tillgången på 
lämpliga objekt

Minska skador av brott

Minska rädslan för brott

Primär prevention

Föräldrautbildning, grann-
samverkan mot brott, port-
vakter, informell kontroll

Åtgärder mot mobbing i 
skolan, diskriminering, 
förebyggande åtgärder 
mot social utslagning, 
familje våld 

Lås, larm, tillträdesskydd 
på bilar, lägenheter och 
arbetsplatser

Försäkringar

Information om risker, 
sanering av klotter, engagera 
boende, ökad övervakning 

Sekundär prevention

Polis, vaktbolag, fält-
assistenter, åtgärder för 
att öka social kontroll och 
minska social desorgani-
sation

Screening efter riskgrupper, 
splittra antisociala nätverk 

Tekniskt skydd av stöld-
begärliga varor, utökat 
person skydd

Försäkringar för utsatta 
grupper, självförsvarsgrupper, 
larm, beväpning, kamera-
övervakning, märkning av 
stöldbegärlig egendom

Riktad information och stöd 
till riskgrupper

Tertiär prevention

Polispatrullering på »hot 
spots«, »punktmarkering« av 
kända brottslingar

Förebyggande genom 
avskräckning, behandling, 
dock undvika stämpling

Rådgivning till brottsoffer

Rättsväsendets reaktion på 
brottet,  omhändertagande 
av brottsoffren

 Terapeutiska insatser för 
brottsoffer

Schema över brottspreventiva åtgärder

Källa: Jerzy Sarnecki, Kunskapsbaserad brottsprevention – Teoretiska utgångspunkter för brottsförebyggande arbete i Stockholms stad, september 
2004, s. 16, 40–41. (Ovanstående är en något förkortad version av Sarneckis schema som rymmer fler exempel i respektive ruta.)
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Trygghet i lokalsamhället (community safety) blir den överordnade 
målsättningen; att bekämpa brott blir bara ett medel för att uppnå 
detta mål och inte ett mål i sig. Att reducera den upplevda osäkerheten 
och minimera skador och kostnader blir det centrala.245

Hörnqvist menar att redan idag riskerar ordningsstör-

ningar i form av oönskade beteenden eller normavvikel-

ser att bemötas som kriminella handlingar, som i före-

kommande fall följs upp av lokala ordningsstadgor och 

ny lagstiftning. Föremålen för denna »ordningspolitik« är 

till exempel uteliggare, tiggare, snattare, skolkare, klott-

rare, missbrukare av narkotika eller andra droger, folk 

som pratar för sig själva, ungdomar som vistas på torg. 

Det viktiga är att vissa personer uppfattas som störande 

av allmänheten, kunder och köpmän i ett köpcentrum, 

resenärer med allmänna kommunikationsmedel, poten-

tiella investerare i en kommun etc. Det kan räcka med 

att man förmodas uppträda på ett stötande sätt, på grund 

av klädsel, grupptillhörighet eller annat.246 

Gränsen har luckrats upp mellan 1) avvikande bete-

ende som kan uppfattas som »otrygghetsbeteenden« i 

form av skolkare, störande grannar, ungdomar på torget, 

synligt missbruk, tiggeri, folk som pratar för sig själva; 

problem som socialtjänsten och psykiatrin har brukat 

hantera, 2) brott (lagöverträdelser) som är kriminalvår-

dens ansvar och 3) säkerhetshot i form av till exempel 

terrorism och organiserad brottslighet. Numera väger 

säkerhetsaspekterna tyngre, vilket medfört att social oro 

utan att några lagöverträdelser ägt rum, ändå betraktas 

som säkerhetsrisker. Det viktiga är inte vad någon fak-

tiskt har gjort, utan vad någon efter riskbedömning kan 

tänkas göra. Lagstiftningen reglerar inte längre rättstaten 

såsom det en gång var tänkt eller med Hörnqvists formu-

lering: »Säkerhetstänkandet har sprängt juridiken.«.247

I England infördes så kallade Anti-social behaviour 

orders i lagstiftningen 1998 och gäller personer över 10 

år som genom sitt beteende förorsakar oro och besvär 

för personer utanför sin egen familj eller hushåll. Dom-

stol kan fatta beslut om förbud för vissa personer att 

röra sig i ett visst område eller delta i vissa aktiviteter. 

Mellan åren 1995–2005 avsåg 40 procent av dessa dom-

stolsbeslut barn mellan 10 och 17 år.248 

Hörnqvist menar att Allas vårt ansvar (Ds 1996:59) 

och inrättandet av de lokala brottsförebyggande råden 

runt om i vårt land, innebär en delegering av ansvaret 

för ordningens upprätthållande från staten till kommu-

nerna och ytterst den enskilde medborgaren. Det är varken 

socialpolitik eller kriminalpolitik utan något däremellan, 

som ligger i skärningspunkten mellan stat, näringsliv 

och civilsamhälle. Åtminstone från socialdemokratiskt 

håll har man velat undvika nyliberala lösningar, samti-

digt som initiativet prioriterar ordning framför välfärd. 

Man vänder sig till medborgaren i civilsamhället och till-

talar denne som ett eventuellt brottsoffer om alla goda 

krafter tillsammans inte lyckas komma till rätta med var-

dagsbrottsligheten. Detta förutsätter en intressegemen-

skap där klassmotsättningar, strukturell rasism och 

andra konflikter inte får plats. Hörnqvist väljer därför 

att kalla Allas vårt ansvar »ett brett upplagt normalitets-

projekt« där sociala och ekonomiska orättvisor inte pro-

blematiseras. Enligt det här perspektivet kommer hoten 

i vår vardag från marginaliserade människor, inte från 

kapitalstarka grupper som ligger bakom till exempel 

miljöbrott eller ekonomisk brottslighet.249 Hörnqvist upp-

märksammar att diskussioner inom FN av begreppet 

»human security« som även skulle omfatta individers 

skydd mot hunger, sjukdomar och förtryck har haft svårt 

att få genomslag.250 

Hörnqvist medger att utvecklingen i Sverige visat att 

få är att betrakta som »vän av ordning« inom det brotts-

förebyggande arbetet. Flera vill i stället verka för sociala 

insatser. Men man kan se motsatta tendenser utom-

lands.251 I USA har det brottsförebyggande arbetet inne-

burit en »rasialisering« i och med att vissa gruppers kri-

minalitet blivit föremål för stor uppmärksamhet medan 

annan kriminalitet kunnat verka ostörd.252 

Att till exempel ekobrott inte omfattas av det brotts-

förebyggande programmet253 torde emellertid vara fel 

efter som Brottsförebyggande rådet i sin kartläggning av 

de lokala brottsförebyggande råden påpekade att det var 

få råd som arbetat med ekonomisk brottslighet.254 Eko-

nomisk brottslighet finns omnämnt i både Trygghets-

utredningen och senare i Allas vårt ansvar (Ds 1996:59). 

Frågan var prioriterad av den socialdemokratiska reger-

ingen.255

Rolf Lidskog menar i sin doktorsavhandling i etik att 

fakta motsäger det brottsförebyggande programmets ut -

gångspunkt om tilltagande brottslighet och allt räddare 

medborgare. Vad det brottsförebyggande programmet 

5.2 kritik mot idén med ett   
brottsförebyggande arbete

Meningarna om huruvida vi står inför nya säkerhetshot 

eller ej går isär. Den tidigare socialdemokratiska reger-

ingen aviserade att pengar som frigjorts från det militära 

försvaret skulle användas för att bekämpa inre hot, till 

exempel otrygghet.237 Efter regeringsskiftet hösten 2006 

tillsatte en borgerlig alliansregering en Försvarsberedning 

som i sitt arbete särskilt ska beakta hur globaliseringen 

medfört att gränsen mellan nationella och internationella 

hot och intressen inte längre är lika självklar.238 Wilhelm 

Agrell, professor i underrättelseanalys, menar att revir-

tänkande medfört att vårt underrättelsesystem bestå-

ende av »kalla krigsmyndigheter« med rötter i 1940-talet, 

inte genomgått nödvändig reformering och effektivisering 

för att kunna upptäcka eller hantera oväntade samhälls-

hot eller andra händelser »oberoende av art och ursprung«. 

Det behövs ett uppdaterat civilt underrättelsesystem som 

förmår sätta in de förvarningar om »oförutsedda« hän-

delser som nästan alltid finns, i sitt rätta sammanhang 

och dra de rätta slutsatserna.239 Förutom Polisen240 menar 

några forskare att det finns belägg för att Sveriges säkerhet 

hotas på grund av förändringar i vår omvärld som resulterat 

i bland annat gränsöverskridande droghandel, människo-

handel och penningtvätt som Sverige står dåligt rustat för 

att hantera.241 Kriminologerna Janne Flyghed och Magnus 

Hörnqvist har avfärdat de senare uppgifterna såsom »Alar-

mistiska fantasier av forskare«.242 

Flyghed och Hörnqvist vill i stället uppmärksamma 

följande. Efter kommunismens fall anser man att det 

kalla kriget ersatts av ett krig mot narkotika men särskilt 

terrorism efter den 11 september 2001, som snart övergått 

i » - - - ett generellt krig mot kriminalitet en masse.« 

Framtagandet av hotbilder som ska visa på tänkbara 

risker presenteras som nära förestående hot, vilka i prak-

tiken fungerar stärkande för sammanhållningen inåt, 

med en uppdelning i » ›Vi och Dom‹-relationer« där »Dom 

andra« upplevs som hot av något närmast artfrämmande 

inom samhället eller något som kommer utifrån. En 

beskrivning av ökad brottslighet tjänar som något ont 

som vi alla måste stå upp emot, och samtidigt »norma-

liseras« exceptionella händelser och löst grundade hot-

bilder. Det som i själva verket var en ovanlig och spekta-

kulär händelse blir till något som kan inträffa när som 

helst. Politikerna och polisen med ansvar för brottsbe-

kämpningen vill gärna visa handlingskraft genom fler 

lagar och mer resurser. Kontrollindustrin flyttar fram 

sina positioner för att öka vinstmarginalerna. Mass media 

eller den tredje statsmakten med ansvar att vara kritisk 

granskare är beroende av lösnummerförsäljningen och 

löpsedlar om hot och faror säljer. 

Efter den 11 september har ett antal initiativ i både 

USA och Europa Sverige inräknat medfört ett samhälls-

klimat präglat av »de som inte är med oss är emot oss«. 

Övertygelsen om behovet av mer kontroll och övervak-

ning har fått fäste både nationellt och internationellt 

med konsekvenser för de mänskliga fri- och rättigheterna 

vars kärna är principerna om legalitet; ingen ska dömas 

ohörd och proportionalitet; en rimlig avvägning mellan 

ingrepp och fara. Rätten till privatliv finns också reglerad 

i Europakonventionen för Mänskliga rättigheter.
 
»Rätten till säkerhet« har genom hård exploatering av 
politiker, säkerhetsbranschen, polis och medierna, kom-
mit att övertrumfa rätten till personlig integritet, för-
eningsfrihet, yttrandefrihet och i förlängningen åsikts-
frihet.243

Flyghed menar att det finns en aningslöshet när man 

diskuterar en ny säkerhetspolitik sedan invasionshotet 

försvunnit. De potentiella hoten ökar när fler »avvikelser 

har definierats upp«, så att tidigare »normala« beteenden 

omdefinierats till »avvikande« beteenden. Risken är över-

hängande att fattigdom, social oro, flyktingströmmar, 

regimkritiska demonstrationer, islamisk fundamenta-

lism, droger, organiserad brottslighet, terrorism och 

mycket annat buntas ihop som säkerhetsrisker eftersom 

de har en gemensam nämnare, nämligen störning av den 

allmänna ordningen. För svenskt vidkommande sägs 

hot- och riskutredningen som tillsattes 1992 och det 

breddade totalförsvarsperspektiv som presenterades i 

försvarsbeslutet 1996 ha berett vägen för detta.244 

Den diskussion om en definition av »brottslighet« 

som omfattar mer än enbart lagöverträdelser, som finns 

inom EU, redovisad i tidigare avsnitt, uppfattar Hörn-

qvist som ett »kryphål« som gör det möjligt att ta till 

tvångsåtgärder i andra sammanhang än vid beivrande av 

brottslighet.
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uttrycker eller snarare förutsätter är en underförstådd 

men inte öppet redovisad syn på vad en god social ord-

ning är. För Lidskog framstår det brottsförbyggande 

programmet som ett »socialisationsprojekt« eller till och 

med ett »restaureringsprojekt« med syftet att (åter)skapa 

en social ordning grundad på socialisation och värde-

gemenskap. Individer som känner sig delaktiga i sam-

hället förmodas ha mer att förlora på att bryta mot nor-

merna och i förlängningen begå brott. Men man har inte 

alls problematiserat vad en sådan social ordning kan 

tänkas innebära och för vem den är god, vilket är anmärk-

ningsvärt i det mångkulturella, urbaniserade och sen-

moderna samhälle som dagens Sverige trots allt är. I ett 

senmodernt samhälle som »kännetecknas av att vara indi-

vidualiserat, avtraditionaliserat, globaliserat och riskmed-

vetet« 256 ställs det höga krav på individer att handskas 

med sina valmöjligheter och överblicka konsekvenserna. 

Det brottsförebyggande programmets innehåll mot-

svaras av en ökad marginalisering mitt i välfärden, reha-

biliteringstanken ersatt med krav på straff, massmedias 

rapportering av vad som framstår som en eskalerande 

våldsutveckling, omorientering av försvaret från yttre 

till inre hot. Om det vill sig riktigt illa menar Lidskog att 

det brottsförebyggande arbetet:

- - - kan leda till främlingsfientlighet, exkludering av 
marginaliserade grupper och en monokulturell ord-
ning, som innebär att vissa grupper tvingas under-
ordna sig en dominerande grupps synsätt och önsk-
ningar. 257 

Han menar att ambitionen att skapa trygghet genom 

ordning bör ersättas av en strävan att försöka att hantera 

osäkerhet och risker. Han rekommenderar därför vad han 

kallar för ett »deliberativt brottsförebyggande program« 258 

(emfas tillagd) under demokratiska former med tid för 

samtal och reflektion om vad som i framtiden bör vara 

en god social ordning som balanserar olika intressen. 

Detta förutsätter inte konsensus, men en vilja att hantera 

olika ståndpunkter. Lidskog pekar kortfattat på hur ett 

»utvecklat medborgarskap« (emfas tillagd) idéalt skulle 

kunna ge individen förutsättningar för en hantering av 

osäkerhet och olikhet.259
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6. 
TRYGGHET

– ETT FuLLväRDIGT 
MEDBORGARSKAP

följande avsnitt presenteras medborgarskapsbe-

greppet och dess anknytning till mänskliga rättig-

heter och rätten till social trygghet. Några har 

uppmärksammat vad man valt att kalla »Det lokala 

medborgarskapets dilemma« 260 som handlar om män-

niskors deltagande eller frånvaro i diskussioner om våra 

gemensamma angelägenheter. I det här sammanhanget 

blir socialt kapital, tillit, förtroende en förutsättning för 

en demokratisyn som betonar öppna samtal medbor-

gare emellan.

Dagens medborgarskapsbegrepp daterar sig från 

Franska revolutionen. Vi har ett medborgaridéal med fri-

het och jämlikhet samt »oberoende« vilket här innebär 

människans rätt att ta ställning till föreslagna lagar, som 

den exekutiva makten sedan respekterar, inom ramen 

för en nation vars historiska öde vi alla delar beroende 

på födsel eller varaktig vistelse inom territoriet.261 Sedan 

dess har frågan om individens rättigheter respektive 

skyldigheter gentemot samhället eller staten kontra sam-

hällets roll för individen varit en central debatt.262 Med-

borgarskap handlar om rättigheter/ skyldigheter, demo-

kratiska processer som deltagande/ansvarsutkrävande, 

men också frågor om välfärdsstat och rättsstat.263 

1949 höll den brittiske sociologen Thomas Humphrey 

Marshall en klassisk och ofta citerad föreläsning där han 

beskrev den historiska utvecklingen av medborgarskapet 

i första hand England. Föreläsningen som han senare 

utvecklade har haft stor betydelse för analyser av väl-

färdsstatens utveckling.264 Marshall beskriver hur de 

individuella rättigheterna i form av yttrande- och tanke-

frihet, religiös frihet, rätten till privat ägande och att 

sluta avtal samt juridisk rättvisa började utvecklas under 

1700-talet och han kallar detta för ett civilt medborgar-

skap. Under 1800-talet började ett politiskt medborgar-

skap ta form med rätten att delta i val och själv kunna bli 

vald. Under 1900-talet blev det aktuellt med ett socialt 

medborgarskap som omfattar följande:

- - - allt ifrån en viss ekonomisk välfärd och trygghet 
till rätten att till fullo ta del av samhällets arvegods och 
att få leva som en civiliserad varelse i enlighet med de 
normer som råder i samhället.265 

Om detta är uppfyllt och gäller alla oavsett prestation 

kan man enligt Marshall tala om »fullvärdiga samhälls-

medlemmar, det vill säga medborgare« (emfas tillagd) 

med både rättigheter och skyldigheter i samhället. Detta 
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ska inte förväxlas med ekonomisk jämlikhet i sig utan 

förstås som allas rätt till möjligheten att sträva mot för-

bättrade förhållanden, vilket förutsätter undanröjandet 

av ärftliga privilegier.266 

Marshall höll sin föreläsning året efter FN:s deklara-

tion om de mänskliga rättigheterna som kom 1948. Artikel 

22 lyder:

Var och en har, i egenskap av samhällsmedlem, rätt till 
social trygghet, och är berättigad till att de ekonomiska, 
sociala och kulturella rättigheter som krävs för hävdan-
det av hans eller hennes människovärde och utveck-
lingen av hans eller hennes personlighet, förverkligas 
genom nationella åtgärder och mellanfolkligt sam-
arbete i enlighet med varje stats organisation och 
resurser. 267 (Emfas tillagd)

Detta återkommer i FN:s konvention om ekonomiska, 

sociala och kulturella rättigheter från 1966, underteck-

nad av Sverige 1967:

Konventionsstaterna, - - - som erkänner, att i överens-
stämmelse med den allmänna förklaringen om de 
mänskliga rättigheterna, visionen om den fria männis-
kan som åtnjuter frihet från fruktan och nöd endast kan 
uppnås om sådana villkor skapas att alla kan åtnjuta 
sina ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter 
såväl som sina medborgerliga och politiska rättigheter, 
- - - 268 (Emfas tillagd)

I regeringens handlingsplan för mänskliga rättigheter 

2006–2009 ligger fokus på skydd mot diskriminering. 

Principen om universalitet (omfattande alla), odelbar-

het (ingen rättighet är viktigare) och likabehandling ska 

gälla.269 De ekonomiska, sociala och kulturella rättig-

heterna har emellertid betraktats mer som ambitioner, 

vilket rest frågan om ett fakultativt protokoll till kon-

ventionen i det internationella samfundet. Ett fakulta-

tivt protokoll skulle ge individer rätten att klaga på sin 

stat för att den inte skyddar individens ekonomiska, 

sociala eller kulturella rättigheter, vilket idag är möjligt 

när det gäller de medborgerliga och politiska rättig-

heterna.270 

Andra har utvecklat Marshalls medborgarskapsbe-

grepp. Ett offentligt allmänt medborgarskap betonar det 

offentliga rummet med pluralism, dialog och kompro-

miss. Det oberoende medborgarskapet har sina rötter i 

den klassiska marknadsliberalismen med en begränsad 

statsmakt som garanterar en fri marknad, privat ägande 

till fromma för individens valmöjligheter. Den senare 

så kallade konsumentmedborgaren sluter ständigt nya 

och tillfälliga kontrakt i ett posttraditionellt samhälle 

med hög osäkerhetsfaktor. Det kommunitära medborgar-

skapsbegreppet utgör en kritik mot det oberoende med-

borgarskapet i sin betoning av individens lokala till-

hörighet och engagemang grundat på både rättigheter 

och förpliktelser. Det berättigade medborgarskapet 

anknyter till Marshalls sociala medborgarskap. En 

representativ demokrati med kollektiva rättigheter bör 

ge tillgång till allt som påverkar vardagslivet, vilket ska 

göra det möjligt för individer att kunna fullfölja sina 

livsprojekt.271 

Idag befinner vi oss i ett läge där rättighetsaspekterna 

är mindre framträdande och frågor om medborgarnas 

deltagande och inte minst skyldigheter i samhället dis-

kuteras allt mer. När människors deltagande granskas 

närmare upptäcker vi skillnader som reser frågor om 

vilka som känner sig inneslutna i gemenskapen och vilka 

som väljer eller hamnar utanför. I analogi med Gunnar 

Myrdals begrepp »an American dilemma« från 1940-

talet som handlar om hur det amerikanska idéalet om 

jämlikhet och frihet grundat i självständighetsdeklara-

tionen i praktiken kunnat samsas med diskriminering av 

de svarta anser vissa det befogat att tala om ett »Medbor-

garskapets dilemma« (Emfas tillagd):

Dilemmat handlar om en grundläggande klyfta mellan 
dess ideal av allas demokratiska deltagande och de 
ojäm lika möjligheter som finns i utbildning, arbets-
marknad, fritid etcetera. Medborgarskapets dilemma 
rör sig så  ledes mellan deltagande och uteslutningar. 
Detta dilemma är i hög grad det lokala medborgarska-
pets dilemma. Det är i det lokala sammanhanget som 
deltagandeaspekten blir speciellt påtaglig; det är där 
som medborgarnas resurser skapas, det är där som 
deras attribut framträder och det är där som deras 
kompetenser om  sätts. Det är också där som social ute-
slutning och diskriminering framträder som konkreta 
fenomen.272 

Det finns en kritik av Marshalls sociala rättigheter där 

dessa beskrivs som omhändertagande och passivise-

rande på bekostnad av medborgarnas skyldigheter gen-

temot medmänniskor och samhälle.273  Marshalls före-

läsning om medborgarskap hölls 1949 och andas fram-

tidsoptimism. Han har kritiserats för att hans beskriv-

ning bara gäller England och att han vare sig uppmärk-

sammar tidiga sociala rättigheter i historien initierade av 

till exempel Bismarck eller kan peka på varierande orsa-

ker till utvecklingen i olika länder. Han uppehåller sig 

inte heller särskilt mycket vid kampen mellan olika 

intressen och de historiska kompromisser som den har 

resulterat i. Hans arbete kan sägas vara en beskrivning 

snarare än en egentlig analys. Drygt 50 år senare ser sam-

hället annorlunda ut och idag frågar man sig vem som 

äger tillträde och tillhörighet och vilka är de gemen-

samma värdena; frågor som särskilt berör kvinnor och 

etniska minoriteter.

Marshall såg bara det positiva med sociala rättigheter 

som bland annat en moderniserad sociallagstiftning 

som ersättning för en stigmatiserande fattigvård och en 

reformering av utbildningsväsendet skulle stå för. Men 

för att få ta del av det sociala medborgarskapets fördelar 

krävs också att man kvalificerar sig, uppfyller vissa nor-

mer som i Sverige bland annat handlar om att många 

förmåner förutsätter en anställning helst på heltid som 

beräkningsgrund. Frågan om inkludering respektive 

exklu dering är fortfarande aktuell. Marshall insåg så 

småning  om skillnaden mellan teori och praktik och 

rekommenderade precist definierade rättigheter i lag-

stiftningen som skulle vara överklagningsbara, men 

rekommenderade ock  så att tjänstemännens tolknings-

utrymme skulle präglas av »rättmätiga förväntningar«, 

där man i positiv anda tog individuella hänsyn som var 

till den enskildes fördel. 

För Marshall gick utvecklingen ständigt framåt med 

utökade rättigheter för medborgarna. Michel Foucault 

har tittat på en annan aspekt viktig för medborgarna, 

nämligen hur maktövningen har skiftat uttryck genom 

historien. Den enväldige ledaren med undersåtarnas liv 

bokstavligen i sina händer har ersatts av en stat som kan 

ses som antingen omhändertagande eller kontrollerande. 

Samtidigt som de nationella trygghetssystemen ger en viss 

trygghet, skapar samma rättigheter ett (ibland klientili-

serande) beroende till välfärdsstaten. Det som Marshall 

så hoppfullt urskilde som sociala rättigheter erbjuds på 

systemets villkor, vilket innebär att människan för att få 

ta del av de sociala rättigheterna måste uppge sin per-

sonliga frihet. För Foucault är detta egentligen frågan 

om en disciplinering av medborgarna som svarar mot 

industrisamhällets krav.274 

I slutet av 1990-talet presenterades begreppet ekono-

miskt medborgarskap (»economic citizenship«) som 

bygger på ett idéal om individuell frihet. Enligt klassisk 

liberal föreställning om individens frihet bör varje män-

niska själv avgöra hur hon vill använda sin andel av det 

gemensamma nationella arvet för att satsa fritt i ett så 

kallat »stakeholder society«. Synen på individen som 

»homo economicus« uttrycker ett universellt idéal om 

individen som en rationellt kalkylerande aktör som alltid 

försöker nå ett maximalt utfall. En »civis economicus« är 

däremot en person som gör sina val inom en bestämd 

historisk kontext. Det har hävdats att det första svenska 

exemplet är pensionsreformen 1999 som förutsätter att 

man som enskild individ på ett helt annat sätt än tidi-

gare planerar sitt liv med avseende på arbete, föräldra-

ledigheter med mera samt väl förmår utnyttja sin rätt att 

själva placera en del av pensionspengarna på finans-

marknaden.275

Teorin om betydelsen av tillgång på socialt kapital i 

form av förtroendefulla och ömsesidiga relationer lanse-

rades kortfattat 1990 av James Coleman i Foundations of 

Social Theory.276 Fem år senare publicerade Robert D. 

Putnam en artikel som visar att det sjudande amerikan-

ska samhället där alla var upptagna med »forming asso-

ciations« som Alexis de Tocqueville iakttog redan 1830 

hade förvandlats till ett land där var och en helst »bow-

lade ensam«. Denna förvandling hade tagit en genera-

tion. Olika data från perioden 1960–1990 visade på 

minskat direkt engagemang för att lösa gemensamma 

samhällsfrågor på både lokal och nationell nivå. Bland 

annat nämndes kvinnors ökade förvärvsarbete, andra 

familjemönster med färre äktenskap, färre barn, fler skils-

mässor, lägre löner, televisionens och senare hemma-

videons intåg som tänkbara orsaksförklaringar till det 

minskade engagemanget.277 Denna artikel fick tillsam-

mans med en studie av en decentraliseringsreform i 

Italien på 1970-talet som visade att ju mer människor 

var engagerade i föreningar och andra nätverk desto 
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bättre fungerande demokrati och högre ekonomisk till-

växt, ett mycket stort genomslag.278 

För Putnam handlar det i första hand om socialt 

kapital i förhållandet mellan olika grupper i samhället. 

Ett eroderat socialt kapital med icke fungerande sociala 

relationer resulterar i förtvinade människor. Ett socialt 

kapital är en förutsättning för en fungerande offentlig 

politik och ska ingalunda ersätta den. Han hänvisar 

också till forskning som visar på betydelsen av medborga-

raktiviteter i olika former och det (positiva) sociala kapital 

detta genererar, som i sin tur spelar roll för att individer 

undslipper kriminalitet och utslagning. Det sociala kapi-

talets baksida är uteslutning av andra och den stora 

europeiska utmaningen består i att utveckla en nationell 

identitet som inte grundar sig på samma blod eller 

ursprung. Putnam pekar på hur hans hemland USA 

bestående av immigranter varit tvungna att överbrygga 

olikhet och skapa hållbara relationer, helt enkelt »upp-

finna sin identitet«.279

Både högern och vänstern kan känna sig tilltalade av 

Putnams teori. Ett civilt samhälle kan uppfattas som en 

nödvändig motkraft mot statens strävan till expansion 

eller ses som en bekräftelse på att vi är sociala varelser 

som utanför marknaden gärna vill samverka med andra 

för ett gott samhälle.280 Den svenska Demokratiutred-

ningen, SOU 2000:1 En uthållig demokrati, som leddes 

av förre socialdemokratiske kultur- och utbildningsmi-

nistern Bengt Göransson, SIDA, Världsbanken har alla 

tagit till sig teorin.281

Putnam har bland annat kritiserats för att inte ha 

definierat begreppet socialt kapital ordentligt, väjt för 

att resonera kring de fall där teorin inte håller, inte 

beaktat problemet med att låta samband på makronivå 

eller aggregerad nivå gälla som orsaksförklaringar på 

individnivå (jämför »sambandet« mellan antalet storkar 

och barnafödande i en region), inte tillräckligt proble-

matiserat de mörka avigsidor som föreningsgemenskap 

också kan innebära, inte tillräckligt beaktat vad en 

krympande ekonomi och små omständigheter kan 

betyda för den enskilde samt hylla ett engagemang i 

närmiljön som förutsätter hemmafruar. Men professor 

Bo Rothstein vill i det här fallet lyfta fram Putnams för-

tjänst av att ha ställt nya frågor och kombinerat data på 

ett kreativt sätt som visar att ett samhälle jämte till-

gången på fysiskt kapital och humankapital även behöver 

socialt kapital.282 Han hävdar att andra forskare har 

visat att sambandet deltagande i organisationer/nätverk 

inte ökar individernas benägenhet att lita på andra 

människor. Snarare förhåller det sig så att personer som 

redan hyser förtroende för om    givningen organiserar sig 

tillsammans med andra. 283

Rothstein väljer att precisera socialt kapital som fri-

villigt deltagande i nätverk och mellanmänsklig tillit. 

Omfattningen av det sociala kapitalet blir mängden 

sociala relationer multiplicerat med graden av förtro-

ende. Tillit definieras som »en förhoppning om andra 

aktörers framtida pålitlighet« och är avgörande för vår 

förmåga att samarbeta och lösa gemensamma problem. 

Viljan att arbeta och betala skatt, källsortera med mera 

är avhängig en tro på att andra människor gör likadant 

och kommer att fortsätta på den vägen. Om det skulle 

uppstå en situation där fler och fler väljer att bara se till 

egenintresset därför att alla andra förmodas göra så, så 

slår »den sociala fällan igen«, det vill säga alla förlorar 

och stora resurser (socialt, ekonomiskt och så vidare) 

går till spillo. Ett exempel är Ryssland – en stat som 

endast lyckas få in en fjärdedel av den debiterade skatten 

från sina medborgare. Detta så kallade sociala dilemma 

handlar om individuell och kollektiv rationalitet. Ett 

exempel är »allmänningens tragedi« som handlar om hur 

bönder ställts inför problemet hur de ska förhålla sig och 

bruka en allmänning så att den inte betas av och förstörs. 

Ett fungerande samarbete för det gemensamma bästa 

utan att snegla på egenintresset i första hand, uppstår 

bara om man litar på andras vilja till samma sak.284 

Social tillit samvarierar positivt med effektiva juri-

diska institutioner, åtgärder mot korruption och en 

fungerande förvaltning – vad som tillsammans bildar 

en rättsstat med proceduriell rättvisa. Samband finns 

mellan hur människor uppfattar sina kontakter med 

förvaltningsapparaten och förtroendet för människor i 

allmänhet. Rothsteins slutsats är att det snarare är en sär-

skild sorts politiska institutioner enligt ovan som skapar 

socialt kapital än tvärtom. Hur den offentliga förvalt-

ningen fungerar kan både skapa eller främja men också 

förstöra det sociala kapitalet. Frånvaron av socialt kapi-

tal – ingen känner tillit eller vill samarbeta med någon 

– resulterar i ett samhälle som inte fungerar och ingen 

vare sig kan eller vill leva i. Ett land där fler och fler 

föredrar att göra saker på egen hand i stället för tillsam-

mans med andra är ett samhälle i kris. Sverige ligger till-

sammans med övriga nordiska länder högst i interna-

tionella mätningar om mellanmänsklig tillit samtidigt 

som förtroendet för riksdag och regering gått ner här i 

landet. Däremot är förtroendet för politikens förvalt-

ningssida fortfarande högt och särskilt högt är det för 

universella, det vill säga icke behovsprövade förmåner. 

Misstankar om fusk och överutnyttjande är betydligt 

vanligare för selektiva förmåner som socialbidrag och 

bostadsbidrag. Personer som har erfarenhet av selektiva 

åtgärder i form av individuell prövning uppvisar också 

lägre tillit för andra.285

När Rothstein ska försöka sig på en förklaring pekar 

han på det partssamarbete i korporativt institutionalise-

rade former som utvecklades mellan arbetsmarknadens 

parter i Sverige på 1930-talet. Detta formativa moment i 

historien med dess oritade karta vill Rothstein tolka som 

att aktörerna agerade med tillgång till otillräcklig infor-

mation och valde att visa förtroende vid samarbete som 

om det fungerade skulle ge så mycket större vinster än 

alternativet att agera utifrån ett egenintresse, vilket för-

utsätter en styrkedemonstration där någon vinner 

medan någon annan förlorar. Om man inte kan vara 

säker på att alltid vara den som är starkast blir därför 

egenintresset ett dåligt val. 

Det finns således en klar koppling mellan socialt kapi-
tal och vad som kommit att benämnas deliberativ 
demokrati. - - - om vi inte alls har något förtroende för 
motparten är vi inte heller beredda att överhuvudtaget 
lyssna och fundera över dennes argument. - - - Det 
upplysta egenintresset kan bestå i att avstå från att 
sträva efter att försöka etablera regler som enbart gyn-
nar en själv och att också avstå från att försöka kor-
rumpera gällande regelsystem, just därför att man inser 
att man faktiskt inte alltid kan veta allt om framti-
den.286 (Emfas tillagd)

Det är inte avsikten att här ta ställning till huruvida 

Putnam eller Rothstein har rätt, utan peka på vikten av 

frågor om socialt kapital och tillit när man diskuterar ett 

fullvärdigt medborgarskap med förutsättningar för indi-

viden att känna trygghet och tillförsikt som är nödvändigt 

för att kunna orientera sig i samhället och söka kontakt och 

samarbete med andra. 

6.1 hur har trygghet studerats 
inom välfärdsforskningen?

Marshall trodde på individers lika status inom ramen för 

en nödvändig blandekonomi där konkurrens och kom-

promisser för samhället framåt. Hans formulering »det 

demokratiska välfärdskapitalistiska samhället« uttrycker 

att demokratiska krav, kapitalistisk marknadsekonomi 

och välfärdsstatliga åtaganden kämpar om utrymmet i 

vad han ser som det enda alternativet till ett annars byrå-

kratiskt och totalitärt samhälle.287 Välfärdsforskningen 

kan sägas handla om hur det sociala medborgarskapet 

utvecklar sig för olika grupper och orsakerna bakom 

detta.288 I Sverige har sådan forskning regelbundet bedri-

vits i form av levnadsnivåundersökningar vid Institutet 

för social forskning (SOFI), Stockholms universitet, 

Statistiska centralbyrån (ULF-undersökningarna) och 

Kommittén Välfärdsbokslut (dir. 1999:7, SOU 2001:79 

Välfärdsbokslut för 1990-talet) som var ett regeringsupp-

drag med uppgift att utreda välfärdsutvecklingen under 

1990-talet.289 Marshalls efterträdare vid London School 

of Economics Richard Titmuss290 inspirerade till följande 

definition av levnadsnivå:

förfogande över resurser i pengar, ägodelar, kunskaper, 
psykisk och fysisk energi, sociala relationer, säkerhet 
med mera med vars hjälp individen kan kontrollera 
och medvetet styra sitt liv291

Här finns en betoning av människan som handlande 

subjekt; som aktör. Svårigheter att komma överens om 

vad som är till exempel en bra bostad, liksom det svåra i 

att mäta och framför allt jämföra subjektiv tillfreds-

ställelse har medfört att välfärdsforskningen ofta beskri-

vit förekomsten respektive avsaknaden av »onda förhål-

landen« som det är betydligt lättare att enas kring vad 

det är.292  

I SCB:s undersökning av levnadsförhållandena res-

pektive SOFI:s levnadsnivåundersökningar har man valt 

den indelning av områden som visas på nästa sida.
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Det finns anledning att titta närmare på några frågeom-

råden när man diskuterar begreppet »trygghet« i termer 

av ett fullvärdigt medborgarskap i betydelsen att kunna 

orientera sig och behärska sitt liv i någon mening.

I SCB:s undersökning om levnadsförhållanden ställs 

frågor om Trygghet och säkerhet; försäkringsskydd, offer 

för våld, hotelser, stölder och skadegörelse, poliskontak-

ter samt oro för vissa förhållanden (egen eller anhörigs 

hälsa, familjens ekonomi, olycksfall i arbetet resp. arbets-

löshet, våld eller inbrott, barnens situation, den inter-

nationella situationen). Levnadsnivåundersökningens 

frågor handlar om Säkerhet till liv och egendom; om man 

varit utsatt för stöld, förstörelse av egendom, våld, hot. 

Dessa undersökningar ställer inga frågor om utsatthet 

för ekonomisk brottslighet.293 

SCB:s frågor om Medborgerliga aktiviteter och Lev-

nadsnivåundersökningens frågor om Politiskt deltagande 

handlar i stort om medlemskap och aktivitet i fören-

ingar, fackföreningar, andra intresseorganisationer, par-

tier, förmågan att överklaga beslut av myndighet eller 

möjlighet att skaffa hjälp med detta. I Levnadsnivå-

undersökningen ställs också frågor om man skrivit 

insändare eller artiklar, deltagit i offentliga demonstra-

tioner, tagit kontakt med någon i ansvarig ställning för 

att påverka beslut i någon samhällsfråga.

SCB:s frågor om Familj och sociala relationer handlar 

om hushållets sammansättning och familjebildning, 

kontakter och kontaktmöjligheter med grannar, barn, 

syskon, grannar och vänner. I Levnadsnivåundersök-

ningen 2000 förekommer frågor om familj och kontakter 

med uppväxtfamilj och vänner. 

SCB ber sina respondenter markera på en skala om 

man anser sig leva under sämsta respektive bästa tänk-

bara levnadsförhållanden. Det ställs också en fråga om 

man kan få fram 15 000 kronor med kort varsel för en 

oförutsedd utgift. Levnadsnivåundersökningen frågar 

om man känner samhörighet med arbetarklassen, medel-

klassen, övre medelklassen. Det finns också en fråga som 

lyder: »Brukar Du känna att Du själv kan styra Ditt eget 

liv?« liksom frågor om att se lösningar på svårigheter, 

om det dagliga livet »- - - är en källa till personlig till-

fredsställelse?« samt om »- - - saker som händer Dig i 

Ditt dagliga liv är svåra att förstå?« (Fråga 303). 

I Levnadsnivåundersökningen ställs också frågor om 

man deltagit i gudstjänst eller religiös sammankomst i 

annan religon än kristendomen och i så fall hur ofta. När 

den frågan ibland förekommer i SCB:s formulär sorterar 

den under Fritid. Under samma rubrik nämner SCB 

också friluftsaktiviteter, idrottsaktiviteter, nöjes-, kultur- 

och hobbyaktiviteter, semesterresande, tillgång till 

fritids hus, dator och Internet. Levnadsnivåundersök-

ningens frågor handlar om frilufts- eller idrottsaktivi-

teter, semester resor, vistelse i fritidshus, fritidsaktiviteter 

i form av friluftsliv, bio, kultur (bio, teater, museer, litte-

ratur, gå på dans med mera), hobbyaktiviteter (sticka, sy, 

snickra med mera), sjunga eller musicera, umgås med 

släkt och vänner. 

 SOM-institutet vid Göteborgs universitet bedriver 

sedan 1987 analyser av trender inom områdena Samhälle, 

Opinion och Massmedia. Frågor om Trygghet, säkerhet 

eller liknande finns inte med i undersökningarna på 

riksnivå, 294 men i undersökningarna som rör Västsverige. 

Undersökningen i Västsverige 2003 omfattade följande 

frågeområden; Masssmedier, Politik och samhälle, Sam-

hälle och service, Trafik, Trygghet och Säkerhet, Teknik-

innehav och Internet, Göteborgs-Posten, Aktiviteter och 

Fritidsvanor, Göteborg, Arbetsliv, Om dig själv.295 Enkäten 

innehöll 2001 och 2004 ett antal frågor under rubriken 

Hot och risker, som delvis stämde överens med frågor 

som förekommit under rubriken Trygghet och Säkerhet 

i en annan undersökning 2004. I Storstadsundersök-

ningen 2003, publicerad av CEFOS vid Göteborgs univer-

sitet, återkommer samma frågor under rubriken Boende, 

Trygghet och Hälsa.296 Man kan fundera över under vilken 

rubrik frågor om trygghet ställs och konsekvenserna av 

detta för vilka svar man får. Det finns en medvetenhet 

om problemet inom SOM-institutet.297   

I SOM-undersökningen i Västsverige 2004 ställs 

under rubriken Hot och risker en öppen fråga utan i för-

väg angivna svarsalternativ om vad man uppfattar som 

det allvarligaste hotet mot sin trygghet. Man frågar också 

om mediers påverkan för hur hot och risker uppfattas 

tas upp. Två frågor ställs om i vilken utsträckning man 

undviker gå ut för att man känner sig otrygg eller rädd. 

Man frågar om man inom de senaste 12 månaderna upp-

levt rädsla/otrygghet på offentliga platser i form av vissa 

geografiska plaster respektive på gator och torg, vid resa 

med buss och spårvagn med mera. En fråga handlar om 

man själv sett, hört, läst om vandalisering/skadegörelse, 

nedskräpning, störande ungdomsgäng, folk som beter 

sig våldsamt/hotfullt utomhus samt huruvida kvinnor 

antastas utsätts för våld utomhus eller i hemmet. Under 

olika rubriker ställs litet mer allmänna frågor om det går 

att lita på människor i allmänhet respektive i det område 

där man bor, hur nöjd man är med det liv man lever, 

hur ofta man oroar sig för att något obehagligt skall 

hända. 298 

Liknande eller i något fall samma frågor ställdes i en 

SOM-undersökning i Västsverige 2003, men under rub-

riken Trygghet och Säkerhet. En fråga handlar om svenska 

medier ger en rättvisande bild av den faktiska brottslig-

heten. Frågor ställs om man under de senaste 12 måna-

derna oroat sig eller varit utsatt för inbrott, skadegörelse 

avseende bostaden, fortskaffningsmedel, våld, överfall, 

hot om våld som gjort att man blivit rädd, att någon när-

stående ska råka illa ut, kränkande behandling på arbets-

platsen, i skolan, i kontakt med myndighet eller allmän 

plats eller näringsställen. Under samma rubrik ställs frågor 

om man känner och pratar med människor i området, 

om känslan av samhörighet och tror att de vid behov 

SCB: Undersökning av levnadsförhållanden 2005

Sysselsättning

Boende, hushållssammansättning

Ekonomi

Fritid

Hälsa

Medborgerliga aktiviteter

Familj och umgänge

Hushållsfrågor

Ursprung, föräldrars yrke

Barn och ungdom

Trygghet 

Utbildning

Avslutning

SOFI: Levnadsnivåundersökningen 2000

Sysselsättningsbiografi

Sysselsättning förra året och förra veckan

Flyttningar och bostadsförhållanden

Ekonomiska resurser

Fritidsaktiviteter

Hälsa

Politiskt deltagande

Familj

Kontakter med uppväxtfamilj och vänner

Uppväxtförhållanden

Säkerhet till liv och egendom

Hushållsarbete

Bedömningar

Frågor i SCB:s och SOFI:s undersökningar.

Källa: Frågeformulären finns på www.scb.se/statistik/LE/LE0101/ULF%202005%201-2.pdf, www.sofi.su.se/LNU2000. SCB har i en beskrivning 
av ULF-undersökningarna gjort en snarlik indelning; Arbetsmiljö, Sysselsättning och arbetstider,  Boendeförhållanden, Ekonomi, Fritid, Hälsa, 
Politiska resurser, Sociala relationer, Trygghet och säkerhet, Transporter och kommunikationer, Utbildning. Se www.scb.se/templates/Stan-
dard_49123.asp.  
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ställer upp samt om man anser sig behöva låsa dörren 

när man lämnar sin bostad. Svarspersonerna ombeds 

också uppge vem de tror skulle ställa upp i händelse av 

att man behöver låna pengar till en oväntad utgift.299

Under rubriken Politik och samhälle ställs frågor om 

man deltagit i någon manifestation eller demonstration 

under det senaste året eller om man kan tänka sig ta ett 

partipolitiskt eller annat uppdrag, om man själv eller 

tillsammans med andra försökt påverka kommunens 

beslut i någon fråga och i så fall valet av tillvägagångssätt, 

om man kan tänka sig göra en frivillig insats inom kul-

tur, äldrefrågor, ungdomsarbete med mera samt brotts-

förebyggande arbete, förtroendet för hur bland andra 

poliser och domare sköter sitt arbete.

Svarspersonerna får också möjlighet att ta ställning 

till några påståenden om vad som hindrar invandrares 

integration och ev. följder av att invandrare integreras i 

det svenska samhället. Det ställs också varierande frågor 

om intresset för politik, om man anser demokratin fung-

erar, nöjdhet med vad politiker uträttar, om man anser 

sig ha möjlighet att påverka politiska beslut i allt från 

stadsdelsnivå till EU, viljan att ta på sig politiska eller 

andra idéella uppdrag, om man någon gång försökt res-

pektive lyckats påverka ett kommunalt beslut och val av 

tillvägagångssätt, förtroende för politiker, ett flertal 

offentliganställda grupper, journalister, småföretagare. 

Uppgift om medlemskap i fackförening ställs i samband 

med frågor om Arbetslivet. Inom området Samhälle och 

Service ställs ett antal frågor om nyttjande och service-

nivå för en lång rad mestadels offentliga serviceprodu-

center. Inom Aktiviteter och Fritidsvanor ställs frågor om 

umgänge samt om man umgås med invandrare födda 

utanför Europa, fritidsintressen, samarbete med grannar, 

kulturkonsumtion, medlemskap och aktivitet i fören-

ingar, idéellt arbete och om man är nöjd med det liv man 

lever.300

Under rubriken Till sist några frågor om dig själv ställs 

bland annat några frågor om ekonomi, inkomster från 

socialförsäkringarna. Frågor ställs också om man kan 

tänka sig flytta och i så fall vart, om var man i första 

hand känner att man hör hemma, hur ofta det händer 

att man oroar sig för att något obehagligt skall hända. 

  Under spridda rubriker förekommer frågor om reli-

gionsutövning/intresse för religiösa frågor; om man lyss-

nat på Svenska kyrkans sändningar i radio, läst det lokala 

församlingsbladet, förtroende för präster i Svenska kyrkan, 

frikyrkopastorer, röstat i kyrkovalet, besökt gudstjänst 

eller religiöst möte, bett till Gud, medlemskap respektive 

aktivitet i Svenska kyrkan, frikyrkan eller annan religiös 

organisation.301 

Inte heller SOM-institutet ställer några frågor om 

svarspersonerna uppmärksammat eller besvärats av eko-

nomisk brottslighet. 

Traditionella frågor finns om kön, civilstånd, hus-

hållstyp, hemmavarande barn, inkomster med mera som 

möjliggör att se samvariation mellan svar och grupptill-

hörighet. Några exempel som använts i tabeller över 

skilda frågeställningar är svarspersonernas fördelning på 

kön, ålder, utbildning, partisympatier, boende i Västra 

Götaland eller i Göteborgsregionen, ej född i Sverige 

eller med någon förälder född utomlands, hemort, ideo-

logisk identitet.302

Den enkätundersökning som SOM-institutet och 

CEFOS (Centrum för Forskning om Offentlig Sektor) 

vid Göteborgs universitet inledningsvis gjorde av Stor-

stadssatsningen, en så kallad medborgarundersökning i 

Bergsjön, Gårdsten, Hjällbo och Norra Biskopsgården, 

består i stort sett av sedvanliga frågor i SOM-institutets 

undersökningar. Syftet med undersökningen som gjordes 

2003 var att redovisa och analysera »- - - de boendes 

uppfattningar, attityder och åsikter i olika avseenden«. I 

frågeformuläret finns ett avsnitt med frågor under rub-

riken »Boende, Trygghet och Rädsla«. Frågorna redo-

visas i ett och samma kapitel, men under olika under-

rubriker; »Upplevd rädsla och otrygghet i Storstads-

områdena« respektive »Hälsotillstånd och livstillfreds-

ställelse«. Uppgifter om boendet redovisas i början av 

kapitlet utan egen underrubrik. Övriga frågor handlar 

om sysselsättning, bidrag, utbildning, framtidstro, medie-

användning och informationsinhämtning, kontakt med 

myndigheter och service, demokratiskt deltagande och 

delaktighet. I slutredovisningen jämfördes uppgifterna 

med en specialundersökning som gjorts i Angered 1996 

samt med Väst-SOM 2002.303 

Det finns i SOM-institutets frågeformulär några 

frågor med svarsalternativ som väcker förvåning, likaså 

frågornas placering under vissa rubriker. Under rubriken 

Aktiviteter och Fritidsvanor lyder en fråga »Hur ofta har 

Du under de senaste 12 månaderna gjort följande?« och 

bland de 16 respektive 17 angivna svarsalternativen finns 

följande exempel: »Läst om brott i dagspressen«, »Hand-

lat med aktier«, »Bett till Gud«, »Spelat på Tips, Lotto 

eller V75«, »Handlat på Systembolaget«, »Umgåtts med 

invandrare födda utanför Europa« (emfas tillagd), till-

sammans med många andra svarsalternativ som handlar 

om umgänge med vänner och grannar, om man gått på 

café, restaurant, motionerat/idkat friluftsliv, sysslat med 

trädgårdsarbete med mera. Under rubriken Till sist några 

frågor om dig själv lyder en fråga »I vilket av de här geo-

grafiska områdena känner Du att Du i första hand hör 

hemma? (Markera endast ett alternativ.)« med följande 

svarsalternativ; bostadsort, landskapet, tidigare/nuva-

rande län, Sverige, Norden, Europa, Världen som helhet. 

Länder utanför Europa eller andra kontinenter saknas 

som svarsalternativ.304

Välfärdsforskningen har ofta tittat på fördelningen 

av välfärd eller ofärd efter kön, etnicitet, generation, 

klass, civilstånd, utan att dessa så kallade sociodemogra-

fiska faktorer kan förklara alla skillnader i välfärds-

utfall.305 De tidiga beskrivningarna av aktuella förhållan-

den har mer och mer ersatts av studier av förändring och 

dess orsaker. Det är också erkänt svårt att väga samman 

flera konstaterade problem och förstå vad som påverkar 

vad, eller med andra ord vad som är hönan och ägget. 

Framför allt » - - - förfaller det angeläget att i högre 

utsträckning föra in människors sociala sammanhang i 

analysen av deras förhållanden«. (Emfas tillagd)306 

En kritisk genomgång av SCB:s och SOFI:s under-

sökningar visar att innebörden i »sociala relationer« har 

ändrats genom åren. Under 1980-talet talade man om 

»social förankring«, på 1990-talet om »sociala nätverk 

och socialt stöd« och på 2000-talet om »sociala relationer 

och medborgarskap«. I det sistnämnda fallet inbegriper 

detta socialt kapital och politiska resurser. Vad både SCB 

och SOFI egentligen mäter med sina frågor om kontakt-

frekvenser med mera är potentiellt stöd och inte faktiskt 

stöd omsatt i handling. Sambandet mellan sociala rela-

tioner och faktiskt stöd och olika aspekter på välfärd res-

pektive ofärd sägs aldrig ha studerats ordentligt och 

vetenskaplig kunskap om orsakssambanden saknas.307 

Idag tar man hänsyn till köns- och maktaspekter, 

etniska skillnader och nya samlevnadsmönster, liksom 

hur ömsesidiga relationer uppstår när man undersöker 

sociala relationer. Inom internationell så kallad stöd- 

och supportforskning skiljer man mellan informativt, 

praktiskt och emotionellt stöd. Ett förslag på hur man 

kan kombinera support- med nätverksforskningen är att 

titta på 1) social integration (tillgång till sociala relationer, 

2) sociala nätverk (nätverksstrukturen), 3) relationellt 

innehåll (interaktionella, funktionella och kvalitativa 

aspekter). Med denna uppdelning mellan kontaktfrek-

venser och strukturella förhållanden respektive det kva-

litativa innehållet i dessa relationer kan man se hur dessa 

olika aspekter som även inbegriper krav och konflikter i 

människors liv, samvarierar.308 

När man vid SOFI försökt titta på sambandet mellan 

tillgång till resurser och välfärdsproblem perioden 1991–

2000, ett årtionde med hög arbetslöshet och stora för-

ändringar för enskilda, valde man att titta på sambandet 

mellan tillgång till/förändring av sociala resurser och hälso-

problem samt ekonomiska problem. Förutom Sociala 

resurser tittade man också på Individuella resurser 

(utbildning, materiella tillgångar) och Sociodemogra-

fiska faktorer (etnicitet, klass, social rörlighet, civilstånd, 

arbetslöshet, barn). Resultatet visade att förekomsten av 

sociala relationer måste kompletteras med »information 

om vilka resurser som faktiskt genereras inom nätverken«, 

det vill säga innehållet i de sociala relationerna.309

Blotta existensen av sociala relationer verkar med 
andra ord ha begränsat förklaringsvärde när det kom-
mer till de välfärdsproblem vi studerat. Resultat som 
redovisats här tyder ändå på att tillgången till ett socialt 
stöd har betydelse för individers välfärd.310 

Internationella erfarenheter visar att boende i resurs-

svaga områden har svårare än andra att organisera sig 

och driva frågor och mycket talar för att detta gäller även 

här.311 Förutom de sociala relationernas ömsesidighet 

och betydelse för den enskilde individen, är det av 

intresse att förstå vad det är som gör att individen litar 

på sina medmänniskor i situationer som inte är direkt 

personliga. Det svenska samhället med omfattande kol-

lektiva åtaganden för individernas välfärd måste bygga 

på tillit. Under vilka förhållanden uppstår social tillit? I 

Sverige finns en mycket speciell » - - - månghundraårig 

tradition att se staten som god.« Denna paternalistiskt 
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färgade föreställning om den snarare goda än stränga 

staten hänger samman med undersåtarnas gamla möj-

lighet att »gå till kungs« och besvära sig om man anser 

sig felaktigt behandlad av lägre instanser. Utöver detta 

har frågor om rättssäkerhet och individuella rättigheter i 

förhållande till staten haft en svagare ställning i Sverige 

jämfört med andra länder. 312 

6.2 ett nytt trygghetsbegrepp 

Vi kan här konstatera hur SCB:s, SOFI:s och SOM-insti-

tutets frågor om Trygghet omväxlande ställs tillsammans 

med frågor om Säkerhet, Hot, Risker. Detta tyder på att 

»trygghet« här står för frånvaro av mer eller mindre kri-

minella handlingar. Undersökningarna ger också data 

om vilka socioekonomiska grupper som upplever detta i 

större eller mindre utsträckning. Under litet andra rub-

riker finns frågor om socialt nätverk, förtroende för 

andra människor, umgänge, (ekonomisk) hjälp från om -

givningen, var man känner sig hemma, allmän tillfreds-

ställelse eller oro med sin situation, religiös orientering, 

förtroende för institutioner som polis, domstolar, poli-

tiker med flera förmåga att driva en fråga, politisk och 

facklig orientering, massmediekonsumtion och hur man 

uppfattar massmedierapportering och en del annat 

beskrivet ovan.313 Inom SOM-institutet finns en med-

vetenhet om att svaren kan påverkas av i vilket samman-

hang en fråga ställs.314 

Jag menar att detta sammantaget kan ses som indika-

tioner på ett fullvärdigt medborgarskap, det vill säga huru-

vida medborgarna har vana i att orientera sig och agera i 

samhället, om man förefaller hysa förtroende eller åtmins-

tone viss tillförsikt för sakernas tillstånd och framtiden.

Frågan är om inte dessa frågor skulle kunna analyse-

ras och diskuteras tillsammans på ett helt annat sätt än 

vad som är fallet idag, där man tenderar att se på vilka 

grupper som drabbats på ett eller annat sätt, oroat sig 

mer eller mindre för olika saker. Förutom att ta reda på 

hur yngre eller äldre, män eller kvinnor och så vidare 

svarar på frågor om Trygghet/Säkerhet/Hot/Risker, kan 

man titta på korrelation eller samvariation i svar mellan 

»trygghetsfrågor« och frågor om nätverk, umgänge, 

politisk förmåga med mera nämnt ovan315 för att sedan 

fundera närmare på vilka orsaksmekanismerna bakom 

upplevd »trygghet« kan vara.316 Sammantaget skulle 

detta kunna bli ett nytt och annorlunda trygghetsindex 

som omfattar mer än uppgifter om störningar och 

brottslighet.317 Även om orsaksmekanismer på individ-

nivå kan vara svåra att avslöja, så menar jag att det ändå 

finns en poäng i att ta reda på vilka olika aspekter på 

begreppet trygghet som respektive undersökning ger 

uttryck för. Då kan man se om de som är pessimistiska 

vad gäller tryggheten i samhället eller oroar sig för hot 

och risker, har ett begränsat umgänge eller stort umgänge, 

lågt eller högt förtroende för samhällets institutioner 

deltar i fackligt eller politiskt arbete, någon gång skrivit 

insändare eller försökt påverka ett kommunalt beslut, 

tar del av massmedier med mera. 

Trygghetsmätningar torde göras med ett preventivt 

syfte, nämligen för att dra lärdom och försöka vidta för-

bättringar för att förebygga problem i framtiden. För-

utom att analysera frågor om trygghet utifrån ett med-

borgarperspektiv som här presenterats, kan man analy-

sera dessa även utifrån ett kriminologiskt perspektiv som 

i en vid tolkning omfattar både enligt lag brottsliga 

handlingar och avvikande beteende.318 Enligt det här 

presenterade synsättet består »trygghet« av ett antal 

komponenter som samvarierar med varandra. Med 

inspiration från levnadsnivåundersökningarna ska i 

föreliggande arbete de frågor som ställts i 31 undersök-

ningar som gjorts vid ett eller flera tillfällen grovt delas 

in i några grupper som tar upp följande aspekter. 

 

•	 Brottslighet	och	ordningsstörningar

•	 Familjesituation	(barn,	civilstånd,	lever	med	annan	

vuxen i bostaden)

•	 Socioekonomiska	förhållanden	(inkomst,	arbete,	

utbildning, hemförs.)

•	 Socialt	nätverk

•	 Fritid	och	kultur

•	 Förankring	i	närmiljön	

•	 Religiös	orientering

•	 Massmediekonsumtion

•	 Politisk	förmåga	(medl.	i	parti,	fack,	skrivit	insändare,	

försökt påverka kommunalt beslut, överklagat) 

•	 Förtroende	för	samhällets	institutioner

•	 Övrigt



 69

7. 
AnALYS Av FRåGOR OM 
TRYGGHET I ETT AnTAL 

unDERSöKnInGAR
r 1996 gjordes undersökningen Kriminalitet 

och trygghet i boendet – En studie i stadsdelen 

Hjällbo på uppdrag av Förvaltnings AB Fram-

tiden, som ägs av Göteborgs Stad och förvaltar närmare 

70 000 lägenheter idag. Resultatet visade att den anmälda 

brottsligheten i Hjällbo var något lägre jämfört med 

Göteborg i övrigt, men hela 89 procent såg ändå brotts-

ligheten som ett problem. 30 procent var oroliga för att 

bli utsatta för våldsbrott, 64 procent av de boende kände 

sig otrygga om de gick ut sent en kväll eller avstod från att 

gå ut. Kurt Eliasson, VD för Förvaltnings AB Framtiden, 

såg undersökningen som »- - - mycket värdefull i det 

brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet - - - «.

Varje ansvarskännande fastighetsägare måste reagera 
inför att så många människor upplever otrygghet, oro 
och rädsla i sin boendemiljö och i sin vardag och för-
söka göra något åt det.319 

Enligt författaren Ulf Malm är rapporten den första 

lokala undersökningen i sitt slag som gjorts på initiativ 

av någon annan än Brottsförebyggande rådet, Polishög-

skolan eller annan statlig forskningsenhet.320 Sedan dess 

har frågor om trygghet ställts i åtminstone 30-talet under-

sökningar i olika sammanhang i Göteborg. I föreliggande 

arbete är 31 enkäter som använts i undersökningar som i 

sin helhet eller till vissa delar handlar om trygghet före-

mål för analys.321 Undersökningarna presenteras helt 

kort i Bilaga. 

Storstadsundersökningen i Bergsjön, Gårdsten, 

Hjällbo och Norra Biskopsgården, som är några av de 

områden där det även gjorts undersökningar med frågor 

om bland annat trygghet som analyseras i föreliggande 

arbete, visar på en del skillnader mellan dessa förorts-

områden och hela Göteborg. Trots samma grad av 

intresse för politiska frågor som rör Göteborg, var det 

bara i genomsnitt 9 procent som försökt påverka eller 

för ändra någon av stadsdelsnämndens verksamheter 

jämfört med 25 procent i hela Göteborg. Medan Göte-

borgarna i allmänhet prioriterar sjukhusvård, tillgång 

till bostäder och den kommunala grundskolan, vill man 

i de norra förorterna se en prioritering av vårdcentraler, 

polisen och fler arbetstillfällen.322 Man gjorde också erfa-

renheten att otrygghet stod för något mer än risken att 

bli utsatt för brott; att inte förstå eller förmå tolka det 

som händer i omgivningen var kanske den främsta orsa-

ken till upplevd otrygghet.323 
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SOM-undersökningens data från 1996–97 visade 

»lägre grad av mellanmänsklig tillit« i Angered jämfört 

med andra stadsdelar och Göteborg i sin helhet.324 För-

troendet för våra institutioner skall i ett fungerande och 

rättvist samhälle inte variera särskilt mycket mellan 

etniska grupper. I den nationella SOM-undersökningen 

2004 noterade man att invandrare från Europa och länder 

utanför Europa hade »klart lägre förtroende« jämfört 

med infödda svenska för polisen, domstolarna och sjuk-

vården.325 I en debattartikel i lokaltidningen år 2000 

beskrevs iakttagelser av att förtroendet för polis och 

rättsväsende inte var vad det borde i Göteborgs norra 

stadsdelar.326 En studie har senare bekräftat detta och 

polisen har ansträngt sig för att hitta ett sätt att arbeta 

som skapar förtroende.327

Det är viktigt att påpeka att sociala relationer och til-

lit inte alltid är av godo. Sociala nätverk kan också få 

negativa konsekvenser för såväl individer och sam-

hälle.328 Erfarenheter från Göteborg visar hur »etnisk 

organisering« efter etniska, släktmässiga och religiösa 

förhållanden kan försvåra utvecklingen av ett civilt sam-

hälle. I förekommande fall har det hänt att olika grupper 

inte kan använda samma lokaler, kafé eller delta i samma 

verksamheter.329 

Den använda metoden i de 31 här studerade under-

sökningarna är enkät med bundna svarsalternativ alter-

nativt graderad skala330 som skickats ut per post, i vissa 

fall kompletterad med uppgifter om polisanmäld brotts-

lighet331 och intervju med nyckelpersoner332 samt en 

geografisk/demografisk/social beskrivning av det aktu-

ella området.333 I några få fall finns uppgift om översätt-

ning till andra språk.334 Uppgift om vilket språk som 

talas i hemmet eller förståelse i svenska språket finns 

med som en bakgrundsfråga i ett par fall.335 

Om man tittar närmare på hur urvalet gått till innan 

enkäterna skickats ut finner man följande. I 26 under-

sökningar gjordes ett slumpmässigt urval i målgruppen 

innan enkäten skickades ut.336 Fyra undersökningar är 

totalundersökningar, omfattar alltså hela målgruppen. 

Det gäller Fritidsvaneundersökningen och drog- och 

livsstilsundersökningen bland skolelever, undersök-

ningen bland Bergsjöns skolelever samt Fastighetsägar-

nas undersökning bland hyresgäster i privatägda hyres-

hus337 Hur urvalet skett framgår ej i den undersökning 

som Göteborg & Co med flera gjorde bland stadens stu-

denter.338 Integrationsverket skickade sin enkät till inri-

kes respektive utrikes födda personer, men hur urvalet 

gjordes i övrigt framgår ej.339

Man brukar räkna med en svarsfrekvens på i bästa fall 

60–65 procent vid postenkäter.340 I de flesta Göteborgs-

undersökningarna är svarsfrekvensen högre, men fyra 

undersökningar till hyresgäster eller boende och enkäten 

till stadens studenter har en svarsfrekvens som överstiger 

53 procent men understiger 60 procent341

 I 24 undersökningar har publicering skett i form av 

en rapport.342 Resultaten från 5 undersökningar finns i 

en databas tillgänglig för personalen hos de kommunala 

bostadsbolagen.343 Fritidsvaneundersökningens resultat 

finns tillgängliga på www.frivan.goteborg.se.344 Folkhälso-

institutets undersökning finns dels publicerad i form av 

en rapport, dels på Folkhälsoinstitutets hemsida (avser 

regionala data).345

Här följer en presentation av beställarna av undersök-

ningarna.

Kommunala bostadsbolag

Framtidenkoncernen – Förvaltnings AB Framtiden – 

ägs av Göteborgs Stad och genom bostadsföretagen 

Bostads AB Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder, 

Gårdstensbostäder, HjällboBostaden förvaltar man idag 

69 300 lägenheter i Göteborg.346 Man har själv eller i 

samarbete med något bostadsföretag, ibland också med 

någon stadsdelsnämnd beställt 20 av ovan redovisade 

31 undersökningar. 19 undersökningar riktar sig till hyres-

gäster eller folkbokförda inom ett område. Poseidon, 

Bostadsbolaget och Familjebostäder har lägenheter både 

i centrala Göteborg och i andra stadsdelar. Deras hyres-

gästundersökningar riktar sig till fastigheter i hela 

Göteborg.347 Gårdstensbostäder och HjällboBostaden har 

bara fastigheter i de egna stadsdelarna och deras hyres-

gästundersökningar riktar sig därför till boende i dessa 

områden.348 Övriga förekommande bostadsområden är 

Biskopsgården, Backa, Kville, Centrala Hisingen, Gamle-

staden, Gunnared, Hjällbo, Hammarkullen, Bergsjön, 

Tynnered.349 En undersökning riktar sig till skolelever på 

årskurs 3 och 6 samt högstadiet i grundskolor i Berg-

sjön.350

Som syfte för dessa undersökningar har man i några 

fall angivit » - - - för att se hur väl vi lyckas i vår strävan 

att få nöjdare kunder«.351 I övriga fall har syftet varit att 

samla in fakta som kan bilda ett kunskapsunderlag för 

brottsförebyggande och trygghetsfrämjande åtgärder.352 

Beställare

Kommunala bostadsbolag (ibland 
ihop med SDN)

Fastighetsäg. (priv., kom., brf.)

Hyresgästföreningen

Göteborgs Stad

Integrationsverket

Statens folkhälsoinstitut i sam-
arbete med Sv. Landst./regioner

Göteborg & Co.

Västra Götalandsregionen

SUMMA

Antal

20

3

1

3

1

1

1

1

31

Utförare

Temaplan AB (5)
Malm Kommunikation AB (15)
 

Malm Kommunikation AB (2)
CFI Group (1)

SCB 

SCB (1)
Idrott- och föreningsförv., 
Göteborgs Stad (1)
Göteborgs Stad (1) 

SCB 

SCB

Turismens utredningsinstitut

SCB

31

Målgrupp

Hyresgäster (5) 
Folkbf. i omr. (14)
Skolelever, åk 3, 6, högst. (1)

Folkbf. i omr. (2)
Boende i priv. hus (1)

Boende i off/priv.

Folkbf. (1)
Skolelever åk 4 i gr.sk. – åk 3 i gy. (1)
Skolelever åk 9 i gr.sk. – åk 2 i  gy. (1) 

Boende i Storstadssatsningens 
områden

Boende i Sverige

Högskolestuderande vid Chalmers 
& Göteborgs universitet

Boende i Västra Götalandsregionen

31 

Undersökningarna
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En undersökning bland Bergsjöns elever i olika grund-

skolor uppges vara ett komplement till undersökningen 

bland vuxna i stadsdelen.353  

Andra fastighetsägare

Tre undersökningar har beställts av fastighetsägare. För-

eningen Fastighetsägare i Gamlestaden är en idéell för-

ening som »bedriver ett brottsförebyggande och trygg-

hetsfrämjande arbete i Gamlestaden.« Den bildades på 

initiativ av Bostads AB Poseidon.354 Poseidon initierade 

år 2000 en utredning som följdes upp 2003 för att utvär-

dera de trygghetsfrämjande åtgärder som genomförts 

och samla in uppgifter som kan ligga till grund för 

brottsförebyggande och trygghetsfrämjande åtgärder i 

framtiden. Målgrupp för undersökningen var folkbok-

förda i Gamlestaden och Kortedala.355 

Ett antal bostadsfastighetsägare (privata, kommunala 

samt bostadsrättsföreningar) beställde i samråd och 

samarbete med stadsdelsförvaltningen Lundby en trygg-

hetsundersökning som riktade sig till folkbokförda i 

Kville och Centrala Hisingen. Syftet var att samla in upp-

gifter som kunde ligga till grund för brottsförebyggande 

och trygghetsfrämjande åtgärder.356

Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen som är 

en intresse- och branschorganisation, skickade ut en 

enkät till hyresgäster inom privat hyresrätt i olika delar 

av Göteborg där Fastighetsägarna var part vid hyresför-

handlingar. Syftet var att få en bild av hur hyresgästerna 

upplevde sitt boende och sin närmiljö.357

Hyresgästföreningen Region Västra Sverige 

Hyresgästföreningen är en medlemsorganisation vars 

mål är »- - - allas rätt till en god bostad till rimlig kost-

nad - - - ett boende med trygghet, inflytande och gemen-

skap«.358 Man skickade ut en enkät till hyresgäster i all-

männyttan och privata bolag i Göteborgsregionen. Syftet 

var att ta reda på vad hyresgästerna tycker om fastighets-

ägarnas skötsel, service och underhåll av såväl fastigheter 

som lägenheter, vilket skulle tjäna som underlag för ett 

eventuellt förbättringsarbete.359 

Göteborgs Stad

En arbetsgrupp ledd av Miljöförvaltningen tog i sam-

arbete med representanter från Stadsbyggnadskontoret, 

Trafikkontoret, Park- och naturförvaltningen, Kretslopps-

kontoret och Agenda 21 fram en enkät som skickades ut 

till folkbokförda i Göteborgs kommun med syftet att ta 

reda på vad kommuninvånarna anser om miljön och 

vilket miljöbeteende de har. Undersökningen skulle ge 

underlag för mätetal till det balanserade styrkortet för 

Miljö i Göteborg.360

Idrotts- och föreningsförvaltningen gjorde en total-

undersökning bland alla barn och ungdomar i Göteborg 

från åk 4 i grundskolan till åk 3 i gymnasiet. Syftet med 

undersökningen var att kartlägga ungdomars fritids-

vanor; vad de gör och vad de vill göra, varför man even-

tuellt slutat med sin fritidsaktivitet.361

Göteborgs Stad gjorde en drog- och livsstilsunder-

sökning i form av en totalundersökning bland samtliga 

elever i åk 9, grundskolan och åk 2 gymnasiet med syftet 

att ta reda på elevernas situation i skolan och använd-

ningen av tobak, alkohol och narkotika.362 

Integrationsverket

I samband med Storstadspropositionen (Prop. 1997/98:165: 

Utveckling och rättvisa – en politik för storstaden på 2000-

talet) fick Integrationsverket efter regeringsbeslut den 22 

april 1999 ett huvudansvar » - - - för den nationella 

utvärderingen av de lokala utvecklingsavtal, som vissa 

kommuner erbjudits teckna med staten«. Därför skicka-

des en enkät ut till boende (utrikes/inrikes födda) i Stor-

stadssatsningens områden i Stockholm, Huddinge och 

Haninge, Botkyrka, Södertälje, Malmö och Göteborg. I 

Göteborg ingick områdena Gårdsten, Hjällbo, Bergsjön 

och Norra Biskopsgården i Storstadssatsningen. Huvud-

syftet med den nationella utvärderingen var att få ett 

underlag för det framtida storstadsarbetet och utvärde-

ringen av detta. I en första etapp gavs en aktuell läges-

beskrivning av utvecklingen och de åtta målområden 

som angivits för att bryta segregationen. 363

Statens Folkhälsoinstitut (FHI)

Målet för folkhälsopolitiken är att » - - - skapa samhäl-

leliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för 

hela befolkningen.« FHI har till uppgift att följa upp 

folkhälsopolitiken och ge underlag för framtida hälso-

satsningar. Därför distribuerades en enkät över hela 

landet med frågor om fysiskt och psykiskt välbefinnande, 

tandhälsa och tandvård, vårdutnyttjande, levnadsvanor, 

ekonomiska förhållanden.364

Göteborg & Co

Göteborg och Co ägs till hälften av Göteborgs Stad, Lise-

berg AB och Got Event AB. Övriga hälften ägs av ett antal 

intressenter inom den offentliga och privata sidan. Man 

samarbetar med företag, banker, universitet och andra. 

Uppgiften är att » - - - marknadsföra och medverka i 

utvecklingen av Göteborg som turist, mötes- och evene-

mangsstad. - - - bidra till att utveckla Göteborg till en av 

Europas mänskligaste och mest attraktiva storstadsregi-

oner att leva och verka i samt att besöka«.365 I samarbete 

med sin Näringslivsgrupp, Chalmers tekniska högskola, 

Göteborgs Förenade Studentkårer och Göteborgs univer-

sitet skickade man en enkät till högskolestuderande vid 

Chalmers och universitetet för att ta reda på hur Göteborg 

upplevs av de högskolestuderande som läser i staden. 

Resultatet är tänkt som ett framtida styrinstrument.366

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen ansvarar för sjukvård, Väst-

trafik, GöteborgsOperan med mera367 och skickade en 

enkät till boende i utvalda delar av regionen för att ta 

reda på hur befolkningen mår och lever för att kunna 

dra slutsatser om vilka sjukdomsförebyggande och hälso-

främjande åtgärder som behövs.368

7.1  analys utifrån begreppet  
trygghet såsom ett fullvärdigt 

medborgarskap

I det följande sker en närmare analys av vilka frågor som 

undersökningarna tar upp och hur dessa förhåller sig till 

begreppet trygghet såsom ett fullvärdigt medborgarskap 

enligt vad som presenterats tidigare. 

7.1.1 familjesituation och           
socioekonomiska förhållanden

I undersökningarna finns ett antal bakgrundsfrågor så 

kallade bakgrundsvariabler eller bakomliggande variabler. 

De vanligast förekommande frågorna eller variablerna i 

olika undersökningar är kön, ålder, utbildning, yrke, in -

komst som är givna på förhand och kan tänkas förklara 

resultatet.369 Med andra ord kan man tänka sig att finna 

samvariation mellan kön, ålder osv. och upplevd trygghet 

eller utsatthet respektive oro för brott i någon mening. 

I de här analyserade undersökningarna förekommer 

ett antal bakgrundsfrågor; kön, ålder, civilstånd, högsta 

utbildning, sysselsättning, arbetstid/vecka, tidigare/

nuvarande bostadsort, födelseort, födelseland, språk 

som talas i hemmet, förvärvsinkomst, bidrag, hemmava-

rande barn, annan vuxen i bostaden, tillgång till bil, typ 

av boende, bostadsstorlek, hemförsäkring, antal boende-

 år i nuvarande bostad/bostadsområde/hyresvärd, antal 

år i Sverige och mycket annat. 

7.1.2 frågor om brottslighet,      
ordningsstörningar, trygghet, 

säkerhet

Frågor om brottslighet handlar om man själv blivit utsatt, 

hyser oro för att bli utsatt eller ser brottsligheten som ett 

problem i området. Exempel på frågor som handlar om 

brottslighet är: 370

•	 huruvida	man	de	senaste	12 månaderna blivit utsatt 

för brott

•	 blivit	utsatt	för	våldsbrott,	stöldbrott,	skadegörelse,	

annat brott

•	 omfattningen	av	stölder	och	skadegörelse	i	området	

•	 förekommande	misshandel	och	våld	i	området

•	 var	man	blivit	utsatt	

•	 om	man	tycker	brottsligheten	i	området	är	ett		problem

•	 om	brottsligheten	ökat	eller	minskat	de	senaste	

 2–3 åren

•	 om	man	oroar	sig	för	att	bli	utsatt	för	våldsbrott,	

stöldbrott, skadegörelse 

•	 om	man	anser	att	det	möjligt	att	parkera	en	bil	eller	

MC på trygg plats i bostadsområdet

•	 om	anmälan	till	hyresvärden	gjorts

•	 om	polisanmälan	gjorts

I två undersökningar har man ställt frågan »Specificera 

de brott du blev utsatt för?« samt i 12 andra undersök-
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ningar formulerat frågan »Om du tycker att någon av 

följande saker är stora problem i – kan du markera det 

nedan«. I den förstnämnda frågan finns olika brott 

angivna som svarsalternativ. I den andra frågan är svars-

alternativ med mycket allvarliga brott blandade med 

mindre allvarliga brott eller ordningsstörningar. De 

angivna svarsalternativen för båda frågorna kan grup-

peras här enligt följande:371

våld eller hot om våld, misshandel, våldtäkt eller för-
sök till våldtäkt, annat sexualbrott, prostitution, 

rån, övriga stölder, handel med narkotika, fickstöld, 
väskryckning, cykelstöld, skadegörelse, brott mot bilar 
eller motorcyklar, inbrott eller skadegörelse i bostäder, 
garage, källare eller vindar, illegalt spel, illegal verk-
samhet

nedskräpning, klotter, kamphundar eller andra stora 
hundar, störande grannar, buskörning med moped 
eller motorcykel, ungdomsgäng som bråkar och stör, 
berusade eller drogpåverkade personer utomhus, per-
soner med rasistiska åsikter,

något annat

Frågor om egen brottslighet begränsar sig till bruket av 

hasch eller narkotika i två undersökningar bland skol-

elever och en hälsoundersökning bland vuxna.372

Några undersökningar tar upp frågan om grannar 

och enskilda personer såsom störande element. Frågor om 

det finns störande grannar förekommer i flera under-

sökningar,373 liksom frågan om fler vräkningar av stö-

rande grannar kan bidra till »att öka tryggheten och 

säkerheten i ditt bostadsområde?«.374 I andra fall ställs 

frågan »Är du rädd för några speciella personer i ditt 

bostadsområde/på gården?« (eller grannskapet).375 Det 

har också ställts frågor om det finns personer med rasis-

tiska åsikter i området.376 Frågor om förekomsten av 

prostitution377 berör det faktum att det är tillåtet att sälja 

sex, det vill säga sin egen kropp, däremot är det olagligt 

att köpa eller förmedla sexuella tjänster.378 

Frågor om annan nationalitet förekommer i tre fall. I 

en undersökning från april 2000 får svarspersonerna ta 

ställning till påståendet »Det har flyttat in hushåll i huset 

med ett helt annat levnadssätt än jag«, som senare ersattes 

av påståendet »I min trappuppgång finns det grannar 

som är mycket störande«.379 Ett av 12 svarsalternativ på 

en fråga om orsak till upplevd personlig känsla av mins-

kad trygghet lyder »Det bor för många människor med 

annan nationell bakgrund än jag i min omgivning«. I 

rapporten har de 12 svarsalternativen slagits samman till 

fyra presenterade alternativ: personlig uppfattning att 

brottsligheten ökat i Sverige/ökat i stadsdelen/person-

ligen blivit utsatt för brott samt en upprepning av svars-

alternativet »Det bor för många människor med annan 

nationell bakgrund än jag i min omgivning«.380 

Det finns många frågor som handlar om rädsla, 

otrygghet eller brottslighet och den fysiska miljön i områ-

det. Frågor har ställts om man är nöjd med skötsel av 

rabatter och gräsmattor, sandning, snöskottning,381 belys-

ning, ytterdörrar, porttelefon.382 Ett antal frågor handlar 

om »trygghet/säkerhet«383 eller oro för att vistas i bosta-

den384 eller gatan utanför bostaden.385 Andra frågor 

handlar om man känner sig »särskilt otrygg« eller »oro-

lig« att vistas i källaren, tvättstugan, garaget, trapphuset, 

gården, parkeringsplatsen, närmaste hållplats, soprum/

återvinningsplats, det lokala torget.386 I ett par under-

sökningar har man frågat efter vad som är positivt respek-

tive negativt med att bo i området och bland svarsalterna-

tiven finns alla former av service i området, närheten till 

Göteborg, miljö och natur, släkt och familj, vänner, 

grannsämja, hyresvärd, bostadsrättsföreningen samt 

svarsalternativet »Det känns tryggt och säkert« respek-

tive att det känns »otryggt och osäkert« och brottslig-

heten.387 I några fall ställs frågor om man känner sig 

trygg i området,388 känner sig orolig för att vistas på vissa 

platser i största allmänhet eller angivna geografiska 

platser i bostadsområdet och/eller stadsdelen.389 

Undersökningarna tar också upp frågor som handlar 

om att vistas utomhus i området. Efter att först ha frågat 

»Tycker du att den brottslighet som finns i ditt område 

är ett stort, litet eller inget problem?« med svarsalterna-

tiven Stort problem/Litet problem/Inget problem, kom-

mer nästa fråga som lyder: »Om du går ut ensam sent en 

kväll i ditt bostadsområde, hur känner du dig då?« Svars-

alternativen är: Trygg/Otrygg/Går ej ut. Följdfrågan 

lyder: »Varför går du inte ut ensam sent på kvällen i ditt 

bostadsområde?«. Svarsalternativen är: På grund av 

rädsla/Annan orsak.390 Det finns alltså en möjlighet att 

kryssa för »Annan orsak«, men det ges ingen möjlighet 

att uppge vilka de andra orsakerna kan vara. I några 

undersökningar har man också ställt frågan »Händer det 

att du låter bli att åka buss eller spårvagn för att du känner 

dig otrygg?« med svarsalternativen Ja/Nej/Åker aldrig av 

annan orsak.391 Även i några andra undersökningar ställs 

frågor om brottsligheten som ett problem i området och 

möjligheten att vistas ute eller på det lokala torget dag-

tid/kvällstid »utan risk för ofredande eller hot«.392 En 

kritisk kommentar är att frågorna som ingår i samma 

undersökningar på något sätt utgår från att brottslighet 

förekommer i området som är av en sådan omfattning 

att man eventuellt inte vågar gå ut eller använda sig av 

allmänna kommunikationer.

Andra frågor som förekommer i andra undersök-

ningar är: »Avstår du från att delta i någon aktivitet på 

grund av otrygg väg dit eller hem?«393 »Hur nöjd är du 

med tryggheten om du vistas utomhus på dagtid/kväl-

lar/nätter där du bor?«394 »Hur säker och trygg känner 

du dig när du går ensam i ditt bostadsområde när det är 

mörkt?« samt »Händer det att du avstår från att gå ut 

ensam av rädsla för att bli överfallen, rånad eller på annat 

sätt ofredad?«.395 

Eventuella planer på att flytta från området tas upp. 

Frågor finns om hyresvärden och boendet motsvarar 

förväntningarna, om man skulle rekommendera en 

bekant att flytta till hyresvärdens fastigheter eller till 

området, om brottsligheten i området är ett problem 

och om man någon gång funderat på att flytta »för att 

Du utsatts för brott eller känner Dig otrygg?«. Det finns 

en möjlighet att kryssa i svarsalternativen Nej/Vet ej, 

men ingen möjlighet att ange annan orsak till planer på 

att flytta från området.396 

I ett flertal undersökningar efterfrågas om »planer på 

att flytta från ditt bostadsområde?« och följande svarsal-

ternativ anges som orsak:397

Har helt andra orsaker än brottslighet och otrygghet i 
området

Brottslighet och otrygghet i området är inte någon av 
de viktigaste orsakerna

Brottslighet och otrygghet i området är en av de vikti-
gaste orsakerna
Brottslighet och otrygghet i området är den helt domi-
nerande orsaken

Visserligen anger det första svarsalternativet att det rör 

sig om helt andra orsaker än brottslighet och otrygghet i 

området, dock utan möjlighet för respondenten att ange 

vilken annan orsak det skulle kunna röra sig om. De tre 

övriga svarsalternativen handlar om brottslighet och 

otrygghet. I samma undersökningar tas för övrigt upp 

om brottslighet är ett problem i området och om brotts-

ligheten respektive trygghet ökat eller minskat i området 

under de senaste åren. En kritisk slutsats är att svarsalter-

nativen har en slagsida åt det som handlar om brottslig-

het och otrygghet.

I en undersökning ställs frågan om man vill flytta och 

som tänkbar orsak ges ett flertal svarsalternativ: Komma 

närmare människor man känner/känner sig inte trygg i 

området/komma närmare arbete/missnöje med service i 

området/Annan orsak, ange vad…398 I en annan under-

sökning frågas hur viktigt det är med Trygghet/säkerhet 

i händelse av att man ska flytta till annan lägenhet.399 

I några undersökningar ställs frågan »Tycker du att något 

bör göras för att öka tryggheten och säkerheten i ditt 

bostadsområde?« samt »Vad tycker du bör göras för att 

öka tryggheten och säkerheten i ditt bostadsområde?« 

Den sistnämnda frågan hade följande svarsalternativ 

som här grupperas på detta vis:400

Föräldrautbildning/familjestöd
Fler fritidsaktiviteter för barn och ungdomar
Ökad satsning på skolan
Snabba reaktioner mot ungdomsbrottslingar

Åtgärder för att minska arbetslösheten
Fler mötesplatser där folk kan träffas
Fler fritidsaktiviteter för vuxna
Mindre alkoholutskänkning/färre krogar

Bättre hjälp och stöd till brottsoffer

Mer vuxenvandring
Mer grannsamverkan mot brott

Säkrare lås och dörrar i husen
Bättre belysning utomhus
Kameraövervakning på vissa platser

Ökat eget ansvar för skötseln av huset
Bättre städning

Fler vräkningar av störande grannar
Hårdare straff för brottslingar
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Fler väktare
Fler poliser

Något annat

Man kan säga att svarsalternativen är en blandning av 

»morot och piska«. Några alternativ är exempel på gene-

rella insatser som ska göra livet lättare att leva, till exempel 

fler fritidsaktiviteter för barn och vuxna, föräldrastöd, 

åtgärder för att minska arbetslösheten. Andra alternativ 

är mer repressiva, till exempel fler vräkningar av stö-

rande grannar, hårdare straff för brottslingar. Snabba 

reaktioner mot ungdomsbrottslingar kan handla om 

både stöd och straff och det är oklart vad som avses här. 

Förslaget om mindre alkoholutskänkning och färre kro-

gar kan nog uppfattas på olika sätt beroende på om man 

ser kroglivet som torde vara ganska begränsat i de här 

aktuella förortsområdena som ett problem eller en för-

utsättning för ett levande område. Svarsalternativet »Fler 

krogar« saknas.

I samma undersökningar frågas också om »något bör 

göras för att öka tryggheten och säkerheten i ditt bostads-

område?«401 om man själv tror sig ha möjlighet att påverka 

tryggheten i området och om man kan tänka sig »att göra 

något för att öka tryggheten och säkerheten i ditt bostads-

område?«,402 förekomsten och intresse av att delta i 

»Grannsamverkan mot brott«.403 I några få undersök-

ningar efterfrågas om man känner till hyresvärdens in -

satser för att skapa trygghet och säkerhet i området404 

eller Trygghetsgruppens arbete405 samt om man kan 

tänka sig »att betala högre hyra för att löpa mindre risk 

att drabbas av brott?«.406

I några undersökningar ställs frågor om social kon-

troll definierat som »hur svarspersonen skulle reagera 

om de bevittnade olika brottsliga situationer«.407 Benägen-

heten att ingripa och på vilket sätt (ingripa själv, förmå 

någon annan att ingripa, polisanmälan, ringa ambulans, 

gör ingenting, vet ej, annat) vid skadegörelse, våld, stöld, 

våld mot barn, ungdomar, barn som snattar och stjäl.408 

I en elevundersökning ställs frågan, om eleverna kan 

tänka sig att stoppa någon som begår ett brott, om man 

har någon vuxen och i så fall vem att berätta för eller om 

man hotats av annan elev/utomstående för att hålla tyst 

om något.409 Det ställs också frågor om hur ofta man ser 

polisen patrullera i området och om man är nöjd med 

detta eller vill se polisen mer eller mindre ofta,410 viljan 

att vittna,411 förtroendet för rättsväsendet (polis, åklagare, 

domstolar),412 förtroende för polisen,413 om man haft 

kontakt med Närpolisen och om Närpolisen är viktig att 

ha i området.414 

Frågor om förekomsten av ekonomisk brottslighet 

saknas, vilket får sägas vara anmärkningsvärt med tanke 

på all kunskap som finns om arbetslöshet, utanförskap 

och svårigheterna att komma in i samhället, som kan te 

sig oöverstigliga för den enskilde individen. Ett »alter-

nativt samhälle« eller »parallellsamhälle« som erbjuder 

helt andra, men olagliga lösningar på försörjningspro-

blem och tillgång till varor och tjänster torde inte främja 

trygghet i form av förtroende och tillit mellan (alla) 

människor i ett bostadsområde eller kontakten med 

resten av samhället.415 

7.1.3 förtroende för institutioner

I ett par undersökningar tas frågor om service på Vård-

central, Arbetsförmedling, Socialtjänsten, Försäkrings-

kassan, Närpolisen, Grundskolan, Gymnasieskolan, 

Bibliotek Mataffär, Post, Bank och kollektivtrafik416 eller 

upplevda kränkningar av Sjukvården, Skolan/Arbetet, 

Arbetsförmedlingen, Polisen/Rättsväsendet, Socialtjäns-

ten, Försäkringskassan, Affärer/Restauranger, Bank/För-

säkringsbolag, Hyresvärd/Bostadsförmedlare, Nära an -

hörig, Okänd person på allmän plats, Annat respektive 

förtroende för i stort sett samma institutioner inklusive 

riksdagen, politiker i kommuner och landsting.417

7.1.4 social förankring och resurser

Några frågor handlar om sociala resurser i form av för-

ankring, nätverk, förtroende och till sist politisk förmåga 

definierat som beredskap och kunskap att försöka på -

verka fördelningen av resurser och värden i samhället.418 

Det förekommer spridda frågor om man är nöjd med 

livet,419 hälsotillstånd,420 användandet av alkohol och 

droger,421 bo i Göteborg,422 trivs i området,423 fritidsakti-

viteter,424 om man diskuterar trygghet med någon och i 

så fall vem (Familjemedlem/Granne/ Annan bekant i eller 

utanför området/Arbetskamrat/Hyresvärd eller bostads-

rättsförening/Annan person),425 nöjd med skolan, fri-

tiden,426 litar på andra människor,427 möjligheten att 

finna nya vänner,428 kontakten med grannar,429 om man 

kan stanna för kortare besök hos grannar,430 om män-

niskor är beredda att ställa uppvid behov av hjälp,431 

»agerar tillsammans om deras gemensamma miljö eller 

trygghet hotas.«432 om man deltagit i eller kan tänka sig 

delta i att ordna fest, aktiviteter för barnen, skötsel av 

planteringar, städat eller annat förbättringsarbete på 

gården, kvarteret, gemensamma inomhusutrymmen, 

»medverkat till en ekologisk bostadsförvaltning genom 

att till exempel kompostera«.433 

När det gäller politisk förmåga här förstått som aktivi-

teter som kan underlätta försök att påverka sin egen situa-

tion eller samhällsutvecklingen ställs i några fall frågor om 

föreningsmedlemskap,434 medlemskap eller förtroende-

uppdrag, kontakt med politiker (privat/arbetet),435 kan 

själv eller känner någon som kan hjälpa till att författa en 

skrivelse eller överklaga ett myndighetsbeslut, någon gång 

försökt respektive lyckats påverka myndighetsbeslut.436

7.1.5 resultat                                         
– skillnader mellan enkäter

Vi kan av ovanstående dra slutsatsen att frågor om trygg-

het oftast definieras som en fråga om säkerhet, det vill 

säga avsaknad av brottslighet och ordningstörningar. 

Endast i ett fåtal undersökningar ställs frågor om hur 

man har det i övrigt (förtroende, social förankring, 

resurser) förutom ett antal bakgrundsfrågor om kön, 

civilstånd, arbete, inkomster med mera. Men alla under-

sökningar är inte trygghetsmätningar i sig, utan frågor 

om trygghet har ställts i ett antal olika sammanhang. 

Här följer därför en kort presentation av undersökning-

arna i sin helhet, där frågor om trygghet ingår. I dessa 

undersökningar finns också många frågor om andra 

saker, som faller utanför ramen för den här undersök-

ningen att titta närmare på.

Av 31 undersökningar är det 23 undersökningar 

som vänder sig till boende, oftast hyresgäster, främst i 

Göteborgs (norra) förorter. De namngivna förorterna i 

undersökningarna är Bergsjön, Tynnered, Backa, Gunna-

red, Gamlestaden, Kville/Centrala Hisingen, Hammar-

kullen och Biskopsgården. Allmännyttans hyresgästunder-

sökningar avser områden där man har fastigheter. All-

männyttan är oftast den största fastighetsägaren i ovan 

uppräknade förorter.437 I minst hälften av de uppräknade 

för orterna ligger förvärvsfrekvensen under genomsnittet 

i Göteborg.438 I stort sett i samma förorter är andelen 

socialbidragstagare betydligt högre jämfört med genom-

snittet för Göteborg.439 Ohälsotalet ligger (högt) över 

genomsnittet i samtliga områden.440 I endast två områden 

låg andelen elever med »ej betyg« i kärnämne under 

genomsnittet för Göteborg.441 I endast ett område ligger 

medelinkomsten en aning över genomsnittet.442 Det är 

med andra ord resursfattiga områden där de flesta under-

sökningar bland boende har gjorts. Bergsjön, Gårdsten, 

Hjällbo och Norra Biskopsgården ingick i den nationella 

Storstadssatsningen vars mål var att bryta segregationen, 

verka för jämlika och jämställda levnadsvillkor med 

ökad tillväxt och fler arbetstillfällen.443 

7 undersökningar är mer allmänna undersökningar 

om service och kvalitet i boendet där vissa frågor om 

trygghet, otrygghet, säkerhet och brott finns med. Fem 

av dessa har Förvaltnings AB Framtiden uppdragit åt 

Temaplan AB att göra.444 Företaget presenterar sig som 

»stadsutvecklare« och erbjuder bland annat »strategiska 

konsulttjänster som utvecklar staden«.445 I undersök-

ningarna 2001–2003 finns rubriken »Frågor om trygghet 

och Säkerhet« med bland annat en fråga om brottslig-

heten i området är ett problem. 2004 och 2005 är rubri-

ken och avsnittet borta, men frågan om brottsligheten 

finns under rubriken »Tilläggsfrågor«.446 Syftet med 

undersökningarna har varit att ta reda på dels uppskatt-

ningen av boendet (så kallade NöjdBoendeIndex, NBI), 

dels hur nöjda hyresgästerna är med sin hyresvärd, det så 

kallade fastighetsägarebetyget.447 SCB (Statistiska Central-

byrån) har gjort en undersökning på uppdrag av Hyres-

gästföreningen. Syftet var även här att ta reda på vad 

hyresgästerna tycker om fastighetsförvaltningen (så kal-

lade Nöjd-Förvaltnings-Kvalité-Index, NFKI) och hur 

nöjda de är med boendet, (så kallade NBI). Trygghet/

Säkerhet med frågor om tvättstugor, källare, garage, 

ytterdörr, belysning är en av nio kvalitetsfaktorer. 448 

Fastighetsägarna i Göteborg Första regionen uppdrog åt 

CFI Group att mäta nöjdheten bland hyresgäster i priva-
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tägda fastigheter. Företaget är ett internationellt kon-

sultföretag som bland annat gör den så kallade Fastig-

hetsbarometern för att identifiera förbättringsåtgärder. 

Enkäten innehåller totalt 19 frågeområden och under 

rubriken Trygghet/Säkerhet uppmanas man bedöma hur 

trygg man känner sig i området, bostaden och övriga 

utrymmen (till exempel tvättstuga, vind, förråd).449

16 undersökningar gjorda i olika bostadsområden har 

antingen orden »Kriminalitet och trygghet« eller »Trygg-

het och säkerhet« i titeln. Oberoende av titel är det i stort 

sett samma frågor som ingår i undersökningarna. Samt-

liga dessa undersökningar har utförts av Malm Kommu-

nikation AB eller Ulf Malm som äger och leder företaget, 

som specialiserat sig på brottsförebyggande verksamhet 

i bostadsområden och stadsdelar. Man kallar sin under-

sökning för »offer- och trygghets-enkät« (emfas tillagd).450 

Uppdragsgivare är kommunala och privata fastighetsä-

gare samt bostadsrättsorganisationer.451 Ulf Malm är 

jurist och har tillsammans med advokaten Max Fredriks-

son skrivit boken Brottsoffrens rättigheter i brottmålspro-

cessen, (Norstedts Juridik AB) som utkommit i flera 

upplagor. Han har tillsammans med Evald Malm och 

Helena Gustafsson skrivit Framtidens trygghetsbok – Om 

att förebygga brott och öka tryggheten i bostadsområden 

och stadsdelar i Göteborg, utgiven av det kommunala 

Förvaltnings AB Framtiden i samarbete med SABO.

Enkäterna har ett »uttalat brottsoffersperspektiv« 

och säkerhetstänkande. Det finns en uttalad önskan om 

att brottsoffren ska bli färre efter undersökning, analys 

och val av insatser i ett bostadsområde, vilket man också 

anser sig ha fått belägg för att det fungerar. 452 Trots sam-

hällets omsorg och alla åtaganden menar man att väl-

färdsstaten misslyckats vad gäller brottspreventionen. 

Brottsoffren fick tidigare inte någon uppmärksamhet att 

tala om. Gärningsmännen borde fått hjälp att byta bana 

långt tidigare under sin brottskarriär. Det finns mycket 

att göra inom den situationella brottspreventionen som 

man menar varit starkt eftersatt. Man bekänner sig till 

den välkända rutinaktivitetsteorin om att det krävs en 

motiverad gärningsman, tillgängligt brottsobjekt/brotts-

offer och frånvaro av kapabla väktare. Det är med andra 

ord så att »tillfället gör tjuven«.453 Följaktligen handlar 

alla enkätfrågor om oro att vistas i området, i olika 

utrymmen i huset där man bor, upplevelsen av brottslig-

het i området, utsatthet för brott, om man är nöjd med 

Polisens närvaro osv. I en fråga som lyder »Vad tycker du 

bör göras för att öka tryggheten och säkerheten i – ?«  

finns jämte svarsalternativ som fler poliser och väktare, 

bättre belysning och säkrare lås, kameraövervakning på 

vissa platser med mera några svarsalternativ som när-

mast hör hemma inom ett socialt preventionstänkande, 

nämligen fler fritidsaktiviteter för barn och vuxna, fler 

mötesplatser, ökad satsning på skolan, föräldrautbildning/

familjestöd, åtgärder för att minska arbetslösheten.

Tre undersökningar vänder sig till skolelever. På upp-

drag av Förvaltnings AB Framtiden och SDN Bergsjön 

gjorde Ulf Malm en kompletterande undersökning om 

trygghet och utsatthet för brott bland Bergsjöns skol-

elever (åk 3, 6, högstadiet). Undersökningen följer i allt 

väsentligt samma mall som de andra undersökningarna 

av Ulf Malm.454 Göteborgs Stad lät Idrott- och förenings-

förvaltningen göra en undersökning av ungdomars fri-

tidsvanor i form av ett mycket stort antal aktiviteter och 

engagemang i föreningar. En fråga tar upp hur nöjd man 

är med det liv man lever, skolan, fritiden, att bo i Göte-

borg. En annan fråga handlar om man avstår från att 

delta i någon aktivitet på grund av otrygg väg dit eller 

hem.455 Göteborgs Stad lät också göra en drog- och 

livsstils undersökning. Under rubriken »Frågor om din 

fritid« handlar 9 av 11 frågor om egen kriminalitet eller 

om man blivit utsatt för våld, hot eller blivit bestulen 

samt om man är orolig för att bli utsatt eller blivit vittne 

till brott.456 Till detta kommer en undersökning av Göte-

borg som studentstad som Göteborg & Co uppdrog åt 

Turismens utredningsinstitut att undersöka. Den handlar 

om studenternas förväntningar på Göteborg vad gäller 

nöje, kultur, motion. Och idrottsanläggningar, utbud av 

kåraktiviteter, erbjudanden och rabatter med mera. En 

fråga handlar om man känner sig trygg i sitt nuvarande 

bostadsområde.457 

Göteborgs Stad uppdrog åt SCB att undersöka miljö 

och miljöbeteende i staden.458 Några frågor om trygg-

heten i stadsdelen handlar om omfattningen av klotter, 

skadegörelse, stölder och inbrott, misshandel och våld 

samt hur nöjd man är med tryggheten när man vistas 

utomhus dagtid/kvällstid. Övriga frågor handlar om 

miljöbeteende, samhällsservice, informationsinhämt-

ning och annat. 

I avsnitten 7.1.3 och 7.1.4 redovisas frågor om för-

troende, social förankring och resurser i några under-

sökningar. Jag vill lyfta fram särskilt tre av dessa. Två 

enkäter om folkhälsan och en enkät som skickades ut i 

samband med en nationell satsning för att bryta segre-

gationen, ställer frågor om tillit, känsla av delaktighet 

och annat som ett fullvärdigt medborgarskap omfattar. 

Västra Götalandsregionen och Folkhälsoinstitutet upp-

drog var för sig åt SCB att göra en undersökning om 

hälsa och livsvillkor. Undersökningen Liv och hälsa 2003 

innehåller ett antal frågor om livets olika delar (hälsa och 

livskvalité, levnadsvanor, sociala relationer, hem och 

hushåll, ekonomi, arbete med mera). Under rubriken 

»Boendemiljö« frågas om området är lugnt och tryggt, 

om man kan lita på de flesta människor i bostadsområdet, 

om människorna i bostadsområdet känner varandra 

ganska väl, agerar tillsammans om den gemensamma 

miljön eller tryggheten hotas. Under rubriken »Sociala 

relationer« frågas om man allmänt sett kan lita på de 

flesta människor. Trygghet är här en fråga om förtroende 

och tillit mellan människor. 459 

I Folkhälsoinstitutets undersökning Hälsa på lika 

villkor? ställs också frågor om hälsa, vårdutnyttjande, 

levnadsvanor, ekonomiska förhållanden, arbete och 

syssel sättning med mera. Under rubriken »Trygghet och 

Sociala relationer« finns frågor om man blivit utsatt för 

våld eller hot om våld samt hur säker och trygg man 

känner sig när man går ensam i sitt bostadsområde när 

det är mörkt. Det finns också frågor om man känt sig 

kränkt av myndigheter, nära anhörig eller andra, om 

man anser sig kunna lita på de flesta människor, om man 

deltagit i fackföreningsmöte, religiös sammankomst, 

skrivit insändare eller deltagit i en demonstration, för-

troendet för olika institutioner i samhället. Inom ramen 

för 11 frågor är det ett ambitiöst försök att täcka trygghet 

i form av både frånvaron av brott och förtroende för 

andra människor, politisk förmåga och samhällsförtro-

ende, det vill säga mycket av det som ett fullvärdigt med-

borgarskap omfattar.460 

Integrationsverket uppdrog åt SCB att göra en ut -

värdering i samband med Storstadssatsningen med syfte 

att bryta segregationen i ett antal kommuner.461 Under 

rubriken »Boende, bostadsområde och trygghet« ställs 

några frågor om trivsel, oro för att bli utsatt för vålds-

brott, rån/stöld, inbrott eller skadegörelse, hur man känner 

sig om man går ut ensam sent en kväll, om man avstått 

från att gå ut på grund av rädsla för att bli överfallen, 

rånad eller på annat sätt hotad. Att man inte känner sig 

trygg i området är ett svarsalternativ som anges som orsak 

till att man eventuellt vill flytta från området. I samma 

enkät finns frågor om »Deltagande och delaktighet« 

och »Myndigheter och service« som handlar om val-

del tagande, medlemskap i politiskt parti eller annan 

organisation, förtroendeuppdrag, försökt påverka i någon 

fråga, vad man tycker om servicen inom Arbetsförmed-

lingen, Försäkringskassan, Närpolisen, Bibliotek, Mat-

affär, Kollektivtrafik med mera. Därutöver finns frågor 

om Familj och arbete, Hälsa. Frågorna om trygghet 

handlar om brottslighet. Övriga frågor rör det som ett 

fullvärdigt medborgarskap omfattar.  

7.1.6 slutsatser

Vad som kan vara värt att reflektera över inför framtiden 

är om man ska se trygghetsfrågorna som en del av brotts-

bekämpningen och kriminalpolitiken eller integrations-

politiken, förstådd som samhällets förmåga att ge alla 

medborgare en möjlighet till ett värdigt liv. Genomgången 

av frågor om trygghet i de här 31 undersökningarna visar 

i allmänhet på ett intresse för brottslighet och säkerhets-

frågor som är legitimt i sig. Men den information som 

sådana undersökningar ger hjälper oss inte att forma ett 

samhälle där alla känner sig som fullvärdiga medborgare, 

det vill säga personer som behärskar sitt liv och kan orien-

tera sig i tillvaron. För detta krävs en integrationspolitik 

som tar hänsyn till skillnader mellan klass, kön, etnicitet 

och generation.
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fråga om klotter. Samtliga undersökningar har gjorts av 
Malm Kommunikation AB. 

372 Undersökning 25, 27, 31.
373 Undersökning 2–6, 9–20.
374 Undersökning 7–20.
375 Undersökning 7, 21, 22, 31.
376 Undersökning 9–12.
377 Undersökning 9–15.
378 Brottsbalken, kapitel 6, § 11.
379 Undersökning 3, 6. Då insamlade data ej redovisats i 

någon rapport, utan bara finns i en databas, saknas 
uppgifter om hur dessa uppgifter presenterats. 

 Temaplan AB hade bytt ut frågan i formulären daterade 
februari 2002, april 2003, april 2004, mars 2005.

380 Undersökning 13. Se också Ulf Malm/Malm Kommu-
nikation AB och Bostads AB Poseidon, Trygghet och 
säkerhet i Gamlestaden, Göteborg, 2001-06-27, s. 49.

381 Undersökning 2–6.
382 Undersökning 29, 30.
383 Undersökning 30.
384 Undersökning 7–22.
385 Undersökning 13–20.
386 Undersökning 2–22. 
387 Undersökning 13, 14.
388 Undersökning 23, 26, 30.
389 Undersökning 7–22, 31.
390 Undersökning 7–22. Följdfrågan förekommer inte i alla 

undersökningarna.
391 Undersökning 13, 15–20.

392 Undersökning 2–6.
393 Undersökning 24.
394 Undersökning 1. 
395 Undersökning 27. Se undersökning 28 för liknande 

frågor.
396 Undersökning 2–6, 29. En fråga om önskan att flytta 

ställs också i undersökning 25.
397 Undersökning 8–20.
398 Undersökning 28.
399 Undersökning 29.
400 Undersökning 7–20.
401 Undersökning 7–20.
402 Den första frågan ställs i undersökning 7–13, 15–22. 

Den andra frågan ställs i undersökning 4, 7–13, 15.
403 Undersökning 22. Se också Ulf Malm, Kriminalitet och 

trygghet i Bergsjön, Projekt Bergsjöns Framtid, 
 1998-12-05, s. 38.
404 Undersökning 2–7, 9–12.
405 Undersökning 11.
406 Undersökning 7.
407 Ulf Malm/Malm Kommunikation AB/SABO och 
 Kristina J Klingener/ Göteborgs stads bostadsaktiebolag, 

Trygghet och säkerhet i Tynnered i Göteborg – Resultat 
från ett pilotprojekt om trygghet och säkerhet i boendet, 
2000-08-31, s. 48.

408 Undersökning 7, 9–12, 21, 22.
409 Undersökning 31.
410 Undersökning 7–20, 22.
411 Undersökning 7–13, 15–20.
412 Undersökning 7–13, 15.
413 Undersökning 27.
414 Undersökning 28.
415 Olsson 2005, s. 61, 89–90. Olsson refererar bl.a. till 

Claudia Gardberg Morner (2003), Självständigt beroende 
– Ensamstående mammors försörjningsstrategier, 

 Göteborgs universitet: Sociologiska institutionen. 
 Se även Lifvendahl 2003, s. 215 ff.
416 Undersökning 28.
417 Undersökning 27.
418 Lennart Lundquist nämner »den auktoritativa fördel-

ningen av värden« som en av tre definitioner av politik. 
De andra definitionerna är »beteenden, idéer och 
institutioner som är relaterade till det offentliga« 

 respektive »utövandet av makt«. Se Lundquist 1993 
 s. 27–28, se också Rothstein 1991, s. 8.  
419 Undersökning 13, 14, 24, 28.
420 Undersökning 26, 27, 28.
421 Undersökning 25.
422 Undersökning 24.
423 Undersökning 28.
424 Undersökning 24, 27.

425 Undersökning 7, 9–12, 21–22.
426 Undersökning 24.
427 Undersökning 26, 27.
428 Undersökning 23.
429 Undersökning 2–6, 13, 14, 25.
430 Undersökning 2–6.
431 Undersökning 2–5, 27.
432 Undersökning 26.
433 Undersökning 4, enkät daterad i april 2004.
434  Undersökning 13, 24, 28.
435 Undersökning 24, 28.
436 Undersökning 28.
437 Statistisk Årsbok Göteborg 2006, Tabell 91.
438 Statistisk Årsbok Göteborg 2006, Tabell 156. Förvärvs-

frekvensen i Bergsjön, Backa, Gunnared och Biskops-
gården ligger under genomsnittet. Av tabellen framgår 
att också Lärjedalen dit Hammarkullen hör och Korte-
dala dit Gamlestaden hör, har en förvärvsfrekvens som 
ligger under genomsnittet. 

439 Statistisk Årsbok Göteborg 2006, Tabell 180. Andelen 
socialbidragstagare i befolkningen ligger mellan 17 % 
och 37 % i Biskopsgården, Lärjedalen dit Hammarkullen 
hör, Gunnared och Bergsjön. I Kortedala dit Gamlestaden 
hör är andelen socialbidragstagare 10 %. Den genom-
snittliga siffran för Göteborg är 9 %.

440 Statistisk Årsbok Göteborg 2006, Tabell 192. Kville räk-
nas in i Lundby.

441 Backa och Tynnered. I hela kommunen saknar i 
genomsnitt 12, 7 % av eleverna betyg i kärnämne vår-
terminen 2005 i årkurs 9. I Backa gäller det 5,4 % och 
i Tynnered 11,6 % av eleverna. I övriga här uppräknade 

stadsdelar ligger siffrorna väsentligt högre. Se Statistisk 
Årsbok Göteborg 2006, Tabell 220.

442 Statistisk Årsbok Göteborg 2006, Tabell 252.
443 Norén Bretzer 2004, s. 7.
444 Undersökning 2–6.
445 Undersökning 2–6. Se också www.temaplan.se. Där 

finns även en presentation av Roger Bernow, konsult 
och delägare i företaget som gjort de här presenterade 
undersökningarna.

446 Undersökning 2–6.
447 Olsson 2005, s. 59, 67.
448 Undersökning 29. Se även Statistiska centralbyrån 

2004, s. 9, 64.
449 Undersökning 30. Se också www.cfigroup.se.
450 Malm m.fl. 2005, s. 18, 48.
451 Undersökning 7–22. Se också www.malm.nu för upp-

gifter om företaget.
452 Malm m.fl. 2005, citat s. 18, 40.
453 Malm m.fl. 2005 s. 11–15.
454 Undersökning 31. Se också Malm m.fl. 2005, s. 35.
455 Undersökning 24.
456 Undersökning 25. Angående vem som utförde under-

sökningen finns inga andra uppgifter än Göteborgs 
Stad. Ansvarig för datainsamlingen var Tieto Enator 
som i sin tur använt sig av Garantidata.

457 Undersökning 23.
458 Undersökning 1.
459 Undersökning 26.
460 Undersökning 27.

461 Undersökning 28.
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Undersökningens titel

1) Göteborgarna om stadsdelens 
miljö

2) Hur vill Du bo? (Poseidons 
hyresgäst undersökning)

3) Hur vill Du bo? (Bostadsbolagets 
hyresgästundersökning.)

4) Hur vill Du bo? (Familje-
bostäders hyresgästundersökning)

5) Hur vill Du bo? (Hjällbo-
Bostadens hyresgästundersökning)

6) Hur vill Du bo? (Gårdstens-
bostäders hyresgästundersökning) 

7) Trygghet och säkerhet i Tynnered  
i Göteborg – en uppföljning 2003

8) Trygghet och säkerhet i Backa, 
Göteborg

9) Trygghet och säkerhet i 
Gunnared – En uppföljning 2004
(Delrapport I – Lövgärdet)

10) Trygghet och säkerhet i 
Gunnared – En uppföljning 2004, 
(Delrapport II  – Rannebergen)

11) Trygghet och säkerhet i 
Gunnared – En uppföljning 2004, 
(Delrapport III – Gårdsten)

12) Trygghet och säkerhet i 
Gunnared – En uppföljning 2004, 
(Delrapport IV – Angered C)

13) Kriminalitet och trygghet 
i Gamlestaden 
– en uppföljning 2003

14) Om kriminalitet och trygghet 
och livet i stort i Kville/Centrala 
Hisingen – Primärområde
Brämaregården och Kvillebäcken

15) Kriminalitet och trygghet i 
Hammarkullen

16) Kriminalitet och trygghet i 
Biskopsgården (Delrapport I – 
N. Biskopsgården)

Beställare

Göteborgs stad

Förvaltnings AB Framtiden

Förvaltnings AB Framtiden

Förvaltnings AB Framtiden

Förvaltnings AB Framtiden

Förvaltnings AB Framtiden

Bostadsbolaget och SABO

Bostads AB Poseidon

SDN Gunnared och Förvalt-
nings AB Framtiden**

SDN Gunnared och Förvalt-
nings AB Framtiden**

SDN Gunnared och Förvalt-
nings AB Framtiden**

SDN Gunnared och Förvalt-
nings AB Framtiden**

Föreningen Fastighetsägare i 
Gamlestaden

Bostadsfastighetsägare 
(privat-, kommunägda samt 
brf)***

SDN Lärjedalen och Bostads-
bolaget

Bo Bra i Biskopsgården****

Utförare

SCB

Temaplan AB

Temaplan AB

Temaplan AB

Temaplan AB

Temaplan AB

Malm Kommu-
nikation AB

Malm Kommu-
nikation AB

Malm Kommu-
nikation AB

Malm Kommu-
nikation AB

Malm Kommu-
nikation AB

Malm Kommu-
nikation AB

Malm Kommu-
nikation AB

Malm Kommu-
nikation AB

Malm Kommu-
nikation AB

Malm Kommu-
nikation AB

Tidpunkt

2002, 2004

En gång/år

En gång/år

En gång/år

En gång/år  

En gång/år 

2000, 2003

2000/01

2000/01, 2003/04

2000/01, 2003/04

2000/01, 2003/04

2000/01, 2003/04

2000, 2003, 2005

2002

2002

2003

Svarsfrekvens

61 %

70 % (avser 
2003, 2004) *

78 % (avser 
2003, 2004) *

70 resp. 67 % 
(avser 2003,04) *

60 resp. 61 % 
(avser 2003,04) *

58 resp. 61 % 
(avser 2003,04) *

58 %

74 %

65 %

71 %

60 %

75 %

71 %

69 %

66 %

59 %

Undersökningens titel

17)  Kriminalitet och trygghet i 
Biskopsgården (Delrapport II – 
Länsmansgården)

18) Kriminalitet och trygghet i 
Biskopsgården (Delrapport III – 
Svartedalen)

19) Kriminalitet och trygghet i 
Biskopsgården (Delrapport IV – 
S. Biskopsgården)

20) Kriminalitet och trygghet i 
Biskopsgården (Delrapport V – 
Jättesten)

21) Kriminalitet och trygghet i boen-
det – En studie av stadsdelen Hjällbo

22) Kriminalitet och trygghet i 
Bergsjön

23) Göteborg – en stad för studenter

24) Fritidsvaneundersökningen  
Frivan 2002

25) Göteborgs Stads drog- och 
livsstilsundersökning

26) Liv och hälsa 2003

27) Hälsa på lika villkor? En under-
sökning om hälsa och livsvillkor i 
Sverige

28) Boendestudien

29) Hyresgästerna om fastighetsför-
valtningen – Hyresgästföreningen 
Region Västra  Sverige  

30) Enkätmätning av kundnöjdhet 
inom privat hyresrätt

31) Trygghet och utsatthet för brott 
bland Bergsjöns skolelever

Beställare

Bo Bra i Biskopsgården****

Bo Bra i Biskopsgården****

Bo Bra i Biskopsgården****

Bo Bra i Biskopsgården****

Förvaltnings AB Framtiden

SDN Bergsjön och Förvalt-
nings AB Framtiden

Göteborg & Co *****

Göteborgs Stad

Göteborgs Stad

Västra Götalandsregionen

Statens folkhälsoinstitut i 
samarbete med Sveriges 
Landsting/regioner

Integrationsverket

Hyresgästföreningen 
Region Västra Sverige

Fastighetsägarna Göteborg 
Första Regionen

SDN Bergsjön och Förvalt-
nings AB Framtiden

Utförare

Malm Kommu-
nikation AB

Malm Kommu-
nikation AB

Malm Kommu-
nikation AB

Malm Kommu-
nikation AB

Ulf Malm/Malm 
Kommu nikation AB

Ulf Malm tills. m. 
Projekt Bergsjöns 
Framtid

Turismens utred-
ningsinstitut

Idrott- och förenings-
förvaltn., Gbg:s Stad

Göteborgs Stad 

SCB

SCB

SCB

SCB

Claes Fornell Inter-
national, CFI Group

Ulf Malm

Tidpunkt

2003

2003

2003

2003

1996

1997/98

2004

Vart 3:e år sedan 
1996

2004

2003

2004, 2005

2002

2004

2004

1999

Svarsfrekvens

69 %

71 %

67 %

71 %

67 %

69 %

53 %

80 %

80%

67%

63 %

74 %

54 %

59 %

80 %

* Frågorna har hämtats ur 2005 års formulär, men angivna svarsfrekvenser gäller tidigare undersökningar.

** Studien är genomförd på uppdrag av Brottsförebyggande rådet för Trygghet och Hälsa i Gunnared. Beställare är SDN Gunnared och Förvalt-
nings AB Framtiden. 

*** Genomförts i samråd och samarbete med stadsdelsförvaltningen Lundby.

**** Bo Bra i Biskopsgården – ett samarbete mellan Bostadsbolaget, Bostads AB Poseidon, Niam/Newsec och SDF Biskopsgården.

***** Göteborg & Co. Näringslivsgruppen i samarbete med Chalmers tekn. högskola, Göteborgs Förenade Studentkårer och Göteborgs universitet.

Bilaga
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