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Sammanfattning/Abstract 
Vi har med statistisk analys av datamaterial från Polisen i region Syds 
trygghetsundersökningar 2015 i Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Skåne län undersökt hur 
oro för brott skiljer sig mellan landsbygd och stad och vilka sambandsvariabler som skulle 
kunna förklara skillnader.  
  
Det finns sammanfattningsvis tre viktiga resultat i vår studie: Allmän oro för inbrott är högre 
på landet än i städerna i region Syd. Detta resultat skiljer sig från tidigare forskning. Allmän 
oro för våldsbrott och stöld/skadegörelse på fordon samt konkret oro är högre i städerna än 
på landet, vilket överensstämmer med tidigare forskning. Vi kan inte med våra 
sambandsvariabler förklara den högre oron för inbrott på landet. Däremot kan den högre 
oron för bl.a. våldsbrott och den högre konkreta oron i städerna förklaras av variabeln 
problem- och ordningsstörningar i bostadsområdena. Vi ser också att variabeln utsatthet för 
mängdbrott inte kan förklara orosskillnaderna mellan landsbygden och städerna. Vi 
diskuterar resultaten utifrån teorierna om social desorganisation och risksamhället.  
 
Vi frågar oss beträffande resultatet med högre oro för inbrott på landet om det kan finnas 
outforskade fysiska och sociala problem som besvärar mer på landet än i staden. Våra 
slutsatser är att allmän oro för bl.a. våldsbrott och konkret oro kan minskas i region Syd 
genom att arbeta med de fysiska och sociala problem- och ordningsstörningar i 
bostadsområdena. Vi diskuterar även behovet av ett bredare myndighetssamarbete för att 
kunna påverka oro för brott. Här påstår vi också att närpolisarbete kan minska oro för brott 
enligt tidigare forskning och broken windows- teorin trots att detta arbete inte nödvändigtvis 
sänker brottsligheten.  
 
Vi kan inte se att utsatthet för brott påverkar skillnaderna mellan stad och land. Skillnaden i 
brottsutsatthet mellan stad och landsbygd i Sverige minskar också enligt tidigare forskning. 
Det kan vara så att utsattheten inte längre skiljer sig tillräckligt för att påverka 
orosskillnaderna i region Syd. Den mindre skillnaden i brottsutsatthet mellan stad och land 
samt den högre oron för inbrott på landet talar sammantaget för negativa sociala förändringar 
på landsbygden i region Syd. 
 
  
Ämnesord: 
Oro för brott, rädsla för brott, otrygghet, landsbygd, stad, bostadsområde, social 
desorganisation, broken windows, risksamhälle  
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Inledning 
I dagens samhälle har rädsla för brott fått mycket uppmärksamhet. Men trots att det forskats 

mycket kring rädsla för brott har vi i Sverige knappt börjat belysa vilka mekanismer och 

samband som ligger bakom. Det problemområde vi därför har valt för vår uppsats är oro för 

brott och dess mekanismer. 

 

Inom forskningsfältet rädsla för brott finns huvudsakligen två perspektiv. Utifrån det ena 

studeras sambanden mellan rädsla för brott och utsatthet för brott eller risk för brott. Utifrån det 

andra studeras förklaringar utöver risk eller utsatthet för brott (Heber 2007:73–74). Det finns 

sällan ett rakt enkelt samband mellan rädsla för brott och utsatthet för brottslighet (Mallén 

2005:45; Torstensson Levander 2007:11). Forskare har istället konstaterat att det inte finns 

någon enkel förklaring till rädsla för brott, utan att en komplex sammansättning av faktorer eller 

tolkningsprocesser som påverkar människor (Heber 2007; Heber 2008; Hale 1996; Garofalo 

1994). 

 

Detta gör problemet svårt att angripa (se bl.a. Ferraro 1995:3, 7, 41–52; Ceccato 2016:121, 

Litzén 2006:15). Utöver brottsligheten har förklaringar som t. ex individuella faktorer, grupp-, 

situation-, plats- och/eller samhällsfaktorer utforskats (Heber 2005:6, 72). I vissa 

undersökningar har också fenomenet rädsloparadoxer visat sig. Detta är när en grupp med 

mindre risk att utsättas för brott uppger att de har en större rädsla än de som har högre risk att 

utsättas (Burcar 2005:117; Heber 2008:15). Vissa forskare menar till och med att rädsla för 

brott är ett mer allvarligt samhällsproblem än brottsligheten i sig, då rädslan får konsekvenser 

för fler människor än de som utsätts för brott (Ferraro 1995:3). 

 

Det är viktigt att belysa just dessa komplexa samband eftersom de bör vara utgångspunkt i det 

statliga arbetet för att minska otrygghet. Men här finns en motsättning mellan forskningens syn 

på sambanden och det kriminalpolitiska arbetet mot rädsla för brott (Heber 2007:88). 

Den svenska kriminalpolitiken har som mål att minska brottslighet och öka tryggheten (se 

exempelvis budgetprop. 2016/17:1, utgiftsområde 4, s. 13). De framställs ofta kriminalpolitiskt 

som att minskad brottslighet automatiskt leder till ökad trygghet och att det därför är 

brottsförebyggande åtgärder som ger resultat på oron (prop. 2016/17:1). Men trots att 

sambandet är mer komplicerat tenderar svenska myndigheter att se rädsla för brott som en 
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direkt konsekvens av den faktiska brottsligheten (Heber 2005:73–74). Detta är även något som 

rikspolischefen Dan Eliasson nyligen påpekat; att trygghet inte enbart skapas genom polisiära 

insatser utan det krävs även stora socioekonomiska insatser för att öka tryggheten samhället. 

Genom rikspolischefen uttalande framhävs de komplexa sambanden med trygghetsskapande 

(Sveriges Radio 2017). 

 

I Sverige mäts oro för brott och utsatthet för brott regelbundet av Brå och Polisen, av forskare, 

och olika organisationer.1 Men det finns en kunskapslucka i jämförelsen av oro för att utsättas 

för brott mellan landsbygd och städer i Sverige. Forskningen om oro för brott utgår ofta från 

staden, stadsbyggnation och trygghetsskapande stadsplanering men problematiserar inte stadens 

förutsättningar gentemot landsbygdens (Mallén 2005:14, 31). Dessutom bor 34 % av Sveriges 

befolkning på landsbygden enligt Jordbruksverkets definition (jordbruksverket 2013). Med 

Glesbygdsverket definition bor c:a 24 % av svenskarna i gles- eller landsbygd och med 

Ceccatos definition bor 15 % av svenskarna på landsbygd. Och så mycket som 99 % av 

Sveriges landareal består av landsbygd enligt OECD:s definition (Glesbygdsverket 2008:4–5; 

Ceccato 2016:1 s. 387). Dessa höga andelar av landsbygdsbefolkning borde motivera fler 

kriminologiska undersökningar av om den svenska landsbygdens förhållanden skiljer sig från 

den svenska stadens. 

  

Landsbygden är säkrare och tryggare än staden enligt brottsstatistik, forskning och allmän 

uppfattning. Men ändå är rädsla och oro ett problem även på landsbygden, som inte bör 

negligeras (Ceccato 2016:121). Att forskningen har haft fokus på staden och beskrivit 

förklaringar till oro i den urbana miljön gör att vi kommer att fokusera på hur oro för bott på 

landsbygden skiljer sig från städer. Det finns också en medial diskussion om den övergivna 

landsbygdsbefolkningen och att frustration över att inte uppmärksammas får konsekvenser i 

form av ökande populism (t.ex. i Svenska Dagbladet Näringsliv 2016-11-28) eller att  

 

 

                                                
1 I Sverige började Polishögskolan göra lokala trygghetsmätningar 1996 (Torstensson Levander 2007:6). Brå fick därefter 2005 uppdraget att 
göra en årlig nationell brottsoffer- och trygghetsundersökning - Nationella trygghetsundersökningen (NTU). Den gjordes första gången 2006. 
Parallellt med NTU har Polisen fortsatt med lokala och regionala trygghetsmätningar. Vid årsskiftet 2015 upphörde de 21 
länspolismyndigheterna och övergick i de nya polisregionerna. Polisiära uppgifter på regionnivå finns därför från och med 2015.Även 
Statistiska centralbyrån mäter oro för brott i undersökningar av levnadsförhållanden (ULF). Dessutom kan SOM-institutets undersökning ta in 
frågor om otrygghet på forskares uppdrag (Brå 2016:3 s. 27–28). Utöver detta utför städer, kommuner, organisationer och forskare mätningar, 
exempelvis Stockholms stads trygghetsmätning som har genomförts vid tre tillfällen hittills (Stockholms stad 2014), eller forskares lokala 
mätningar (t.ex. Chrysoulakis, Ivert, Kronkvist och Torstensson Levander (2013).   
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regeringen behöver skapa en strategisk och aktiv landsbygdspolitik (Dagens Industri 2016-11-

27). Det är också klart att oro för brott kan påverka livskvaliteten och människors frihet att röra 

sig i samhället negativt. Vi ser mot bakgrund av detta ett behov av att undersöka 

landsbygdsbefolkningens oro jämfört med stadsbefolkningens. 

  

Vi använder oss av kvantitativ dataanalys av sekundärdata från Polisens trygghetsmätning 2015 

i polisregion Syd. Fokus är att undersöka, tolka och diskutera skillnader i oro för brott mellan 

stad och landsbygd i de fyra länen Kalmar, Kronoberg, Skåne och Blekinge. Vi har därmed 

skapat tre orosindex som vi kallar för allmän oro för inbrott, allmän oro för bl.a. våldsbrott 

samt konkret oro för mängdbrott. För begreppen allmän oro och konkret oro för brott se 

begreppsavsnittet, s. 11  

  

Vi förväntar oss se att människor som bor på landsbygden är mindre oroliga för brott än de som 

bor i städer, vilket stöds av tidigare forskning (Brå 2016:3:6; Brå 2017:5:309; Heber 2007:51). 

Enligt tidigare forskning är även utsattheten för brott störst i städer och man kan därför kalla 

oron i städer för mer rationell, d.v.s. mer knuten till risken för att utsättas för brott (Heber 

2007:51). Vi förväntar oss därmed att oron på landsbygden inte har ett lika klart samband med 

utsattheten för brott, och därmed kan benämnas som mer irrationell (ibid). Vi förväntar oss 

alltså att vi kommer att se att orons mekanismer är komplexa (Ceccato 2016:2 s. 130), och 

kanske än mer komplexa på landsbygden än i staden?  

 

En ögonöppnande insikt blir då även att arbetet med att minska oron för brott inte kan lösas av 

en enskild samhällsaktör som Polisen. Eftersom Polisen inte ensam kan påverka sådana 

förklaringsfaktorer som exempelvis sociala problem. Dessutom kan Polisen som ensam 

myndighet inte påverka olika fysiska problemstörningar, som exempelvis renhållning eller vård 

för missbruk. Polisen är idag den enda myndighet med regeringens uppdrag att minska folkets 

otrygghet, och förväntas göra det genom att minska brottsligheten, trots denna förväntade 

komplexitet kring förklaringar till oro för brott. 
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med den här studien har varit att öka förståelsen för hur oro för brott på landsbygden kan 

skilja sig från oro i staden, samt att öka förståelsen för att oro och utsatthet för brott inte har ett 

enkelt samband. Studiens frågeställningar är: 

1. Hur skiljer sig oro för brott mellan landsbygd och stad i de fyra länen Blekinge, 

Kalmar, Kronoberg och Skåne? 

2. Vilka sambandsfaktorer 2 kan förklara skillnader i oro mellan landsbygd och stad i 

de fyra länen? 

3. Hur påverkar brottsutsatthet skillnaderna i oron för brott mellan stad och på landet i 

de fyra länen? 

  

För att avgränsa oss undersöker vi inte s.k. altruistisk oro. Vi kommer heller inte kunna uttala 

oss om oro över tid, eftersom vi endast undersöker ett år - 2015. Vi undersöker inte heller 

mediers påverkan på otrygghet då detta kräver en annan metod än den vi valt. Vi kommer inte 

att anlägga genusperspektiv på oro för brott och inte heller tala om könsskillnader - trots att 

faktorer knutna till kön enligt tidigare forskning har stor betydelse för oro för brott i Sverige 

(Litzén 2006:106; Ceccato 2016:123; Heber 2008:43). Den här avgränsningen beror på att vi 

inte undersöker orosnivåer och inte heller oro i olika grupper, utan istället hur oron varierar 

mellan stad och land. Men för att kontrollera vår tes har vi använt variabeln kön som 

kontrollvariabel i studien, för att se om kön kan var en förklaringsfaktor för skillnader i oro 

mellan stad och land.  

Bakgrund  
Hur började forskningen om rädsla för brott? 

Diskussionen om rädsla för brott [eng. fear of crime] uppstod i USA i slutet av 1960-talet 

genom de första brottsofferundersökningarna. Sedan mätningarna i USA påbörjades mäts oro 

regelmässigt med kvantitativ metod (Lee 2009). Se metodavsnittet för vårt val att använda 

kvantitativ metod, s. 18. Forskningsområdet inleddes i Sverige under 1990-talet. Statistiska 

centralbyrån (SCB) började dock mäta rädsla för brott redan 1978. Forskningsfältet är 

fortfarande aktuellt här, medan intresset har klingat av i andra länder (Heber 2007:43; 2005:3). 

                                                
2 Utifrån datamaterialet, studiens syfte samt tidigare forskning har vi valt att undersöka följande faktorer: ålder, kön, sysselsättning, 
boendestatus, problem/ordningsstörningar bostadsområdet, inställning till polisens engagemang, egenrapporterad utsatthet för mängdbrott. 
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Det finns i Sverige en handfull avhandlingar och licentiatavhandlingar om otrygghet och oro för 

brott från första halvan av 2000-talet.3 En iakttagelse vi har gjort vid genomgången av 

forskning i Sverige är att kompetensen här delas av stads- och samhällsplanerare, kriminologer 

och sociologer.  

  

Vad säger tidigare forskning om varför människor känner oro för brott? 

Olika forskare presenterar olika delförklaringar till oro för brott. Bland annat Garofalo 

(1994:80–97) som diskuterat fem delförklaringar: Risk att bli utsatt för brott, tidigare 

viktimisering, kön- och åldersspecifika förklaringar, socialiseringsmönster, medier och 

individuell upplevelse av att vara skyddad från brott (genom tillit till människor generellt, eller 

förtroende för samhällets organisationer, t.ex. polisen). Eller Hale (1996) som diskuterat sju 

delförklaringar: Urbaniseringsgrad, miljö, integration, tillit, sårbarhet, viktimisering, 

massmedier (Hale 1996). Perspektivet med samhällelig oreda eller social desorganisation har 

också enligt bl.a. Mallén omfattande empiriskt stöd som förklaring till rädsla för brott (Mallén 

2005:77).4 Samtliga av dessa delförklaringar - vilka dessutom verkar på olika plan i samhället - 

är betydelsefulla för att förstå oro för brott enligt Heber (2005; 2007; 2008). Och forskare 

behöver p.g.a. denna komplexitet ha ett brett fokus för att studera oro för brott (Heber 2007:72; 

Heber 2008:15–18).  

Tidigare forskning 
I det här avsnittet presenterar vi sådan forskning som knyter an till det vi undersöker, vilket gör 

att genomgången inte är heltäckande. Vi fokuserar på svensk forskning, och särskilt forskning 

om stad, landsbygd och oro. Vi berör forskning om de påverkansfaktorer5 som visat sig ha 

betydelse i vår studie. Avslutningsvis tar vi även upp svensk forskning om sambanden mellan 

oro för brott och utsatthet för brott samt utsatthet för brott. 

 
Oro för brott i Sverige och region Syd  

Studier visar att oro för brott i Sverige ökade svagt från 1980 till mitten av 2000-talet (Litzén 

2006, Wallström 2004). Den generella tendensen efter mitten av 2000-talet är att oron för brott i 

                                                
3 Heber 2007; Larsson, 2006; Litzén, 2006; Burcar, 2005; Mallén, 2005; Listerborn, 2002; Wendt Höjer, 2002. 
4 De studier Mallén nämner är Skogan & Maxfield 1981; Lewis & Salem 1986; Gates & Rohe 1987; La Grange et. al. 
1992 (Mallén 2005:77) 
5 Vi har undersökt sambandsfaktorerna ålder, kön, sysselsättning, boendestatus, problem- och ordningsstörningar, inställning till 
polisens engagemang och egenrapporterad utsatthet för mängdbrott. De sambandsfaktorer som har visat sig vara betydelsefulla 
och/eller intressanta i vår studie är framför allt problem- och ordningsstörningar, men även utsatthet för mängdbrott och inställning till 
polisen. 
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Sverige sedan går ner. Oron för samtliga brottstyper minskade mellan 2006 och 2015 både i 

riket och även i region Syd, men även att variationerna kan var stora i orosnivåerna inom länen 

eller regionerna och också mellan kommunerna (Brå 2016:2).6 

  

Befolkningen i polisregion Syd angav år 2015 högre allmän oro för brott7 (27%), och högre 

konkret oro för brott8 (18%) än befolkningen i riket (22% respektive 15%). NTU visar också att 

befolkningen i region Syd känner också en högre allmän oro för brott (27 %) än de känner 

konkret oro för brott (18%) (Brå 2016:2 s.19–20). För begreppen allmän oro och konkret oro 

för brott i denna studie se begreppsavsnittet s. 11. Om vi ser på oro för olika brottstyper ligger 

befolkningen i region Syd också oftast över riksgenomsnittet (Brå 2016:2). En aktuell studie 

visar dock att Malmöborna har blivit allt tryggare i en jämförelse mellan två separata mätningar 

åren 1998 och 2012 (Ivert, Torstensson Levander & Mellgren 2015:225–226). Vilket kan tyda 

på att skillnaderna i oro mellan riket och i vart fall Skåne minskar.  

  

Oro för brott på landsbygd i Sverige 

I Malléns avhandling där hon studerat varför invånare på landsbygden på Åland inte var oroliga 

för brott, fann hon att tillit, informell social kontroll, låg urbaniseringsgrad, integration, och en 

känsla av “vi” och “dem” gav landsbygden högre trygghet och mindre oro för brott än i staden 

(Mallén 2005:174–202). Ceccato undersöker specifikt hur oro och rädsla för brott orsakas och 

fungerar på landsbygden. De orsaker hon tar upp till rädsla för brott på landsbygden är bland 

annat genus, ålder, utsatthet, individens rörlighetsmönster, anonyma/obekanta områden, 

makrosociala förändringar och tecken på social oreda (Ceccato 2016:121–131). 

  

Skillnader i oro för brott mellan stad och landsbygd i Sverige 

Brå har presenterat statistik över oro för brott i områdesindelningen svensk storstad, större stad 

och landsbygd 2005 - 2015. Statistiken visar att oron för bostadsinbrott, våld och 

stöld/skadegörelse på fordon är högre i storstadsregioner än på landsbygden (statistik hämtad 

från Brå). En aktuell fördjupad studie från Brå som undersökt olika områden visar också att 

                                                
6 Vi redovisar uppgifter avseende oro för brott från NTU t.o.m. år 2015 eftersom vårt datamaterial endast avser år 2015. NTU:s huvudrapport 
för år 2016 (rapport 2017:1) kan därför inte användas i denna studie avseende oro för brott då den även omfattar år 2016. Vi anser att 
jämförbarheten förbättras genom valet att så långt som möjligt redovisa undersökningar som sträcker sig fram t.o.m. 2015. Vi använder dock 
NTU huvudrapport 2016 (rapport 2017:1) vad avser utsatthet för brott, då uppgifterna om utsatthet för brott i rapporten endast sträcker sig till 
år 2015. 
7 Den allmänna oro som har mätts av Brå är om svarspersonen uppger stor oro över brottsligheten i samhället. 
8 Den konkreta oro som har mätts av Brå är otrygghet vid utevistelse sen kväll och om respondenten känner sig mycket/ganska otrygg eller 
avstår från att gå ut på grund av otrygghet. 
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storstadsbor i Sverige är mer otrygga än landsbygdsbor (Brå 2017:5 ss. 320–323).9 Men Brås 

statistik visar också att oron för bostadsinbrott skiljer sig minst av de tre orosmåtten för 

brottstyperna bostadsinbrott, våld och stöld/skadegörelse på fordon. Brås resultat visar alltså att 

oro för bostadsinbrott varierar minst mellan stad och land (statistik hämtad från Brå).10  

 

Problem- och ordningsstörningar i det egna bostadsområdet 11 

En undersökning från Brå visar en signifikant orosvariation som beror på segregation och 

skillnader i ekonomisk standard mellan olika bostadsområden (Brå 2008:16 s. 8–9).12 Flera 

studier har funnit att oro för brott varierar mellan bostadsområden inom städer. Det är den 

sociala och fysiska problemnivån i bostadsområdena som i dessa studier konstateras vara 

centrala för kunskap om oron för brott (Ivert m.fl. 2015:225–226, Chrysoulakis, m.fl. 2013:41–

43, Brå 2008:16 s. 7, Litzén 2006:106). Resultaten om problem- och ordningsstörningars 

betydelse stämmer överens med social desorganisationsteori, se teoriavsnittet s. 16. 

  

Brå har funnit att orosvariation p.g.a. bostadsområdens problemnivåer kvarstår även efter 

kontroll mot individuella förutsättningar som kön, ålder, resursstyrka, tidigare viktimisering 

eller personliga erfarenheter av brott. Studien visade att boendesegregationens utveckling är 

central för oro för brott, och att risken är mycket högre för otrygghet i ett ekonomiskt fattigt 

bostadsområde jämfört med ett rikt - oavsett individens förutsättningar (Brå 2008:16 s. 8–9).  

  

Polisens roll och betydelse 

Forskning har visat att otrygghet kan minskas genom närpolisiära insatser trots att 

brottsligheten kanske inte minskas (Wilson & Kelling 1982). Studier har också funnit att om 

livskvaliteten förbättras i ett lokalsamhälle, så minskar oro för brott samtidigt som förtroendet 

för den lokala polisen ökar (Zhao, Scheider & Thurman 2002). Ytterligare studier har visat att 

det finns ett negativt samband mellan oro för brott och förtroendet för polisen – d.v.s. om en 

                                                
9 Statistikbladet liksom den fördjupade Brå-studien 2017:5 omfattar uppgifter om oro för brott t.o.m. 2015. 
10 När Brå studerar oro för brott i områdesindelningen storstadsregion, större stad eller landsbygd anger Brå att man gör grupperingen av 
kommunerna baserat på Statistiska centralbyråns H-regionindelning, där H står för homogena med avseende på befolkningsunderlag. 
Indelningarna som används är storstäder (Stockholm/Södertälje A-region, Göteborgs A-region och Malmö/Lund/Trelleborgs A-region), större 
städer (Kommuner med mer än 90 000 invånare inom 30 kilometers radie från kommuncentrum) samt en sammanslagning av kategorierna 
mellanbygden, tätbygden och glesbygden, som i denna rapport kallas mindre städer/landsbygd. Enligt SCB:s egna uppgifter används inte detta 
som en officiell indelning längre. Klassificeringen i H-regioner utifrån kommunens folkmängd 2002-12-31 (SCB 2017; Brå 2017:5 ss. 310–
311: Brå 2016:1 s. 28). 
11 De problem- och ordningsstörningar som finns i materialet till denna studie är nedskräpning, skadegörelse, berusade personer utomhus, 
narkotikapåverkade personer utomhus, bostäder som är tillhåll för alkoholister, bostäder som är tillhåll för narkotikamissbrukare, folk som 
bråkar och slåss utomhus, kvinnor som antastas, ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen samt trafikproblem.   
12 I rapport 2008:16 använder Brå kommungruppsindelning enligt Sveriges kommuners och landstingsindelning (SKL 2016). 
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person har större oro för brott har samma person mindre förtroende för polisen (Ren, Cao, 

Lovrich och Gaffney 2005).13 

 

Forskning på stadsmiljö har visat att engagerad närpolis behövs för att skapa trygghet. Medan 

centraliserad, bilpatrullerande och reaktiv polis som agerar främst i utsatta områden påverkar 

tryggheten negativt (Ren m.fl. 2005; Adams, Rohe och Arcury 2005). När sambandet 

undersöktes även i landsbygd stämde det överens med staden - med en skillnad - genom att 

demografiska faktorer i de undersökta småorterna visade sig ha svagare samband med 

resultaten än de hade i storstäderna (Adams m.fl. 2005).14 Det finns dock studier som inte har 

visat något samband eller/och funnit varierande samband mellan oro och närpolisverksamhet 

(Adams m.fl. 2005).  

  

Den pågående centraliseringen av polisen i västvärlden - menar forskare - kommer leda till att 

polisverksamheten fjärmar sig från delar av befolkningen. Detta skulle försvaga kontakten med 

bl.a. landsbygd och leda till okunskap hos polisen om lokala problem och slutligen öka oron för 

brott där. (Yarwood & Wooff 2016: 375, 383; Ceccato 2016: 387, 394 - 396). Det nya 

ennmyndighetsperspektivet tappar också i kunskap om specifik landsbygdsbrottslighet - s.k. 

farm crimes: miljöbrott, stöld av maskiner och drivmedel, jaktbrott och liknande (Ceccato 

2016: 387, 394 - 396). För att minska avståndet till medborgarna och bidra till stärkt lokalt 

förtroende arbetar Polisen i Sverige under centralisering processen parallellt med 

medborgardialog och medborgarlöften. Arbetssättet innebär att polis ska lyssna på vad 

medborgarna upplever som lokala problem, och på så vis behålla kännedom om lokala 

omständigheter (Brå 2016; Polisen 2016).  

  

Det finns även forskning som hävdar att sifferresultaten i kvantitativa undersökningar lett till 

missuppfattningen att det går att påverka oron för brott enbart med kriminalpolitik, och att 

följden av missuppfattningen blivit att polisen inte ensamma kan uppfylla sitt kriminalpolitiska 

uppdrag att minska otrygghet (Lee 2009:33, 38). 

  

 

 

                                                
13 Ren m.fl. (2005) listar att dessa studier visar detta negativa samband Benson, 1981; Cao et al., 1998; Davis, 1990; Murty, Roebuck, 
& Smith, 1990; Percy, 1986; Reisig & Giacomazzi, 1998. 
14 Adams m.fl. 2005 hänför sig till tidigare studier av stadsmiljö av Skogan, 1994; Skogan et al., 1999. 
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Sambandet oro för brott - utsatthet för brott  

Vi har ifrågasatt det enkla sambandet mellan oro för brott och utsatthet för brott. Och vi 

undersöker därför bl.a. detta samband i vår studie. I en svensk studie om skillnader i oro för 

brott i olika kommuner fanns det absolut starkaste sambandet mellan anmälda brott och oro för 

brott, trots att flera demografiska förklaringsfaktorer undersöktes (Wallström 2004:43–45). I en 

studie av orosnivåerna i Malmö hade trygghet och egenrapporterad utsatthet för brott också 

tydliga samband (Chrysoulakis m.fl. 2013:135). Även Brå har i analyser funnit tydliga samband 

mellan att tidigare ha utsatts för brott mot person och att bli mer otrygg (Brå 2008:16 s. 7). Men 

en aktuell fördjupad studie från Brå visar ett mer varierat samband. Studien visar att det för 

vissa brottstyper finns samband mellan oro och utsatthet, men för andra brottstyper saknas 

samband. För brottstyperna rån, misshandel och bilstöld följs nivåerna på oron för brott och 

utsattheten åt över tid. För bostadsinbrott saknas detta samband (Brå 2017:5 ss. 309–312).15  

  

Det är även nödvändigt att inse att det kan förekomma rädsloparadoxer - d.v.s. att det saknas 

klara samband mellan oro och risk. Detta är när personer som löper liten risk att utsättas för 

brott känner större rädsla för att utsättas än de som löper en stor risk. Men här finns en annan 

uppfattning som säger att man inte bör tala om rädslan som paradoxal i dessa lägen eftersom 

om oro för brott kan baseras på upplevd risk, d.v.s. orsakad av högre personlig sårbarhet oavsett 

risk att utsättas, snarare än objektiv riskbedömning (Heber 2008:15, Burcar 2005:117; Ferraro 

1995:4). 

  

Utsatthet för brott i Sverige, region Syd samt skillnader mellan stad och land 

År 2015 var 13% av befolkningen i riket och i region Syd utsatta för något mängdbrott (Brå 

2017:1 s. 32). Utsattheten för brott minskar över tid (ibid).16 Region Syd anger de flesta år i 

NTU:s tidsserie högre utsatthet för brott än i riket (Brå 2016:2 s. 9)17. Även Ceccato har funnit 

att befolkningen i Skåne är mest brottsutsatt i Sverige vad gäller brott mot person och 

egendomsbrott (Ceccato 2016:1 s. 391). 

 

                                                
15 Brå har studerat sambandet mellan oro för brott och utsatthet för brott, och inte tagit in fler förklaringsfaktorer till oro. Syftet med rapport 
2017:5 var att skapa förutsättningar för lokala samarbeten för brottsförebyggande arbete, vilket vi ser som förklaringen till att endast undersöka 
sambandet mellan brottslighet och oro. 
16 Vi använder NTU rapport 2017:1 vad avser utsatthet för brott eftersom denna rapport omfattar utsatthet för brott t.o.m. år 2015. 
17 Befolkningen i Skåne anger t.o.m. högre utsatthet än befolkningen i Stockholms län under flera år. År 2005, 2006, 2010, 2013 och 2014 
angav befolkningen i Skåne högre utsatthet för brott än befolkningen i Stockholms län. Åren 2005 och 2006 låg andelen utsatta i Skåne så 
högt som 16 % respektive 15 %. Åren 2014 och 2015 var nivåerna 14 % och 13 % (Brå 2016:2 s. 9). 
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Den tidigare nämnda fördjupade studien från Brå visar hur brottslighet skiljer sig mellan stads- 

och landsbygdskommuner (Brå 2017:5 ss. 309–310). Brottstyperna som studerats är 

misshandel, personrån, sexualbrott, bedrägeri, bostadsinbrott och bilstöld. Områdena i studien 

har delats i kommun med storstäder, kommun med större städer, med mindre städer och med 

landsbygd enligt SCB:s indelning. Studien fann att utsattheten för brott är störst i städer och 

minst på landsbygden, men också att utsatthet för misshandel, bostadsinbrott och bilstöld 

minskar samt - inte minst - att skillnaderna i utsattheten mellan landsbygd och städer också 

minskar. Utsatthet för bedrägeri ökar och bedrägerierna ökar mest på landsbygden. Även 

utsatthet för sexualbrott ökar, om än marginellt (Brå 2017:5 ss. 312–319). 

 

Även Ceccato har sett att brottsligheten i Sverige är störst i storstäder och minst i landsbygd 

och glesbygd. Men hon har också sett att viss tillgänglig svensk landsbygd mellan 1996–2006 

hade en ökning av brottslighet. I de tre områdena glesbygd, landsbygd och storstad gick 

brottsligheten ner mellan 2006–2013, men nedgången var minst i lands- och glesbygd. Den 

övergripande nedgången i brottslighet i riket kan skyla över ökningen i brottslighet i vissa 

landsbygder (Ceccato 2016:2 ss. 66–89). Ceccatos förklaring till den lägre nedgången i 

landsbygd är att landsbygden i Sverige visar en ny slags demografi, socioekonomi och kultur. 

Den tillgängliga landsbygden har blivit mer kriminogen än den var på 1990-talet och det gäller 

särskilt områden i Skåne där befolkningen är mer utsatt för både person- och egendomsbrott 

(Ceccato 2016:2 ss. 112–113). De brott som ökar mest på svensk landsbygd är typiska “farm 

crimes” som diesel- eller maskinstöld, brott över internet och miljöbrott (Ceccato 2016:1 

ss.389–391, 396).  

Begrepp 
Här operationaliserar vi centrala begrepp i vår studie - oro för brott, allmän oro och konkret oro, 

boendeområde (d.v.s. landsbygd och stad), bostadsområde, mängdbrott och utsatthet för brott. 

 

Rädsla för brott eller oro för brott  

Inom forskningsfältet används en mängd olika begrepp såsom rädsla för brott, oro för brott eller 

otrygghet. I Polisens trygghetsundersökningar används oro för brott. Därför använder även vi 

detta. Andra förekommande begrepp är trygghet (Torstensson Levander 2007:10), upplevd risk 

för brott (Ferraro 1995:4), eller upplevt trygghet (Ivert m.fl. 2015:217). Det saknas en 

allmängiltig definition av rädsla för brott. Ofta överlappar begreppen i forskningen varandra 
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(Litzén 2006:46). Ferraro såg den här bristen redan år 1995 och att det lett till en förvirrad bild 

av vad rädsla för brott (Ferraro 1995:21–22) är. Ferraro kom senare också fram till att uppfattad 

risk [eng. percieved risk] och inte rädsla för brott är det möjliga att mäta (Ferraro 1995:4).  

 

Allmän oro och konkret oro 

För att definiera begreppet oro för brott (Bryman 2011:154) har vi skapat tre orosindex - allmän 

oro för inbrott18 allmän oro för våldsbrott och stöld/skadegörelse på fordon19 samt konkret oro 

i det egna bostadsområdet.20 När vi skriver om alla tre index använder vi uttrycket oro för brott 

eller orosindex. I uppsatsen kommer vi förkorta allmän oro för våldsbrott och 

stöld/skadegörelse på fordon till allmän oro för bl.a. våldsbrott. De första två indexen för 

allmän oro är inte knutna till konkreta situationer som respondenten upplevt i bostadsområdet 

utan är avsedda att mäta respondenternas allmänna oro att utsättas brott (Ivert m.fl. 2015:218; 

Litzén 2006:47; Elefalk 2007:9). Det tredje indexet, konkret oro i det egna bostadsområdet, är 

knuten till egna konkreta upplevelser i bostadsområdet (Ivert m.fl. 2015:218; Torstensson 

Levander 2007; Elefalk 2007:9). Vi har delat upp oron i dessa tre index eftersom det inte går att 

mäta oro för brott med separata frågor. Komplexiteten i att mäta en känsla kräver mer underlag 

för att uppnå rättvisande resultat (Ferraro 1995:25; Litzén 2006:47). I svenska undersökningar 

används just uppdelningen konkret och allmän oro (Heber 2007:26). Tidigare svenska 

kvantitativa studier gör liknande operationaliseringar som vi gör och vi har strävat efter att 

lägga oss så nära tidigare studier som möjligt för att få bra jämförbarhet.  

 

Boendeområde - Var går gränsen mellan stad och landsbygd? 

Det finns inte någon allmängiltig eller generell definition av begreppet landsbygd som fungerar 

för alla syften. Därför finns det utrymme att låta enskilda syften styra definitioner av landsbygd 

(SOU 2003:29; Glesbygdsverket 2008:6; Ceccato, 2016: 28–33, 53). Begreppsparet stad och 

land bör inte heller ses som ett motsatspar. Istället kan möjligen paret placeras i en urban-rural 

skala. Men även i en skala blir det svårt att dra definitiva gränser mellan stadens slut och 

landsbygdens början (SOU 2003:29 ss. 80–81). 

 

                                                
18 Index för allmän oro för inbrott mäter inbrott i den egna bostaden samt i förråd, källare, vindsutrymme och garage. 
19 Index för allmän oro för våldsbrott och stöld/skadegörelse på fordon mäter misshandel och överfall, samt stöld eller skadegörelse på 
fordon. 
20 Index för konkret oro i det egna bostadsområdet mäter om man känner sig otrygg att gå ut ensam sent en kväll, om det finns personer i 
bostadsområdet som är skrämmande, samt om man avstått från aktiviteter p.g.a. otrygghet eller rädsla. 
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Glesbygdsverket har beskrivit de många definitioner av landsbygd som används i Sverige, i 

Norden och i Europa. I genomgången visar att definitionen av landsbygd varierar beroende på 

vad som ska beskrivas, vilken data som finns tillgänglig, vilket perspektiv man har (lokalt, 

regionalt, nationellt eller internationellt) och olika geografiska och demografiska förutsättningar 

(Glesbygdsverket 2008:6). Genom att modifiera gränsdragningarna går det alltså att skapa en 

definition som behövs för ett särskilda ändamål, men det blir samtidigt omöjligt att ha en 

gemensam definition.   

I Sverige utgår Jordbruksverket och Sveriges kommuner och landsting (SKL) från kommuner 

som minsta geografiska område i gränsdragningen mellan stad, landsbygd och glesbygd (SKL 

2016:12–13). Medan Statistiska Centralbyrån inte gör skillnad på gles- och landsbygd utan 

avgränsar istället med hjälp av hur tätortsnära bygden är (Glesbygdsverket 2008). 

För att visa hur stor del av Sverige som kan definieras som landsbygd men också för att visa 

hur de olika definitionerna påverkar, har vi tagit med tre olika Sverigekartor med olika 

landsbygdsdefinitioner, se bilaga 1. 

 

Stad och landsbygd i den här studien 

Utgångspunkten i vår studie är att boendemiljö, företagande, sociala relationer, avstånd till 

arbete eller polis, kulturella mönster och liknande levnadsomständigheter skiljer sig åt mellan 

stad och land i Sverige (SOU 2003:29; Ceccato 2016). Men vi har inte kunnat använda den 

kommungruppsindelning som tidigare har använts för att studera oro för brott i svenska 

kommuner (SKL 2017; Brå 2008:16; Brå 2017:5; Wallström 2004). Detta beror på att en 

kommun innehåller både städer och landsbygd, vilket skulle göra det svårt att se skillnader 

mellan stad och land. Vi har inte heller kunnat använda Glesbygdsverkets eller 

Jordbruksverkets definitioner (Glesbygdsverket 2008; Jordbruksverket 2013). Detta beror på att 

vårt datamaterial saknar den information som krävs för dessa definitioner. Dessutom är vår 

bedömning att dessa metoder hade lett till för stora områden för att undersöka skillnader mellan 

stad och land. Vi har sett att flera av kommunerna i polisregion Syd innehåller en blandning av 

både stad och landsbygd och dessutom sett att länen är relativt tätbefolkade21, vilket gör det 

viktigt för oss att utgå ifrån mindre geografiska ytor. I enkäten saknas frågor om huruvida 

respondenten bor i stad eller på landsbygd. Men varje enkätsvar har tilldelats en kod som visar 

                                                
21 Enligt statistik från SCB ser folktätheten 2015 i de fyra länen i region syd ut som följer: Kronoberg 22,7 invånare/km2, Kalmar 21,3, 
Blekinge 53,3 och Skåne 118,9 (Statistik från SCB 2017). 



 

  13 

vilket område det härrör från. Det betyder att varje svar ändå kan kopplas till ett specifikt 

område. Datamaterialet innehåller 92 sådana kodade områden. 

 

För att definiera vad som är stad respektive landsbygd i vårt material har vi tänkt oss områdena 

på en sådan urban-rural skala som diskuteras i SOU 2003:29 (Näringsdepartementet 2003). 

Genom den bilden har vi - med hjälp av de ansvariga för trygghetsmätningen i polisregion Syd 

- skapat fyra nya kategorier av områdena i materialet: “stad”, “landsbygd”, “mellanstor 

ort/förort” och “svårdefinierat område”.22 De ansvariga har utifrån datamaterialets 

uppbyggnad, sina erfarenheter och lokalkännedom om region Syd angett vilka områden som 

kan placeras i vilken kategori. Därefter har vi i enlighet med studiens syfte fokuserat på 

kategorierna stad och landsbygd. De områden som vi varken har kunnat definiera som 

landsbygd, mellanstor ort/förort eller stad har - d.v.s. de svårdefinierade - har vi uteslutit ur 

analyserna. 23 När vi skriver om boendeområdena använder vi uttrycken stad eller städer 

respektive land, landet eller landsbygd. Se hur vi har kategoriserat samtliga områden i bilaga 4. 

När vi placerade de 92 områdena på en urban-rurala skala fick vi också möjlighet att skapa ett 

mellanskikt mellan stad och landsbygd - den kategorin kallar vi mellanstora orter/förorter. Med 

detta mellanskikt har vi velat renodla skillnaderna mellan stad och land mer. Svaren från 

boende i mellanstor orter/förorter har vi ändå kvar i studien som ett kontrollvärde. I och med att 

den här kategorin dessutom innehåller både förorter och fristående mellanstora orter är 

kategorin inte homogen och därmed svårtolkad. Den kan t.ex. innehålla både förorter till 

Malmö eller mellanstora orter i Blekinge. 

  

En fördel med vårt val att kategorisera områdena och inte välja att studera 

kommungruppsindelningen är att ju större områden som studeras desto mindre homogen är 

befolkningens sammansättning (Brå 2008:16 s. 27). Det har också tidigare föreslagits att 

beslutsfattare bör ta in forskning om social desorganisation och även att det vore lämpligt att 

dela upp kommuner, städer eller områden i mindre delar för att kunna nå en mer nyanserad bild 
                                                

22 Av 92 områden/variabelvärden finns det dock ett värde som saknar områdesspecifikation. Detta variabelvärde har totalt 6 859 
respondenter och representerar de kommuner som saknar områdesindelning. Vilket gör det omöjligt att dela in det i stad, mellanstor 
ort/förort eller landsbygd, och därmed har det variabelvärdet kodats bort 
23 Exempel på områden som placerats i kategorin stad är Karlshamn tätort i Blekinge, Helsingborg Planteringen i Skåne, Växjö 
Araby/Dalbo i Kronoberg och Centralt Norr, Kvarnholmen i Kalmar. Exempel på områden placerats i kategorin landsbygd är bland annat 
Olofström, Kyrkhult, Vilshult i Blekinge, Bjuv Ekeby i Skåne, Ljungby, Ytterområden i Kronoberg och Smedby i Kalmar. Exempel på 
områden som definieras som mellanstora orter/förorter är bland annat Olofström, tätort i Blekinge, Lund Dalby i Skåne, Alvesta Rönnemyr 
i Kronoberg och Funkabo i Kalmar. De områden som var svårdefinierade har vi som sagt tagit bort. Ett exempel på ett sådant område i 
Kalmar benämns som Södra Stadsdelarna/ Rinkabyholm. Där Södra Stadsdelarna enligt de ansvariga för trygghetsmätningen är stad 
medan Rinkabyholm är landsbygd. Men eftersom de inte går att separera i datamaterialet valde vi att ta bort området. De resterande 
områdena som togs bort tillhörde Skåne eftersom de innehåller fler än en av kategorierna stad, landsbygd och/eller mellanstora orter.  
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av oron (Wallström 2004:43–45; Ivert m.fl. 2015:225–226). En nackdel med vårt sätt att 

kategorisera boendeområdena är att det försämrar jämförbarheten med tidigare studier som 

utgår från kommunal eller regional nivå. Ceccato har också konstaterat att studier med 

uppdelningen i stad och landsbygd ger en ganska grov uppfattning om skillnader i trygghet, och 

att en mer balanserad bild kan nås genom att också - vid sidan av områdesindelningen - studera 

ojämlikheterna i utsatthet för brott och trygghet mellan olika grupper. Hon ger som exempel 

grupperna ungdomar, kvinnor utsatta för våld, och ekonomiskt svaga (Ceccato 2016: 381). 

  

Bostadsområde 

När vi skriver om vår kategorisering av stad och land använder vi ordet boendeområde.  I vår 

studie, liksom i tidigare svensk forskning använder vi sedan begreppet bostadsområde för att i 

texten beskriva närområdet kring respondentens bostad (Litzén 2006; Brå 2008:16; 2017:5; 

Ivert m.fl. 2015). I vårt material används uttrycken där du bor eller området där du bor i 

enkätfrågorna om oro. Vi tror att formuleringen i enkäten är väl vald eftersom det är mer 

specifikt för respondenten än uttryck som lokalområde eller bostadsområde. På så vis är det 

mindre tolkningsbart för respondenten (Torstensson Levander 2007:33). 

 

Mängdbrott 

Mängdbrott är brott där utredningen ska ledas av polis. Denna definition används sedan 2009. 

Innan dess hade begreppet flera definitioner (Riksrevisionen 2010:1 s. 63). I 

Åklagarmyndighetens respektive Polismyndighetens författningssamling om 

förundersökningsledning kan man se att alla de brottstyper vi har i datamaterialet anses vara av 

sådan enkel beskaffenhet att förundersökningen ska ledas av polis (ÅFS 2005:9; RPSFS 

2014:5). Därmed definieras de som mängdbrott. I vår studie avser vi med ordet mängdbrott 

specifikt de mängdbrott som finns med datamaterialet: stöld, misshandel, olaga hot, bedrägeri 

samt stöld och skadegörelse av fordon. 

 

Utsatthet för mängdbrott 

Våra analyser innehåller svar från trygghetsmätningen i region Syd 2015 där respondenterna 

har tillfrågats om ifall de har utsatts för olika mängdbrott.24 Vi kallar detta för utsatthet för 

                                                
24 Mängdbrott i trygghetsmätningen avser brottstyperna våld, stöld eller skadegörelse, bedrägeri och olaga hot. 
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mängdbrott. Våra analyser innehåller inte statistik över anmälda brott och vi har inte studerat 

uppgifter ur den svenska anmälningsstatistiken. 

Teori  
De två olika teoretiska riktningar som vi bäst anser kan användas för att diskutera resultaten i 

vår studie, och som också motsvarar komplexiteten i fenomenet oro för brott, är teorier om 

social desorganisation och risksamhället. Det vi tillför forskningsfältet är vårt fokus på 

landsbygden och appliceringen på landsbygd av teori som utvecklats med fokus på urbana 

omständigheter. Vi har sett att valet av teori i de svenska kvantitativa undersökningarna av oro 

och otrygghet varierar. Oro för brott är ett komplext fenomen och vi utgår ifrån att upplevelsen 

inte enkelt kan förklaras av någon enskild teori. Men att teorierna tillsammans kan användas för 

att diskutera eller nyansera uppfattningen om samband eller skillnader. 

 

Risksamhället 

Forskarintresset för rädsla för brott kan sägas komma av att vi numer lever i vad som kan kallas 

för ett risksamhälle (Heber 2007:17). En sammanfattande beskrivning av risksamhället är att 

västvärlden sedan andra världskriget har förändrats i grunden -  med globalisering, nya 

familjekonstellationer, färre arbetstillfällen, nedmonteringen av välfärdssystem, förändring av 

klassgränser och genusroller och uppluckring av sociala identiteter. I detta samhälle lever vi 

alla med en grundläggande otrygghet (Bauman 2002: 41, 58; Beck 1998:19, 123–127, 148, 

357). Teorierna fokuserar också på att otrygghet och växlingar har lett till utveckling av 

ingripande kontrollsystem, och att dessa har negativa bieffekter och t.o.m. skapar otrygghet 

(Beck 1998; Bauman 2002; Garland 2001; Giddens 1999). För att kunna använda 

makroteorierna om risksamhälle på landsbygd har vi skalat ner perspektivet och ser att den 

svenska landsbygden kan beskrivas som områden med en pågående riskutveckling - med färre 

poliser, hög utflyttning och hög omflyttning, byggnaders och områdens förfall, minskad 

service, långa avstånd, dåliga förutsättningar för företagande och arbetsmarknaden - som gör att 

den sociala informella kontrollen försämras och att invånarna oroar sig mer. Beskrivningen av 

livet i landsbygden blir då en där människorna behöver förhålla sig till ständig negativ 

förändring och osäkerhet när arbetsplatser, vårdcentraler och polisstationer stänger och jobb 

och skola på orten försvinner.  
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Det har tidigare ifrågasatts om idén om risksamhället är helt tillämpbar på Sverige, eftersom 

vårt sociala skyddsnät är starkt. Utöver det kan det vara svårt att exakt se vilka effekterna av 

förändringar som utmärker ett risksamhälle är (Heber 2007:70). Vi ser dock att Sveriges 

trygghetssystem har försvagats, fler har låg ekonomisk standard (SCB 2017) och klyftorna i 

samhället ökar (OECD 2017). Detta gör att vi ser risksamhället som relevant för att beskriva det 

svenska samhället, och för att förstå oro för brott i Sverige. Vi gör därför risksamhället till en av 

utgångspunkterna för att diskutera hur skillnaderna i oron för brott mellan landsbygd och 

städer.  

 

Sociala desorganisationsteorier 

Två andra teoribildningar vi använder oss av i studien är social desorganisationsteori och 

broken windows-teorin. Dessa ger bostadsområdets omständigheter stor betydelse för oro för 

brott men de skiljer sig från varandra i hur stor betydelse de lägger på sociala respektive fysiska 

ordningsstörningar, och vilken roll Polisen har. 

 

Social desorganisationsteori 

I traditionell social desorganisationsteori läggs fokus på stadsmiljö som den optimala sociala 

grogrunden för kriminellt beteende och landsbygden beskrivs som homogen, idyllisk och 

problemfri (Rogers & Pridemore i Donnermeyer 2016:23).25 Med den synen skulle 

landsbygdens starka sociala sammanhållning, särskilt inom familjer, den låga omflyttningen, 

stabila arbetsförhållanden i lantbruket, kollektiva värderingar och stark informell social kontroll 

sägas leda till låg brottslighet. Men ändrar vi synsättet och konceptualiserar landsbygden på ett 

mer problematiserande sätt, kan vi argumentera för att de nära familjebanden och den höga 

nivån av social kontroll på landsbygden kan försvåra integration i gemenskapen, skapa en 

känsla av utanförskap för inflyttande och i längden utgöra förutsättningar för en social 

instabilitet och därmed oro, om inflyttningen blir hög och den traditionella sociala kontrollen 

består (Rogers & Pridemore i Donnermeyer red. 2016:23–27). 

 

I nutid har man inom forskningsfältet “rural criminolgy” börjat undersöka kopplingen mellan 

landsbygdens brottslighet och social desorganisation. Rogers & Pridemore menar att om social 

desorganisation ska användas som teoretiskt ramverk på landsbygd behöver forskaren förstå att 

                                                
25 Idéerna om social desorganisation kopplas ofta till urbana miljöer, men konceptet har ursprungligen rötter i studier av polska lantbrukare och 
hur industrialisering och migration till USA skapade desorganisation under 1920-talet. 
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olika områden av landsbygd inte är homogena platser som liknar varandra och att den sociala 

desorganisation som uppstår därför sannolikt kommer att skilja sig, inte bara från stadens, utan 

även mellan olika landsbygdsområden. Det är sannolikt att andra faktorer verkar 

desorganiserande på landsbygden än de som anges i modellen för social desorganisation, som 

baserats på stadsmiljö. Exempelvis särskiljer sig landsbygden från staden i högt beroende av 

jordbruk, betydelsen av neddragningar i jordbruket, frånvaron av statliga myndighetspersoner i 

området. Landsbygden har också en annan sorts social organisation med starka lokala 

näringsidkare eller starka lokala kyrkliga engagemang. Amerikanska studier har visat att 

stadens samband mellan våldsbrott och förklaringsfaktorer som hög omflyttning, individers 

fattigdom och arbetslöshet har visat sig icke signifikanta eller t.o.m. omvända på amerikansk 

landsbygd. För att använda social desorganisationsteori på landsbygden kan forskaren därför 

behöva titta på alternativa anledningar till social desorganisation på landet (Rogers & 

Pridemore i Donnermeyer red. 2016:23–29). 

 

Den teori som Shaw och McKay (1942)26 formulerade som social desorganisastionsteori bygger 

på antaganden att stadens strukturella sociala faktorer (socialekologi) såsom ekonomisk 

utsatthet, missbruksproblem i området, hög omflyttning och etnisk heterogenitet, slitna, 

nedgångna hus och miljöer med låga hyror skapar social desorganisation och ger högre 

brottsnivåer. En konsekvens av områdets sociala utsatthet och fysiska förfall blir framväxt av 

lokala värderingar som stödjer brottsligt beteende. Shaw och McKay kunde också se att 

brottslighet inte är relaterad till etnicitet eller folkgrupper, eftersom brottsnivåer i områden de 

studerade bestod oförändrad oberoende av hög omflyttning och vilka etniska grupper som 

bodde där över tid (Shaw och McKay 1942:135–441).   

 

Bursnik (1988) ansåg att beskrivningen av stadens grannskap var för snävt utformad och 

utvecklade teorin om social desorganisation vidare. Han, och lite senare även han och Grasmick 

(1993) menade att strukturella ekonomiska faktorer, historiska händelser och politiska beslut 

över tid, gruppdynamik och viktimisering behöver vägas in som desorganiserande faktorer i 

bostadsområden i städerna. Den lokala kontrollen i ett grannskap kan utövas även genom 

bredare nätverk av boende, skola, kyrka och organisationer som ligger utanför grannskapet 

(Bursnik 1988; Brusnik & Grasmick 1993). 

                                                
26 Shaw och McKay tillhörde den kriminologiskt mycket inflytelserika Chicagoskolan. 
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Broken windows 

Broken windows-teorin lades fram av Wilson och Kelling i en artikel under 1980-talet i USA 

(Wilson & Kelling, 1982). Idén är att ett bostadsområde med fysisk oordning blir belastat med 

brottslighet om vardagsbrott och skräpig närmiljö inte åtgärdas. En del i Broken windows-

teorin består av idén att fotpatrullerande engagerad närpolis är central för trygghet i 

bostadsområdet. Denna trygghet skapas trots att brottsligheten kanske inte påverkas av de 

polisiära åtgärderna. Ett sammanlänkat led i teorin är att en trasig fönsterruta leder till vidare 

skadegörelse på fastigheten. I förlängningen leder skräpigheten och trasigheten till en ökande 

acceptans för brottslighet. Invånarna blir oroliga för brott när de är utomhus (konkret oro) och 

utflyttningen ökar. Detta leder till att områdets informella kontroll försvagas och hög 

brottslighet utvecklas i området. Men om rutan snabbt byts ut signalerar det att någon tar ansvar 

för huset, att det finns kontroll och engagemang i området och att brott inte accepteras, och 

trenden bryts på det viset (Wilson & Kelling, 1982:29–38). 

Metod och data 
Det här avsnittet inleds med vårt metodval och därefter beskriver vi vårt datamaterial - d.v.s. 

Polisens fyra trygghetsundersökningar 2015 i polisregion Syd - Blekinge, Kalmar, Kronobergs 

och Skåne län. Vi beskriver hur enkäten är uppbyggd samt redogör för bortfall. Sedan beskriver 

vi vilken analysmetod vi använde, hur index kan vara fördelaktigt för studier av oro. Därefter 

beskriver vi kort vilka variabler vi använde. För utförligare läsning om hur vi bearbetat 

variablerna, se bilaga 5. Avslutningsvis diskuterar vi datamaterialets validitet och reliabilitet 

samt etiska överväganden. 

 

Metodval  

Numer pågår en kritisk diskussion om vad som egentligen mäts i kvantitativa undersökningar 

om oro för brott, hur djup förståelse som nås med metoden och om kvantitativa mätningar 

egentligen överskattar oron för brott (Farrall 2004; Lee 2009). Här finns också mer positiva 

forskare som Hough, som förespråkar kvantitativ metod eftersom det ger överblick av 

variationer över tid (Hough 2004:175). Kvantitativa datamaterial om oro för brott kan mot 

bakgrund av den pågående diskussionen användas för att studera strukturer, oro i olika grupper 

av befolkningen eller för att göra jämförelser (Litzén 2006:46; Brå 2016:162–163; Farrall 

2004:168–169).  
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Eftersom vi ville studera skillnader i oro för brott mellan stad och landsbygd blev vår slutsats 

att det var lämpligt att använda kvantitativ dataanalys. En fördel med sekundärdatan i vår studie 

är att den är av god kvalitet. Urvalsprocessen har varit noggrann och systematisk och enkäten är 

genomarbetad under åren (Polisen region Syd 2015). Nackdelen är dels att det blev omöjligt för 

oss att använda en vedertagen metod för att definiera stad och landsbygd, utifrån de uppgifter 

som ingår i materialet, dels att de påverkansfaktorer vi har kunnat studera bara är de som ingår i 

materialet. Vi är medvetna om det finns andra samverkande faktorer som kan påverka oro för 

brott, som vi inte haft möjlighet att undersöka med hjälp av detta material.  

 

Datamaterial 

I datamaterialet som samlades in i polisregion Syd år 2015 var målpopulationen invånare i 

åldern 16–85. Region syd består av Blekinge län, Kalmar län, Kronobergs län och Skåne län. 

Polisen drog ett obundet, slumpmässigt urval på 300 personer inom varje stratum. Vilket 

resulterade i totalt 24 693 respondenter. Urvalet stratifierades på postnummer utifrån en 

uppdelning i lokalpolisområden. Insamlingen gjordes med postenkät genom ett utskick och två 

påminnelser (Polisen region Syd 2015 och 2016; Informationsbrev, se bilaga 2, Enkät, se bilaga 

3). Frågeformuläret är standardiserat och sedan 1999 är enkäten uppbyggd på samma sätt med 

samma formuleringar och frågeordning samt består av fyra temadelar (A-D). Vissa år 

tillkommer frågor om utsatthet för specifika brottstyper i ett eget avsnitt.27 De sista frågorna i 

enkäten rör personliga omständigheter: kön, ålder, sysselsättning, familjeförhållanden och 

boendestatus. Enkäten är skapad efter en modell som använts internationellt för att studera 

lokala brottsproblem (Elefalk 2007:11). Fram till sammanslagningen av polismyndigheterna 

genomfördes polisiära trygghetsmätningar på frivillig basis av respektive polismyndighet. Det 

saknas en nationell databas och samordning av materialen (Elefalk 2007; Polisen region Syd 

2015 och 2016) 

  

Svarsfrekvens och bortfall 

År 2015 inkom totalt 24 693 svar från de fyra länen. Svarsfrekvensen varierade mellan 33,0 - 

79,1 %. I Blekinges 20 olika delområden varierade svarsfrekvensen mellan 57,9 - 73,6 %. I 

Kalmars 19 delområden varierade svarsfrekvensen mellan 61,6 - 74,7 %. I Kronobergs 26 

delområden varierade svarsfrekvensen mellan 48,5 - 75,2 %. I Skånes 68 delområden varierade 

                                                
27 I senare års mätningar har två frågor om utsatthet för bedrägeri och olaga hot lagts till. 
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svarsfrekvensen mellan 33,0 - 79,1 %.  Bortfallen har delats in efter följande anledningar till att 

svar inte kommit in: tom enkät, tillfälligt förhinder, bor utomlands, sjuk, avliden, språkproblem, 

passar inte, retur avsändare eller vägrar. För samtliga län är det största andelen bortfall 

försändelser som kommit i retur (Polisen region Syd 2015 och 2016). 

 

Regressionsanalys 

Vi har använt regressionsanalys för att studera hur oro för brott skiljer sig åt mellan stad och 

landsbygd, då vi funnit att det är den mest överskådliga och flexibla analysmetoden för vårt 

syfte. Regressionsanalys syftar till att visa hur en beroende variabel prediceras av en eller flera 

oberoende variabler. Genom en enkel linjär regression har vi först studerat det bivariata 

sambandet mellan oro för brott och boendeområde. Sedan har vi genom en multipel linjär 

regression studerat det multivariata sambandet mellan oro för brott och samtliga oberoende 

variabler. Genom konstanthållning av variablerna har vi kunnat urskilja varje enskild variabels 

påverkan på våra tre orosindex. Med konstanthållning undersöker vi om en viss variabel 

påverkar det vi undersöker - även när vi har tagit hänsyn till de andra variablerna. Med andra 

ord, vi säkerhetsställer att ett samband mellan två variabler inte är ett resultat av de övriga 

variabler vi konstanthåller för.  

 

För att undersöka om våra regressionsmodeller var tillförlitliga, har vi undersökt korrelationen 

mellan de oberoende och beroende variablerna samt även korrelationen mellan de oberoende 

variablerna. Vi har använt Pearsons r som är ett vanligt korrelationsmått på sambandets styrka 

och riktning, som går mellan -1 och +1 (Djurfeldt m.fl. 2010:154–156). Pearsons r-värdet 

varierade i styrka och riktning för samtliga oberoende variabler. Testet visade att korrelationen 

mellan samtliga oberoende variabler och oro för brott var signifikanta på 1% nivån, förutom för 

variabeln mellanstor ort/förort som inte var signifikant på 5% nivån.28 Vi har även kontrollerat 

korrelationen mellan de oberoende variablerna genom multikollinearitetstest, där vi undersökte 

VIF-värdet och tolerance-värdet. Ju högre VIF-värde, desto mer multikollinearitet. Ett VIF-

värde ska alltså vara så lågt som möjligt och minimivärde för VIF är 1, men bör ligga under 4. 

Ett Tolerance-värde ska vara så högt som möjligt och maxvärde för Tolerance är 1, men bör 

ligga över 0,2 för att multikollinearitet inte ska vara ett problem (Sundell 2010). VIF-värdet för 

samtliga oberoende variabler i denna studie ligger under 2 och Tolerance-värde ligger över 0,7. 

                                                
28 Vilket inte har betydelse för oss eftersom vi inte hade som syfte att undersöka mellanstor ort/förort. Vi utesluter 
mellanstor ort/förort från både resultat och diskussion. 
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Multikollinearitet är således inte ett problem i vår studie, eftersom de oberoende variablerna i 

våra regressionsmodeller inte korrelerar med varandra i hög utsträckning. Koefficienterna i vår 

studie är tillförlitliga. 

 

Index 

Det är vanligt förekommande i mätningar av oro för brott att bara använda en enda variabel i 

analyserna, alternativt mäta flera olika variabler men att presentera dem separat i analyserna. 

Problemet med att studera ett fenomen med endast en variabel är att reliabiliteten blir låg och 

inte säger något om de mer grundläggande attityderna (Ferraro 1995:25). Oro att utsättas för 

brott är ett så komplext fenomen att det kräver mer sammansatta mått på oro (bl.a. Litzén 

2006:39). Mer sammansatta mått går att skapa genom index, vilka kan jämna ut slumpmässiga 

variationer i enskilda variabler och kan fånga upp en bakomliggande attityd (Sundell 2012). 

Mot bakgrund av detta har vi skapat tre orosindex för att genomföra vår studie - två index för 

allmän oro för brott och ett index för konkret oro för brott, se begreppsavsnittet för förklaring 

av allmän och konkret oro s. 11.  

 

Anledningen till att vi skapade två index för allmän oro är att resultaten när vi endast arbetade 

med ett index för allmän oro gav svårtydda resultat. I en tidigare studie av Zhao, Gibson, 

Lovrich och Gaffney (2002) har vi också funnit att liknande har gjorts tidigare. I deras studie - 

som endast utfördes på stadsmiljö - menade de att oro för brott främst kan mätas genom ett 

index för oro för våldsbrott eftersom deras studie visat att våldsbrott var den brottstyp som 

skapade den höga oron i stadsmiljö (Zhao, Gibson, Lovrich och Gaffney 2002: 537–564). I vår 

studie där vi studerat både stad och landsbygd blev det med den logiken nödvändigt att skapa 

varsitt index för de brottstyper som vi har sett skapar mest oro på landsbygden (inbrott) 

respektive i staden (våldsbrott och/eller stöld eller skadegörelse på fordon), se tabell 4.1–4.4.  

 
Beroende variabler 

De beroende variablerna i denna studie är de tre orosindexen som vi skapat, d.v.s. allmän oro 

för inbrott, allmän oro för våldsbrott och stöld/skadegörelse på fordon, samt konkret oro. Vi har 

kodat samtliga index med stigande medhåll för oro, otrygghet eller rädsla. Se bilaga 5 för vår 

bearbetning av variablerna. 
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Oberoende variabler 

De oberoende variablerna i denna studie är boendeområde, ålder, kön, sysselsättning, 

boendestatus, problem- och ordningsstörningar, inställning till polisen engagemang och 

utsatthet för mängdbrott. Utifrån materialet, studiens syfte och tidigare forskning valde vi ut 

dessa sju variabler som tänkta påverkansfaktorer på orosnivåerna i boendeområdena landsbygd 

och stad. Se bilaga 5 för vår bearbetning av variablerna. 

Validitet och reliabilitet 

Den generella frågan om vad trygghetsmätningar egentligen mäter diskuteras som tidigare 

nämnts löpande (Lee 2009; Farrall 2004). Svårigheten är att känslor som oro är komplexa och 

anses därför svåra att mäta med kvantitativ metod. För att ändå välja att jobba med kvantitativa 

mätningar för oro för brott är det därför helt centralt hur noggrann operationaliseringen av 

begreppen är. För våra operationaliseringar och definitioner se begreppsavsnittet ss. 10-15. Det 

är också bristande definition/operationalisering som har identifierats som problem i studier av 

kvaliteten i genomförandet av forskning om oro för brott (Ferraro 1995, Ceccato 2016:137). 

Det kan bli mycket oklart vad som mäts om begreppen lämnas subjektivt tolkningsbara för 

svarspersonerna. Ferraro tillför ytterligare ett perspektiv när han konstaterar att konceptet rädsla 

för brott och begreppet uppfattad risk för brott ofta blandas ihop av forskarna själva. Han pekar 

på att det huvudsakliga validitetsproblemet i trygghetsmätningar är att begreppet rädsla för brott 

inte definieras alls, utan att det outtalat tolkas som samma sak som uppfattad risk för att utsättas 

för brott och att måtten därför används som utbytbara med varandra. Begreppsskillnaden mellan 

risk och rädsla är således viktig, bl.a. för Ferraro, som menar att en person mycket väl kan 

bedöma risken att utsättas för brott som hög men likväl inte känna rädsla för brott. Ferraro 

argumenterar därför för att enkätundersökningar (han nämner National Crime Survey i USA) 

därför kan vara bättre för att uttala sig om uppfattad risk för brott än om rädsla för brott, eller i 

vart fall användas för att skapa en tydligt uppdelad bild av de två begreppen. (Ferraro 1995:22–

24). Torstensson Levander talar också om en begreppssammanblandning mellan rädsla för brott 

och trygghet (Torstensson Levander (2007:10–12). I vår studie hjälper det oss att vi skapat och 

använt index, eftersom de flera frågor som indexen består av, kan fånga olika aspekter av oron 

och ge en bättre bild än enskilda frågor tolkade för sig. 

 

Här finns även problem med annan begreppsvaliditet än den som rör känslan oro/rädsla och den 

kognitiva riskbedömningen. Exempelvis är det problematiskt att använda ordet brott utan att 
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specificera det mer i frågorna, eftersom det lämnar öppet till respondenterna att själva tolka 

begreppet (Ferraro 1995:26). I vårt material ställs riktade frågor om exempelvis oro för 

stöld/skadegörelse på fordon och oro för misshandel/överfall, vilket minskar risken med ett för 

generellt användande av ordet brott (Torstensson Levander 2007:37 och Litzén 2006:46). 

Sammanfattningsvis har frågorna i enkäten fördelen att de inte är hypotetiska, de utgår från 

respondenternas lokala bostadsområde och avser utsattheten för namngivna mängdbrott. 29  

 

Vad gäller kvantitativ forskning generellt är det mätvaliditet som oftast avses med frågor om 

validiteten. Om resultaten visar sig variera mellan olika undersökningar i samma område om 

samma sak, så kan man utgå ifrån att mätinstrumenten inte är rätt för det man vill mäta och 

undersökningen sägs ha låg mätvaliditet (Bryman 2011: 50). Polisens trygghetsmätningar, alltså 

vår sekundärdata, har ursprungligen baserats på de undersökningar som genomfördes vid 

Polishögskolans forskningsenhet i mitten av 1990-talet. De anses numer vara ett beprövat 

instrument, med frågor som har visat sig ge stabila resultat oberoende av tidsperiod och område 

om man jämför dem över tid (Torstensson Levander 2007:6–7, 37). Vi har därför utgått ifrån att 

mätvaliditeten är hög i datan som ligger till grund för våra analyser. Med detta i åtanke anser vi 

att vi genom vår begreppsoperationalisering, indexering samt systematiska databearbetning, kan 

uppnå en hög validitet och reliabilitet i denna studie. 

 

Vi har dock sett en stor variation i svarsfrekvenserna mellan de fyra länen i undersökningen, 

och även mellan de ursprungliga 92 områdena i datamaterialet. De lägsta svarsfrekvenserna 

ligger på 33 procent i ett delområde i Skåne län (se bortfall och svarsfrekvens, s. 19. samt 

Polisen region Syd 2015 och 2016 för exakta uppgifter om svarsfrekvenserna per område och 

per län). Låga svarsfrekvenser påverkar undersökningens validitet negativt. Bryman påminner 

dock om att många publicerade studier har en låg svarsfrekvens, och att det viktiga är att 

beskriva och fundera över vad en sådan sak kan innebära för begränsningar för studien 

(Bryman 2011:232). Om en bra metod används uppnår man bra reliabilitet (mätnoggrannhet) 

och även hög validitet (t.ex. begreppsvaliditet) (Torstensson Levander 2007:10). Vår reflektion 

här är att de låga svarsfrekvenserna i olika områden i länen har mindre betydelse i denna studie 

eftersom vårt fokus ligger mellan landsbygd och staden i region Syd och inte i någon av de 

specifika länen. 

                                                
29 När det gäller utsatthet för brott avses brottstyperna våld, stöld eller skadegörelse, bedrägeri och olaga hot i trygghetsmätningen region 
Syd 2015. 
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Etiska överväganden 

Enligt Vetenskapsrådet ska fyra etiska krav följas. Dessa är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Enligt Informationskravet ska 

respondenten informeras om studiens syfte (Vetenskapsrådet 2002:5). Detta krav är uppfyllt 

genom följebrevet, se bilaga 2. Enligt samtyckeskravet har respondenterna rätt att bestämma 

över sin medverkan (Vetenskapsrådet 2002:9). När det gäller sekundärdata, som i denna studie, 

har inte samtyckeskravet så stor bäring. Samtycket har lämnats av respondenterna genom att 

besvara enkäten. Konfidentialitetskravet rör att information om respondenternas 

personuppgifter ska förvaras så att obehöriga kan få del av dem. Datan ska förvaras på säkert 

ställe (Vetenskapsrådet 2002:12). Polisens trygghetsmätningar är helt anonyma och svar 

kopplade till personer går inte att få fram. Slutligen vad gäller nyttjandekravet innebär det att 

uppgifter endast får användas till det syfte och ändamål som respondenterna har fått 

information om (Vetenskapsrådet 2002:14). I följebrevet har respondenterna fått information 

om att materialet kommer att användas för att öka kunskapen om trygghet, främst för att 

därigenom planera polisverksamheten. Därutöver är syftet att sprida kunskaper, se följebrev i 

bilaga 2. Vi anser härigenom att nyttjande av datamaterialet i denna studie etiskt sett är riktigt. 

En del frågor i trygghetsmätningar kan också vara svåra för respondenten att svara på - såsom 

frågor om vilket attityd man har, eller känsliga frågor såsom frågor om man har utsatts för 

våldsbrott, eller annat man inte vill berätta om. Här finns risk för både under- och 

överrapportering (Brå 2016:162). Risken för under- och överrapportering kan dock minska om 

respondenterna upplever att deras anonymitet är helt skyddad. Genom postenkäter som denna 

studie baseras på, anser vi ger respondenterna denna känsla av anonymitet och därmed bör inte 

under- och överrapportering vara ett stort problem i denna studie. 

Resultat  
Här sammanfattar vi frekvensanalysen av våra fyra variabler: allmän oro för inbrott, allmän oro 

för våldsbrott och stöld/skadegörelse på fordon, konkret oro samt boendeområde (stad och 

landsbygd). Därefter redovisar vi de bivariata sambanden och sedan de multivariata sambanden 

med våra oberoende variabler30 i studien. Först beskriver vi allmän oro för inbrott, se tabell 2.1, 

därefter allmän oro för bl.a. våldsbrott, se tabell 2.2, och sist konkret oro, se tabell 3.1. Vi 

beskriver utförligt alla steg i den statistiska analysen av allmän oro för inbrott. Därefter 

                                                
30 Samtliga oberoende variabler är ålder, kön, sysselsättning, boendestatus, problem- och ordningsstörningar i bostadsområdet, inställning 
till polisens engagemang och egenrapporterad utsatthet för mängdbrott. 
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redovisar vi resultaten för allmän oro för bl.a. våldsbrott och konkret oro - men beskriver inte 

de olika stegen, då dessa genomgående är likadant gjorda. Avslutningsvis redovisar vi 

resultaten för utsatthet för mängdbrott separat, se tabell 5.1. 

 

Frekvensanalys  

I variabeln boendeområde använde vi 15 895 svar (64,37 %) av totalt 24 693 svar i 

datamaterialet. De knappa 16 000 svar vi använt fördelar sig enligt följande: 6 886 personer 

(43,32 %) d.v.s. en majoritet, är landsbygdsbor, 5 075 personer (31,93 %) är stadsbor.31 

Bortfallet i variabeln boendeområde är 8 798 svar (35,63 %).32 se frekvensanalysen bilaga 6. 

Indexet allmän oro för inbrott har ett medelvärde på 1,76 på en skala 0–6 och 

standardavvikelsen är 1,76. Bortfallet för allmän oro för inbrott är 8,37 %. Indexet allmän oro 

för bl.a. våldsbrott har ett medelvärde på 1,21 på en skala 0–6 och standardavvikelsen är 1,44. 

Bortfallet för allmän oro för bl.a. våldsbrott är 9,63 %. Indexet konkret oro har ett medelvärde 

på 0,51 på en skala 0–7 och standardavvikelsen är 1,08. Bortfallet för konkret oro är 41,83 % 33 

se frekvensanalysen bilaga 6. 

 
Tabell 1.1 Oro för brott och boendeområde. Denna tabell avser det bivariata sambandet mellan samtliga tre 
orosindex och boendeområde. Dessa resultat redovisas i första stycket under respektive orosindex här nedan. 

                                                
31 3 934 personer (24,75 %) är boende i mellanstor ort/förort. 
32 Av bortfallet på 35,63% har vi kodat bort 7,85 % då de var svårdefinierade områden och 27,78 % saknade områdesindelning eftersom de 
endast var kategoriserade på kommunnivå, och kunde därför inte användas. För mer information se frekvensanalys bilaga 6. 
33 Av bortfallet 41,83 % i indexet för konkret oro har vi kodat bort 1,64 % som svarat “vet inte” och 9,97 % som svarat att de aldrig går på 
eller aldrig utför aktiviteten. Vi redovisar genomgående i uppsatsen hur stor del av bortfallen som vi själva har skapat genom att utesluta 
svar ur materialet. Men vi redovisar inte denna detalj om detta visat sig endast vara en försumbar del av bortfallet. Vi räknade ut dessa 
delar för att kontrollera hur bortfallet påverkas av vår databearbetning. Med detta vill vi ge en mer detaljerad uppfattning av bortfallet. För 
alla delar av bortfallen, se frekvensanalys bilaga 6. 

 Allmän oro för inbrott 
(index 0–6) 

Allmän oro för bl.a. 
våldsbrott (index 0–6) 

Konkret oro 
(index 0–7) 

 
Boendeområde (Ref. Stad) 

   

Mellanstor ort/förort 0,223*** 
(0,039) 

-0,292*** 
(0,033) 

-0.177*** 
(0,031) 
 

Landsbygd 0,473*** 
(0,034) 
 

-0,475*** 
(0,028) 
 

-0,317*** 
(0,027) 
 

Intercept 1,479*** 
(0,026) 
 

1,524*** 
(0,022) 
 

0,716*** 
(0,020) 
 

N 14 534 14 310 9173 

R2 (justerat) 0,013 0,019 0,015 

***= p <,001  Källa: Polisens trygghetsmätningar från Blekinge 2016 samt Kalmar, 
Kronoberg och Skåne 2015. 
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Allmän oro för inbrott 

 
När vi genom en enkel linjär regressionsanalys undersöker allmän oro för inbrott med 

boendeområde visar resultatet signifikanta skillnader mellan landsbygd och stad. 

Landsbygdsborna känner 0,473 skalsteg34 mer allmän oro för inbrott än stadsborna. Däremot 

visar r2-värdet att mindre än 2 % av den allmänna oron för inbrott kan förklaras av 

boendeområde och det gäller även för samtliga samband mellan oro för brott och 

boendeområde se tabell 1.1 ovan.35  

 

När vi sedan genom multipel linjär regressionsanalys undersöker allmän oro för inbrott med 

alla sju variabler - ålder, kön, sysselsättning, boendestatus, problem- och ordningsstörningar, 

inställning till polisens engagemang i boendeområdet och utsatthet för mängdbrott - visar 

resultatet att de signifikanta skillnaderna mellan landsbygd och stad består. Vilket innebär att 

modell 1 inte kan förklara skillnader i allmän oro för inbrott mellan landsbygd och stad. Ålder 

och sysselsättning tillför inget till modellen men de fem variablerna kön, boendestatus, 

problem- och ordningsstörningar, inställning till polisens engagemang och utsatthet för 

mängdbrott är signifikanta, se tabell 2.1 modell 1. 

 

I nästa steg undersöker vi därför de fem variabler36 som visat signifikans från modell l. 

Resultatet visar att de signifikanta skillnaderna mellan landsbygd och stad består. Vilket 

innebär att modell 2 inte kan förklara skillnader i allmän oro för inbrott mellan landsbygd och 

stad. Kön tillför inget till modellen men de fyra variablerna boendestatus, problem- och 

ordningsstörningar, inställning till polisen engagemang och utsatthet för mängdbrott är 

signifikanta, se tabell 2.1 modell 2. 

 

Därefter undersöker vi i ytterligare ett steg de fyra variablerna37 som visat signifikans från 

modell 2. Resultatet visar att de signifikanta skillnaderna mellan landsbygd och stad består. 

Vilket innebär att modell 3 inte kan förklara skillnaderna i allmän oro för inbrott mellan 

landsbygd och stad. Däremot visar resultatet att signifikansen för de fyra variablerna 

                                                
34 Med begreppet skalsteg syftar vi antalet steg på indexskalan. Det vill säga 0,473 skalsteg på ett index mellan 0–6 (allmän oro för inbrott). 
Allmän oro för bl.a. våldsbrott har en indexskala mellan 0–6 och konkret oro har en indexskala mellan 0–7.  
35 r2-värdet är mindre än 2 % även för allmän oro för bl.a. våldsbrott och konkret oro. 
36 De fem variablerna är: kön, boendestatus, problem- och ordningsstörningar, inställning till polisens engagemang och utsatthet för 
mängdbrott. 
37 De fyra variablerna är boendestatus, problem- och ordningsstörningar, inställning till polisens engagemang och utsatthet för mängdbrott. 
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boendestatus, problem- och ordningsstörningar, inställningen till polisens engagemang och 

utsatthet för mängdbrott består, se tabell 2.1 modell 3. 

 

Efter detta kontrollerar de fyra variablerna boendestatus, problem- och ordningsstörningar, 

inställning till polisens engagemang och utsatthet för mängdbrott genom att konstanthålla dom 

var för sig. Resultatet visar att de signifikanta skillnaderna mellan landsbygd och stad består i 

samtliga modeller. Detta innebär att ingen av de undersökta variablerna ensamt kan förklara att 

oron för inbrott är högre på landsbygden än i städerna, se tabell 2.1 modeller 4–7. 

 
Allmän oro för våldsbrott och stöld/skadegörelse på fordon 

Det bivariata sambandet mellan allmän oro för bl. a. våldsbrott och boendeområde visar 

signifikanta skillnader i oro mellan stad och landsbygd. Landsbygdsborna känner 0,475 skalsteg 

mindre allmän oro för bl.a. våldsbrott än stadsborna, se tabell 1.1 här ovan. 

  

När vi renodlat de multivariata sambanden för våra sju variabler38 återstår fyra signifikanta 

variabler39. De signifikanta skillnaderna mellan stad och landsbygd består. Vilket innebär att 

modell 2 inte kan förklara skillnaderna i allmän oro för bl. a. våldsbrott mellan stad och 

landsbygd, se tabell 2.2 modell 2. 

 

När vi sedan kontrollerar de fyra signifikanta variablerna från modell 2 var för sig, ser vi att 

signifikansen består för samtliga fyra variablerna. Dessutom består de signifikanta 

skillnaderna mellan stad och landsbygd i samtliga modeller40 - förutom i modell 4 där vi 

kontrollerar variabeln problem- och ordningsstörningar i det egna bostadsområdet. Det 

betyder att endast problem- och ordningsstörningar ensamt kan förklara skillnaderna mellan 

landsbygd och stad i allmän oro för bl.a. våldsbrott. Resultatet visar att både kön och 

inställning till polisen har en effekt på allmän oro för bl.a. våldsbrott men de kan inte 

förklara skillnaderna mellan landsbygd och stad, se tabell 2.2 modeller 3–6.  

 

 

 

                                                
38 Alla sju variabler är ålder, kön, sysselsättning, boendestatus, problem- och ordningsstörningar, inställning till polisens engagemang i 
boendeområdet och utsatthet för mängdbrott. 
39 De fyra signifikanta variablerna är kön, problem- och ordningsstörningar, inställning till polisen engagemang och utsatthet för 
mängdbrott. 
40 För variabeln utsatthet för mängdbrott se separat rubrik. 
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Tabell 2.2 modell 4. Påverkan av problem- och ordningsstörningar på skillnad mellan stad och landsbygd i 
allmän oro för bl.a. våldsbrott41  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabellen visar att när vi konstanthåller för problem- och ordningsstörningar i bostadsområdet 

visar resultaten att för varje steg som upplevelsen av problem- och ordningsstörningar ökar, 

ökar även den allmänna oron för bl.a. våldsbrott med 0,175 skalsteg. Förklaringsgraden i denna 

modell är 21,6 % och sambandet mellan landsbygd och stad är inte signifikant. Vilket innebär 

att 21,6 % av skillnader i allmän oro för bl.a. våldsbrott mellan landsbygd och stad kan 

förklaras av problem- och ordningsstörningar i boendeområdet42, se tabell 2.2 modell 4. 

 

Konkret oro för brott i det egna bostadsområdet 

Det bivariata sambandet mellan konkret oro och boendeområde visar resultatet signifikanta 

skillnader i oro mellan stad och landsbygd. Landsbygdsbor känner 0,317 skalsteg mindre 

konkret oro än stadsbor, se tabell 1.1 här ovan. När vi renodlat de multivariata sambanden för 

våra sju variabler43 återstår tre signifikanta variabler44 och de signifikanta skillnaderna mellan 

stad och landsbygd består. Vilket innebär att modell 3 inte kan förklara skillnaderna i konkret 

oro mellan stad och landsbygd, se tabell 3.1 modell 3. 

  

När vi sedan konstanthåller de tre oberoende variablerna från modellen 3 var för sig, ser vi att 

signifikansen består för samtliga tre variablerna. Dessutom består de signifikanta skillnaderna 

                                                
41 För att se hela tabellen med alla modeller, se bilagd tabell 2.2 
42 De problem- och ordningsstörningar som undersöks i denna studie är nedskräpning, skadegörelse, berusade personer utomhus, 
narkotikapåverkade personer utomhus, bostäder som är tillhåll för alkoholister, bostäder som är tillhåll för narkotikamissbrukare, folk som 
bråkar och slåss utomhus, kvinnor som antastas, ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen samt trafikproblem. 
43 Alla sju variabler är ålder, kön, sysselsättning, boendestatus, problem- och ordningsstörningar, inställning till polisens engagemang i 
boendeområdet och utsatthet för mängdbrott. 
44 De tre signifikanta variablerna är kön, problem- och ordningsstörningar och utsatthet för mängdbrott. 

Allmän oro för bl.a. våldsbrott 
 

Modell 4: 
Problem-/ordningsstörningar                  

 
Boendeområde (Ref. Stad) 
 
Landsbygd 

 
-0,281 
(0,172) 

 
Problem/ordningsstörningar 

 
0,175*** 
(0,014) 

Intercept 1,132*** 
(0,185) 

N 570 
R2(justerat) 0,216 

***= p <,001  
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mellan stad och landsbygd i samtliga modeller45- förutom i modell 5 problem- och 

ordningsstörningar i det egna bostadsområdet. Det betyder att endast problem- och 

ordningsstörningar ensamt kan förklara skillnaderna i konkret oro mellan landsbygd och stad. 

Resultatet visar att kön har en effekt på konkret oro men kan inte förklara skillnaderna mellan 

landsbygd och stad, se tabell 3.1 modeller 4–6. 

 
Tabell 3.1 modell 5. Påverkan av problem- och ordningsstörningar på skillnad mellan stad och landsbygd i 
konkret oro 46  

 

 

 

 

 

 

                

 

 

Tabellen visar att när vi konstanthåller för problem- och ordningsstörningar i bostadsområdet 

visar resultaten att för varje steg som upplevelsen av problem- och ordningsstörningar ökar, 

ökar även den konkreta oron med 0,147 skalsteg. Förklaringsgraden i denna modell är 17,6 % 

och sambandet mellan landsbygd och stad inte är signifikant. Vilket innebär att 17,6 % av 

skillnader i konkret oro mellan landsbygd och stad kan förklaras av problem- och 

ordningsstörningar i boendeområdet 47, se tabell 3.1 modell 5. 

 

Utsatthet för mängdbrott 

När det gäller skillnader i utsatthet för mängdbrott mellan stad och landsbygd visar resultaten 

att stadsbor är mer utsatta för mängdbrott. Sannolikheten att stadsbor utsätts för brott är 8,4 

procentenheter större jämfört med landsbygdsborna, se tabell 5.1 När vi sedan undersöker 

sambandet mellan utsatthet för mängdbrott och boendeområde visar resultatet signifikanta 

skillnader i oro för brott48 mellan stad och landsbygd. Vilket betyder att utsatthet för 

mängdbrott inte ensamt kan förklara skillnaderna i oro för brott mellan landsbygd och stad. 

                                                
45 För variabeln utsatthet för mängdbrott se separat rubrik. 
46 För att se hela tabellen med alla modeller, se bilagd tabell 3.1. 
47 De problem- och ordningsstörningar som undersöks i denna studie är nedskräpning, skadegörelse, berusade personer utomhus, 
narkotikapåverkade personer utomhus, bostäder som är tillhåll för alkoholister, bostäder som är tillhåll för narkotikamissbrukare, folk som 
bråkar och slåss utomhus, kvinnor som antastas, ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen samt trafikproblem. 
48 De signifikanta skillnaderna består i alla tre orosindex, allmän oro för inbrott, allmän oro för bl. a. våldsbrott och konkret oro. 

Konkret oro i det egna 
bostadsområdet 

Modell 5: Problem-
/ordningsstörningar                                           

Boendeområde (Ref. Stad) 

Landsbygd -0,133 
(0,208) 

Problem/ordningsstörningar  
 

0,147*** 
(0,017) 

Intercept 0,054 
(0,220) 

N 381 
R2(justerat) 0,176 
 ***= p <,001   
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Däremot visar resultatet att sambandet mellan utsatthet för mängdbrott och oro för brott består i 

samtliga modeller. Vilket innebär att utsatthet för mängdbrott har en effekt på oro för brott 

generellt, se tabell 2.1 modell 7, tabell 2.2 modell 6 och tabell 3.1 modell 6.  

Diskussion  
Syftena med den här studien har varit att undersöka hur oron för brott skiljer sig mellan 

landsbygd och stad i polisregion Syd – Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Skåne län - samt att 

öka förståelsen för att oro och utsatthet för mängdbrott inte har ett enkelt samband. Vi har velat 

besvara frågorna om (1) hur oron för brott skiljer sig mellan landsbygd och städer i län Kalmar, 

Kronoberg, Skåne och Blekinge; och (2) vilka sambandsfaktorer49 som kan förklara skillnader i 

oro mellan landsbygd och stad; samt (3) hur utsatthet för brott påverkar skillnaderna i oro för 

brott mellan stad och land i länen. 

 

Det finns sammanfattningsvis tre viktiga resultat i vår studie. (1) Allmän oro för inbrott är 

större på landet än i städerna i region Syd. Allmän oro för våldsbrott och stöld/skadegörelse på 

fordon samt konkret oro är större i städerna än på landet, se tabell 1.1. (2) Vi kan inte med våra 

sambandsvariabler förklara den högre oron för inbrott på landet, se tabell 2.1. Däremot kan vi 

förklara skillnader mellan stad och landsbygd vad gäller allmän oro för bl.a. våldsbrott och 

konkret oro med hjälp av variabeln problem- och ordningsstörningar i bostadsområdena, se 

tabell 2.2 och 3.1. Vi ser också att (3) utsatthet för mängdbrott inte kan förklara 

orosskillnaderna mellan land och stad i region Syd.  

  

Vi jämför våra resultat med andra forskningsresultat och vi ser att det är bra med olika mått på 

oro och utsatthet för brott i Sverige. Men vi vill vara tydliga med att Brå inte förordar 

jämförelser mellan Nationella trygghetsundersökningarna (NTU) och Polisens mätningar. 

Anledningen är att undersökningarna bygger på olika frågeformulär, har olika 

insamlingsmetoder och NTU har mindre regionalt urval och blir därför inte lika reliabel 

regionalt som polisens mätningar (Brå 2016:8 samt Brå teknisk rapport 2015). Studierna 

använder också olika begrepp och definitioner. De jämförelser vi gör får alltså värderas med 

kännedom om att alla studier har olikheter. 

                                                
49 Vi har undersökt faktorerna ålder, kön, sysselsättning, boendestatus, problem- och ordningsstörningar i bostadsområdet, inställning till 
polisens engagemang, egenrapporterad utsatthet för mängdbrott. 
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För det första är oron för inbrott högre på landet än i städerna i region Syd. Men även om 

resultatet är tydligt kan våra analyser av datamaterialets variabler inte förklara den högre oron 

på landet. Resultatet med högre oro på landsbygden än i städer skiljer sig från tidigare studier.  

Vi förväntade oss att stadsbor skulle vara mer oroliga för alla slags brott än landsbygdsbor, 

eftersom tidigare forskning upprepade gånger har visat detta (Brå 2017:2; Ceccato 2016; 

Mallén 2005). T.o.m. när oron för brott tidigare studerats uppdelat i brottstyper har resultaten 

visat högre oro för samtliga brottstyper i stad än på landet. Under åren 2006 - 2016 visar Brå att 

oron för bostadsinbrott är större i staden. Men Brås resultat visar också att oron för 

bostadsinbrott skiljer sig minst av brottstyperna bostadsinbrott, våld och stöld/skadegörelse på 

fordon (statistik hämtad från Brå). Brås resultat visar alltså i vart fall att vad gäller oron för de 

tre brottstyperna, varierar oron för bostadsinbrott minst mellan stad och land. Det tyder på att 

våra resultat inte är orimliga. Avvikelsen kan bero på att vi inte enbart mäter bostadsinbrott som 

Brå gör (statistik hämtad från Brå) utan även inbrott i olika förrådsutrymmen. Vi tänker oss att 

förrådsutrymmen på landsbygd kan upplevas som mer oskyddade eftersom de oftast inte finns i 

bostadshuset utan i fristående hus.  

 

Den högre oron för inbrott på landet kan kallas för irrationell oro, eftersom risken att utsättas 

för inbrott är lägre där (Heber 2007). Detta beskrivs ibland som en rädsloparadox (Heber 2008). 

Vårt resultat avviker från traditionella antaganden att landsbygd har högre informell social 

kontroll, bättre grannsamverkan och mer tillit vilket medför en högre trygghet på landet än i 

staden (bl.a. Mallén 2005). Men landsbygd inte är homogena platser som liknar varandra 

(Rogers & Pridemore 2016). Vilket kan förklara att vårt resultat avviker från Malléns. 

Resultatet ligger istället i linje med det Ceccato funnit om en ökande oro för brott på 

landsbygden i Sverige och att den tillgängliga landsbygden även har blivit mer kriminogen 

sedan 1990-talet. Ceccato har sett att det särskilt gäller områden i Skåne där befolkningen nu är 

mer utsatt för både person- och egendomsbrott än tidigare (Ceccato 2016:1). Den högre oron 

för inbrott kan även tyda på boendesegregation och mer socialt utsatt landsbygd i region Syd, 

vilket är faktorer som ökar oron för brott enligt tidigare forskning (Brå 2008:16). 

  

Dessutom visar forskning att centralisering av polisen, som vi nu ser i Sverige, försvagar 

kontakten med landsbygden, skapar okunskap om problem på landsbygden och i förlängningen 

därför ökar oron för brott i landsbygden (Yarwood & Wooff 2016; Ceccato 2016). Polisen 
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arbetar dock numera med strategier som medborgardialog och medborgarlöften för att behålla 

den lokala kontakten (Brå 2016; Polisen 2016). Brå har också funnit att skillnaderna i 

brottsutsatthet mellan stad och land minskar samt att bedrägerier, som ökar i Sverige, ökar mest 

i landsbygd (Brå 2017:5). Rogers och Pridemore (2016) pekar på att andra faktorer verkar 

desorganiserande på landsbygden än de som anges i modellen för social desorganisation - som 

baserats på stadsmiljö. Skäl för social desorganisation på landsbygden skulle enligt dem kunna 

vara långa avstånd till polisen och hög utflyttning och omflyttning – vilket ger lägre social 

kontroll - och att detta skapar oro för brott (Rogers & Pridemore 2016). Tidigare svenska 

undersökningar har också visat att boendemiljö, företagande, sociala relationer, avstånd till 

arbete eller polis, kulturella mönster och liknande levnadsomständigheter faktiskt skiljer sig åt 

mellan landsbygden och staden i Sverige (SOU 2003:29 och Ceccato 2016). Trots att inte 

Näringsdepartementet eller Ceccato talar om social desorganisation, utan om skillnader i social 

organisation mellan stad och land bör organisationsskillnaderna de för fram, bekräfta Rogers 

och Pridemores uppfattning om att anledningar till social desorganisation skiljer sig mellan stad 

och land. Vårt resultat kan mot denna bakgrund förstås utifrån social desorganisationsteori och 

risksamhälle - genom omständigheter som färre poliser, längre till polisen, hög utflyttning och 

lägre social kontroll växer känslan av att vara oskyddad mot inbrott och därmed även oron för 

inbrott, oavsett risken att utsättas för inbrott. 

 

Att våra resultat visar högre allmän oro för inbrott på landet än i städerna anser vi också 

bekräftar vikten av orosindex för att fånga upp och nyansera oro för brott. Men det är viktigt att 

behålla indexens bredd för att inte närma sig enfrågeanalyser när antalet frågor i indexen 

minskar (Ferraro 1995; Zhao, Gibson, Lovrich och Gaffney 2002; Wallström 2004; Litzén 

2006; Sundell 2012). När vi delar upp index för allmän oro för brott i två delar i brottstyperna 

inbrott respektive våldsbrott och stöld/skadegörelse på fordon finns risken att indexen blir för 

små. 

  

Här finns också en skillnad i att vi å ena sidan inte kan förklara resultatet med högre oro för 

inbrott på landsbygden, och å andra sidan att vi kan förklara skillnaderna mellan stad och land 

vad gäller oro för bl.a. våldsbrott och i konkret oro (mer om vad vi kan förklara efter detta 

stycke). Skillnaden i materialets förklaringsförmåga tror vi kan bero på att vi inte har kunnat 

studera problem- och ordningsstörningar som är specifika för landsbygden, eftersom frågor om 
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sådana störningar inte finns i materialet. Ceccato nämner som exempel på sådana störningar 

miljöbrott och skador på naturen (Ceccato 2016).  

  

För det andra kan problem- och ordningsstörningar50 förklara 21,6 % av skillnaden i allmän 

oro för våldsbrott och stöld/skadegörelse på fordon, samt även 17,6 % av skillnaden i konkret 

oro. Att den allmänna oron för bl.a. våldsbrott och den konkreta oron i vår studie visat sig högre 

i städerna än på landet stämmer överens med det Brå har funnit om skillnader mellan stad och 

landsbygd i Sverige (statistik hämtad från Brå 2016).  

  

Ungefär hälften av alla respondenter svarade dock att det inte alls finns några problem i deras 

bostadsområde (se frekvensanalysen i bilaga 6). Trots att så få besväras av problemstörningar 

finns alltså ett signifikant samband mellan skillnaderna i allmän oro för bl.a. våldsbrott och 

konkret oro och problem- och ordningsstörningar i bostadsområdet. Det betyder att där 

problem- och ordningsstörningar finns har denna variabel ett högt förklaringsvärde för oro för 

brott. Detta är inte förvånande eftersom tidigare forskning har visat att bostadsområdenas 

sociala och fysiska problemnivå har stort förklaringsvärde för oron för brott (Ivert m.fl. 2015; 

Chrysoulakis, m.fl. 2013; Brå 2008:16: Litzén 2006). 

 

Våra resultat stämmer också med teorierna om social desorganisation och broken windows, i 

vart fall vad avser stadsmiljö. Enligt teorierna behöver man för att sänka oro för brott komma 

till rätta med sociala och fysiska problem i bostadsområden, d.v.s. man behöver arbeta med 

ekonomisk utsatthet, missbruksproblem i området, hög omflyttning, etnisk heterogenitet, skräp, 

nedgångna hus och bättre belysning m.m. (Shaw & McKay 1942; Wilson & Kelling 1982). 

Broken windows-teorin poängterar vikten av fotpatrullerande närpolis och polisens 

kommunikation med lokalsamhället för att minska problem- och ordningsstörningar i 

bostadsområden. Trygghet kan då skapas trots att brottsligheten kanske inte påverkas (Wilson 

& Kelling 1982).  

 

Tidigare studier visar också att det finns ett samband mellan närpolisverksamhet och flera av de 

trygghetsskapande faktorerna i social desorganisationsteori. Här finns en skillnad från mer 

traditionellt reaktivt brottsbekämpande polisarbete som inte har det sambandet, utan snarare 
                                                

50 De problem- och ordningsstörningar som undersöks i denna studie är nedskräpning, skadegörelse, berusade personer utomhus, 
narkotikapåverkade personer utomhus, bostäder som är tillhåll för alkoholister, bostäder som är tillhåll för narkotikamissbrukare, folk som 
bråkar och slåss utomhus, kvinnor som antastas, ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen samt trafikproblem. 
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bidrar till lägre förtroende för polisen och därmed också högre oro för brott (Ren m.fl. 2005; 

Adams m.fl. 2005). Studier visar också att centralisering av polisen försvagar kontakten med 

landsbygden, skapar okunskap hos polisen om problemen på landsbygden - och därför riskerar 

att öka oron för brott i landsbygden i längden (Yarwood & Wooff 2016; Ceccato 2016). Dessa 

negativa effekter motverkas av strategierna med medborgardialog och medborgarlöften (Polisen 

2016; Brå 2016). 

 

När vi utgår från denna tidigare forskning och teori, blir våra slutsatser att allmän oro för 

våldsbrott och stöld/skadegörelse på fordon samt konkret oro i region Syd kan minskas genom 

att identifiera var den fysiska- och sociala boendemiljön är sämre, och därefter närpolisiärt 

arbeta med dessa problem- och ordningsstörningar. För att minska skillnaderna i oro mellan 

stad och land behöver närpolis även vara närvarande på landsbygden. Vi finner det intressant att 

sådant närpolisarbete som påverkar problem- och ordningsstörningar och sänker oron för brott 

enligt tidigare forskning och broken windows- teorin inte nödvändigtvis handlar om arbete med 

brottslighet utan i stället om att engagera sig i lokal livskvalitet. 

 

Ytterligare en intressant iakttagelse, men mindre central för skillnaderna mellan stad och land, 

är att variabeln inställning till polisens engagemang påverkar oro för mängdbrottstyperna, men 

inte alls påverkar konkret oro, se tabell 2.1, 2.2 och 3.1. Det tolkar vi som att närpolisiärt arbete 

med problem- och ordningsstörningar troligen inte påverkar konkret oro i samma utsträckning 

som närpolisverksamhet kan påverka oron för olika mängdbrottstyper. 

  

För det tredje kan inte utsatthet för mängdbrott förklara skillnaderna i oro för brott mellan 

landsbygden och städerna i region Syd. Eller med andra ord skulle skillnaderna i oro mellan 

stad och land kvarstå även om utsattheten skulle vara lika stor i städerna och på landsbygden.  

Samtidigt visar våra resultat liksom tidigare forskning både att brottsutsattheten har ett starkt 

samband med oro för brott generellt och att utsattheten för brott är större i staden än på landet 

(Wallström 2004; Chrysoulakis m.fl. 2013; Brå 2008:16). Våra resultat visar att utsattheten för 

mängdbrott i region Syd är 8,4 procentenheter större i städerna än på landet, se tabell 5.1. 
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Mer aktuella studier visar dock också att utsattheten för mängdbrott i Sverige går ner, men även 

att skillnaderna i brottsutsatthet51 mellan stad och landsbygd minskar. Det gäller dock inte 

bedrägeri där utsattheten ökar, och ökar mest på landet (Brå 2017:5; Brå 2017:1). Annan 

forskning har också visat att svensk landsbygd och glesbygd mellan 1996 - 2006 hade en 

brottsökning, som kan förbises p.g.a. en nedgång i brottsligheten i riket i sin helhet. Denna 

forskning visar att man i tillgänglig landsbygd nu är mer utsatt för både person- och 

egendomsbrott än på 1990-talet. En möjlig förklaring till detta är att landsbygden i Sverige 

visar en ny slags demografi, socioekonomi och kultur (Ceccato 2016). Vår uppfattning är att det 

finns väl utbyggda kommunikationer i region Syd, det är tätare mellan byarna och städerna, och 

befolkningen pendlar ofta till arbete från landet till staden. De små skillnaderna i utsatthet 

mellan städer och landsbygd i regionen kan möjligtvis bero på hög rörlighet bland befolkningen 

i de fyra länen. Det vore intressant att undersöka om norra Sverige skulle visa ett annat resultat, 

utifrån hypotesen att landsbygden norrut i landet ser annorlunda ut, med längre avstånd, färre 

innevånare, högre utflyttning m.m. 

 

Den minskade skillnaden i brottsutsatthet mellan stad och landsbygd (Brå 2017:5; Brå 2017:1) 

kan vara en förklaring till vårt resultat att utsatthet inte påverkar orosskillnaderna mellan 

landsbygden och städerna i region Syd. Det kan vara så att utsattheten inte längre skiljer sig 

tillräckligt åt mellan städerna och landet för att påverka orosskillnader. Vilket även skulle 

förklara en del av det tidigare funna enkla sambandet mellan utsattheten och oro för brott som 

präglat kriminalpolitiken i Sverige (Heber 2005). Det här resultatet tyder på att samhället - 

inklusive landsbygden - har förändrats och därigenom har även riskerna förändrats, samtidigt 

som vår medvetenhet om riskerna har ökat, d.v.s. karaktäristika för risksamhället har blivit mer 

omfattande (Beck 1998; Bauman 2002; Garland 2001; Giddens 1999). 

 

Avslutning  

Det är intressant att vi kan förklara den högre oron i städerna, men inte den högre oron på 

landsbygden med variabeln problem- och ordningsstörningar. De problem- och 

ordningsstörningar52 som finns i vårt material kan anses specifika för urbana miljöer. Här ser vi 

skäl att i framtiden ställa frågor i trygghetsmätningar om mer specifika problem- och 

                                                
51 Utsatthet för mängdbrott avser i dessa studier från Brå brottstyperna misshandel, bostadsinbrott, bilstöld (Brå 2017:5; Brå 
2017:1). 
52 nedskräpning, skadegörelse, berusade personer utomhus, narkotikapåverkade personer utomhus, bostäder som är tillhåll för alkoholister, 
bostäder som är tillhåll för narkotikamissbrukare, folk som bråkar och slåss utomhus, kvinnor som antastas, ungdomsgäng som bråkar och 
stör ordningen samt trafikproblem. 
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ordningsstörningar som förekommer på landsbygden. Inledningsvis innebär det att man behöver 

identifiera vilka problem- och ordningsstörningar som finns på landsbygden. Våra resultat ger 

också skäl att i framtiden fortsätta att studera påverkan av social kontroll, närhet till polisen 

och/eller närhet till grannar på oro för brott på landet 

  

Att utsatthet för mängdbrott inte påverkar skillnaderna i oro för brott mellan städer och 

landsbygd bekräftar vår tvekan till ett enkelt samband mellan utsatthet och oro för brott. Vårt 

resultat jämfört med NTU och annan tidigare svensk forskning visar att samhället förändras och 

vikten av att löpande undersöka både oron och utsattheten för brott i Sverige, för att fånga upp 

förändringar och förstå mer av vad som påverkar oron för brott. 

För att ge en rättvisande bild av oro för brott vill vi klargöra att befolkningen i region Syd inte 

uttrycker hög oro för brott - alla tre orosindexen har låga medelvärden, se frekvensanalysen, 

bilaga 6. Även nationella trygghetsundersökningen (NTU) har visat att svenska befolkningens 

oro för brott är låg, även om oron i region Syd visat sig högre än i riket över tid (Brå 2016:2). 

R2-värdena i vår studie visar att mindre än 2 % av oro för brott53 kan förklaras av 

boendeområde, se tabell 1.1. Men trots att oron är relativt låg och r2-värdena är låga, finns det 

behov att studera orosskillnader mellan stad och landsbygd. Bl.a. eftersom tidigare forskning 

visar att brottsligheten, trots att den går ner generellt i Sverige (Brå 2017:1; Brå 2017:5) i vissa 

tillgängliga landsbygder i stället går upp (Ceccato 2016). Tidigare forskning har också visat att 

förklaringsfaktorer och samband med oro för brott inte verkar fungera likadant på landsbygden 

som i staden (Rogers och Pridemore 2016; Adams m.fl. 2005).54 Dessa ojämna trender i 

brottsutveckling kan förbises om man inte studerar olika mindre delområden i Sverige.  

  

Vi ser också att den allmänna oron är högre i region Syd än den konkreta oron, vilket stämmer 

med resultaten i NTU (Brå 2016:2 s.19–20). Vi har dock inte sett tidigare forskning som 

analyserar denna skillnad. Det ingår inte heller i denna studies syfte att göra det, men det vore 

intressant att studera vad detta kan bero på och vad det kan betyda. 

 

Vi frågar oss också avslutningsvis om Polisen ensam bör ha uppdraget att minska oro för brott - 

eller om inte fler samhällsaktörer gemensamt bör arbeta med oron. Vår fråga om Polisens 

ensamma uppdrag ligger i linje med ett aktuellt uttalande från rikspolischefen. I uttalandet 

                                                
53 Allmän oro för inbrott, allmän oro för bl.a. våldsbrott och konkret oro. 
54 Adams m.fl. 2005 hänför sig till tidigare studier av stadsmiljö av Skogan, 1994; Skogan et al., 1999. 
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väcker han den frågan och dessutom visar han medvetenhet om att hans uttalande inte kommer 

att vara populärt hos politiska makthavare (Sveriges Radio 2017). En skillnad från vårt 

perspektiv är att rikspolischefen menar att polisarbete [endast] är att beivra brott och att 

polisens ansvar avtar efter att den synliga brottsligheten är borta från gatorna. Men här visar 

tidigare forskning och vår diskussion att närpolisiär närvaro och lokalt polisengagemang även i 

icke-brottsutsatta områden påverkar tryggheten positivt (Ren m.fl. 2005; Adams m.fl. 2005). 

Det finns också forskare som menar att det finns en felaktig bild av att det går att påverka oro 

för brott med en reaktiv kriminalpolitik, och att missuppfattningen leder till att Polisen inte kan 

uppfylla åtagandet att sänka oron för brott hur mycket politiskt tryck som än utövas (Lee 2009). 

  

En viktig fråga är vad vi kan lära oss när vi studerar mönster i oro för brott i Sverige: Det är 

centralt att förstå att landsbygd inte är homogena platser som liknar varandra (Rogers & 

Pridemore 2016). Ceccato menar också att uppdelningen i stad och land ger en relativt 

grovkornig bild av orosmönster och att detta beror på att ojämlikheten mellan olika grupper 

också påverkar oron för brott och behöver studeras tillsammans med boendeområden (Ceccato 

2016). Samtidigt har Brå sett att boendesegregation är en bärande förklaring för 

orosvariationerna. Det intressanta är att orosvariationen p.g.a. boendesegregation i Brås studie 

kvarstod även efter kontroll mot kön, ålder, resursstyrka, tidigare viktimisering eller personliga 

erfarenheter av brott (Brå 2008:16). Vi kan i vår studie inte annat än hålla med både Brå och 

Ceccato - vid studier om oro för brott och variationer mellan olika boendeområden är det viktigt 

att samtidigt studera variationer mellan grupper i samhället. 
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Bilagor 
 
Tabell 2:1 Allmän oro för inbrott i den egna bostaden och/eller förrådsutrymmen med 
samtliga variabler. 

Allmän oro för inbrott (Index 0–6) 
 

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

Boendeområde (Ref. Stad)        

Mellanstor ort/förort 0,497* 
(0,225) 

0,479* 
(0,217) 

0,514* 
(0,217) 

0,230*** 
(0,042) 

0,770*** 
(0,194) 

0,218*** 
(0,052) 

0,274*** 
(0,039) 

Landsbygd 0,753** 
(0,226) 

0,809*** 
(0,214) 

0,847*** 
(0,214) 

0,440*** 
(0,037) 

0,995*** 
(0,186) 

0,459*** 
(0,045) 

0,551*** 
(0,034) 

Ålder (Ref: 65+ år)        

- 19 år 1,449 
(1,277) 

      

20 - 29 år -0,802 
(0,505) 

      

30 – 49 år  -0,360 
(0,388) 

      

50 – 64 år -0,544 
(0,355) 

      

Kön (Ref. Man)        

Kvinna 0,373* 
(0,185) 

0,249 
(0,177) 

     

Sysselsättning (Ref: Arbetande)        

Student -0,251 
(0,531) 

      

Arbetslös -0,614 
(0,332) 

      

Pensionär -0,568 
(0,347) 

      

Boendestatus (Ref. Sammanboende)        

Ensamboende -0,438* 
(0,195) 

-0,534** 
(0,186) 

-0,458* 
(0,186) 

-
0,391*** 
(0,035) 

   

Problem/ordningsstörningar (0–20) 
0 = inget problem & 20= stort problem 

0,124*** 
(0,019) 

0,129*** 
(0,019) 

0,136*** 
(0,018) 

 0,153*** 
(0,015) 

  

Inställning till polisens engagemang 0 
= positivt inst. & 3= negativ inst. 

0,496*** 
(0,110) 

0,545*** 
(0,104) 

0,511*** 
(0,103) 

  0,524*** 
(0,023) 

 

Utsatthet för mängdbrott (0–5) 
0= inte utsatt 5 = mycket utsat0, t 

0,458*** 
(0,098) 

0,469*** 
(0,092) 

0,417*** 
(0,090) 

   0,620*** 
(0,024) 

 
Intercept 

 
1,046* 
(0,443) 

 
0,483 
(0,273) 

 
0,571* 
(0,255) 

 
1,642*** 
(0,030) 

 
0,899*** 
(0,200) 

 
1,196*** 
(0,039) 

 
1,248*** 
(0,027) 

 
N 

 
365 

 
388 

 
393 

 
12 776 

 
586 

 
8457 

 
13 684 

 
R2(justerat) 

 
0,286 

 
0,285 

 
0,275 

 
0,023 

 
0,162 

 
0,076 

 
0,060 

***= p <,001 **= p <,01 *= p <,05 Källa: Polisens trygghetsmätningar från Blekinge 2016 samt 
Kalmar, Kronoberg och Skåne 2015. 

 
Modell 1 – Alla variabler          Modell 5 – Problem/ordningsstörningar                  
Modell 2 – Alla variabler med p <,05 från modell 1  Modell 6 – Inställning till polisens engagemang  
Modell 3 – Alla variabler med p <,05 från modell 2  Modell 7 – Egenrapporterad utsatthet för mängdbrott 
Modell 4 – Boendestatus                       
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  Tabell 2.2 Allmän oro för våldsbrott och/eller stöld eller skadegörelse på fordon med  
samtliga variabler. 
 
 

Allmän oro för bl.a. våldsbrott (Index 0–6) Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 

Boendeområde (Ref. Stad)       

Mellanstor ort/förort -0,309 
(0,201) 

-0,291 
(0,185) 

-0,291*** 
(0,033) 

0,039 
(0,181) 

-0,349*** 
(0,045) 

-0,243*** 
(0,032) 

Landsbygd -0,281 
(0,200) 

-0,287 
(0,181) 

-0,469*** 
(0,029) 

-0,281 
(0,172) 

-0,550*** 
(0,039) 

-0,392*** 
(0,028) 

Ålder (Ref: 65+ år)       

- 19 år 0,923 
(0,954) 

     

20 - 29 år 0,008 
(0,456) 

     

30 – 49 år  -0,058 
(0,350) 

     

50 – 64 år -0,016 
(0,321) 

     

Kön (Ref. Man)       

Kvinna 0,477** 
(0,165) 

0,490** 
(0,151) 

0,232*** 
(0,024) 

   

Sysselsättning (Ref: Arbetande)       

Student -0,011 
(0,455) 

     

Arbetslös -0,145 
(0,299) 

     

Pensionär -0,343 
(0,313) 

     

Boendestatus (Ref. Sammanboende)       

Ensamboende -0,033 
(0,174) 

     

Problem/ordningsstörningar (0–20) 
0 = inget problem & 20= stort problem 

0,155*** 
(0,017) 

0,156*** 
(0,016) 

 0,175*** 
(0,014) 

  

Inställning till polisens engagemang (0–3) 
0 = positivt inst. & 3= negativ inst. 

0,272** 
(0,098) 

0,338*** 
(0,087) 

  0,448*** 
(0,019) 

 

Utsatthet för mängdbrott (0–5) 
0= inte utsatt 5 = mycket utsatt 

0,442*** 
(0,087) 

0,468*** 
(0,076) 

   0,725*** 
(0,019) 

 
Intercept 
 

 
0,741 
(0,396) 

 
0,528* 
(0,232) 

 
1,401*** 
(0,025) 

 
1,132*** 
(0,185) 

 
1,355*** 
(0,034) 

 
1,269*** 
(0,022) 

 
N 

 
362 

 
426 

 
14 179 

 
570 

 
8350 

 
13 484 

 
R2(justerat) 

 
0,355 

 
0,362 

 
0,025 

 
0,216 

 
0,075 

 
0,113 

***= p <,001 **= p <,01 *= p <,05 Källa: Polisens trygghetsmätningar från Blekinge 2016 samt Kalmar, 
Kronoberg och Skåne 2015. 

 
 

Modell 1 – Alla variabler          Modell 4 – Problem/ordningsstörningar                  
Modell 2 – Alla variabler med p <,05 från modell 1  Modell 5 – Inställning till polisen engagemang 
Modell 3 – Kön    Modell 6 – Egenrapporterad utsatthet mängdbrott 
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Tabell 3.1 Konkret oro med samtliga variabler.  
 
 

Konkret oro (Index 0–7) Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 Modell 6 

Boendeområde (Ref. Stad)       

Mellanstor ort/förort 0,372 
(0,248) 

0,416* 
(0,207) 

0,438* 
(0,204) 

-0,168*** 
(0,031) 

0,432* 
(0,213) 

-0,127*** 
(0,030) 

Landsbygd -0,002 
(0,248) 

-0,162 
(0,202) 

-0,132 
(0,199) 

-0,309*** 
(0,027) 

-0,133 
(0,208) 

-0,246*** 
(0,026) 

Ålder (Ref: 65+ år)       

- 19 år 2,020* 
(0,977) 

0,218 
(0,429) 

    

20 - 29 år 0,377 
(0,565) 

-0,208 
(0,319) 

    

30 – 49 år  0,440 
(0,422) 

0,010 
(0,246) 

    

50 – 64 år 0,375 
(0,388) 

0,055 
(0,245) 

    

Kön (Ref. Man)       

Kvinna 0,744*** 
(0,203) 

0,524** 
(0,170) 

0,505** 
(0,167) 

0,264*** 
(0,023) 

  

Sysselsättning (Ref: Arbetande)       

Student 0,129 
(0,542) 

     

Arbetslös 0,580 
(0,336) 

     

Pensionär 0,450 
(0,384) 

     

Boendestatus (Ref. Sammanboende)       

Ensamboende 0,063 
(0,218) 

     

Problem/ordningsstörningar (0–20) 
0 = inget problem & 20= stort problem 

0,112*** 
(0,022) 

0,112*** 
(0,018) 

0,112*** 
(0,018) 

 0,147*** 
(0,017) 

 

Inställning till polisens engagemang (0–3) 
0 = positivt inst. & 3= negativ inst. 

0,173 
(0,123) 

     

Utsatthet för mängdbrott (0–5) 
0= inte utsatt 5 = mycket utsatt 

0,570*** 
(0,103) 

0,610*** 
(0,088) 

0,605*** 
(0,087) 

  0,506*** 
(0,018) 

 
Intercept 

 
-1,063* 
(0,467) 

 
-0,264 
(0,275) 

 
-0,265 
(0,232) 

 
0,582*** 
(0,024) 

 
0,054 
(0,220) 

 
0,516*** 
(0,021) 

 
N 

 
238 

 
347 

 
347 

 
9084 

 
381 

 
8648 

 
R2(justerat) 

 
0,374 

 
0,295 

 
0,301 

 
0,029 

 
0,176 

 
0,098 

***= p <,001 **= p <,01 *= p <,05 Källa: Polisens trygghetsmätningar från Blekinge 2016 samt Kalmar, 
Kronoberg och Skåne 2015. 

 
Modell 1 – Alla variabler          Modell 4 – Kön 
Modell 2 – Alla variabler med p <,05 från modell 1  Modell 5 – Problem/ordningsstörningar                  
Modell 3 – Variabler med p <,05 från modell 2  Modell 6 – Egenrapporterad utsatthet mängdbrott 
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Tabeller 4.1–4.4 
Tabell 4.1 Oro för inbrott i bostad och boendeområde. 

Oro för inbrott i bostaden Boendeområde  
Total Oroat sig under de senaste 

12 månaderna att bli utsatt 
för inbrott i den egna 
bostaden. 

 Stad Mellanstor ort/ förort Landsbygd 
Ja, ofta                         % 18,0 % 22,2 % 26,3 % 22,7 % 

Ja, men bara sällan      % 29,5 % 34,4 % 37,6 % 34,2 % 

Nej, har inte hänt         % 52,5 % 43,4 % 36,1 % 43,1 % 

Total                                                                            % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Pearson Chi-Square: 0,000 Sig.            Källa: Polisens trygghetsmätningar från Blekinge 2016 samt Kalmar, Kronoberg och Skåne 2015 

 
 
Tabell 4.2 Oro för inbrott i förrådsutrymmen och boendeområde. 

Oro för inbrott i förrådsutrymmen Boendeområde  
Total 

Oroat sig under de senaste 
12 månaderna  
att utsatt för inbrott i 
förråd, källare, 
vindsutrymme eller 
garage. 
 

 Stad Mellanstor ort/förort Landsbygd 

Ja, ofta                         % 18,8 % 21,9 % 25,9 % 22,6 % 

Ja, men bara sällan      % 32,9 % 33,4 % 36,2 % 34,4 % 

Nej, har inte hänt         % 48,3 % 44,8 % 38,0 % 42,9 % 

Total                                                                            % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Pearson Chi-Square: 0,000 Sig.           Källa: Polisens trygghetsmätningar från Blekinge 2016 samt Kalmar, Kronoberg och Skåne 2015. 

 

Tabell 4.3 Oro för stöld eller skadegörelse på fordon och boendeområde. 

Oro för stöld/skadegörelse på fordon Boendeområde  
Total 

Oroat sig under de senaste 
12 månaderna att sin bil, 
mc, moped eller cykel ska 
utsättas för stöld eller 
skadegörelse om den är 
parkerad i det egna 
bostadsområdet. 
 

 Stad Mellanstor ort/förort Landsbygd 

Ja, ofta                      % 28,2 % 21,9 % 18,8 % 22,5 % 

Ja, men bara sällan   % 33,0 % 34,8 % 32,0 % 33,0 % 

Nej, har inte hänt      % 38,8 % 43,3 % 49,1 % 44,4 % 

Total                                                                          % 100,0 % 100,0% 100,0 % 100,0 % 
Pearson Chi-Square: 0,000 Sig.          Källa: Polisens trygghetsmätningar från Blekinge 2016 samt Kalmar, Kronoberg och Skåne 2015 
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Tabell 4.4 Oro för överfall eller misshandel och boendeområde. 

 
 

Oro för överfall eller misshandel Boendeområde  
Total 

Oroat sig under de senaste 
12 månaderna  
att bli överfallen eller 
misshandlad i det egna 
bostadsområdet. 
 

 Stad Mellanstor ort/förort Landsbygd 

Ja, ofta                      % 11,4 % 8,2 % 5,8 % 8,4 % 

Ja, men bara sällan   % 23,9 % 18,5 % 15,4 % 18,9 % 

Nej, har inte hänt      % 64,6 % 73,3 % 78,8 % 72,9 % 

Total                                                                           % 100,0% 100,0% 100,0 % 100,0 % 

Pearson Chi-Square: 0,000 Sig.           Källa: Polisens trygghetsmätningar från Blekinge 2016 samt Kalmar, Kronoberg och Skåne 2015 
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Tabell 5.1 Utsatthet för mängdbrott och boendeområde. 
 

 
 

Utsatthet för mängdbrott Boendeområde  
Total 

De som någon gång under de 
senaste 12 månaderna blivit utsatta 
för stöld, fysiskt våld, olaga hot, 
bedrägeri och/eller skadegörelse. 

Graden av utsatthet Stad Mellanstor stad Landsbygd 

0: Inte utsatt            % 75,7 % 82,0 % 84,1 % 80,9 % 

1                                % 17,0 % 13,1 %  11,8 % 13,8 % 

2                                % 5,4 % 3,8 % 3,1 % 4,0 % 

3                                % 1,5 % 0,8 % 0,7 % 1,0 % 

4                                % 0,3 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 

5: Mycket utsatt     % 0,2 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 

Total                                                                          % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

P     Pearson Chi-Square: 0,000 Sig. Källa: Polisens trygghetsmätningar från Blekinge 2016 samt Kalmar, Kronoberg och Skåne 2015. 
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Bilaga 1: Landsbygder i Sverige, tre kartor 

 

Sveriges Kommuner och Landstings områdesindelning av Sverige enligt 
kommungruppsindelningen (SKL 2016:14) 
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Glesbygdsverkets områdesindelning av Sverige (Glesbygdsverket 2003:43) 

 

 



 

  52 

 
 

Indelning av Sverige enligt skotsk metod (Glesbygdsverket 2003:43) 
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Bilaga 2: Följebrev  
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Bilaga 3: Enkät 
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Bilaga 4: Kategorisering av boendeområden 

 
 
Boendeområde landsbygd 
 Kommun Område 
Blekinge Karlshamn Karlshamn övrigt (totalt) 
Blekinge Karlshamn Karlshamn, övrigt (Asarum) 
Blekinge Karlskrona Karlskrona, övrigt (Rödeby) 
Blekinge Karlskrona Karlskrona, övrigt (totalt) 
Blekinge Olofström Olofström, Järnshög, Gränum 
Blekinge Olofström Olofström, Kyrkhult, Vilshult 
Blekinge Ronneby Ronneby, övrigt (Norra) 
Blekinge Ronneby Ronneby, övrigt (Sydöstra) 
Blekinge Ronneby Ronneby, övrigt (Västra) 
Kalmar Emmaboda Tätort 
Kalmar Kalmar Ljungbyholm Södra 
Kalmar Kalmar Norrliden 
Kalmar Kalmar Smedby 
Kronoberg Alvesta Alvesta, Landsbygd 
Kronoberg Ljungby Ljungby, Landsbygd 
Kronoberg Ljungby Ljungby, Ytterområden 
Kronoberg Markaryd Markaryd, Landsbygd 
Kronoberg Markaryd Markaryd, Strömsnäsbruk 
Kronoberg Markaryd Markaryd, tätort 
Kronoberg Tingsryd Tingsryd, Landsbygd 
Kronoberg Tingsryd Tingsryd, Ryd 
Kronoberg Tingsryd Tingsryd, tätort 
Kronoberg Uppvidinge Uppvidinge, Norr 
Kronoberg Uppvidinge Uppvidinge, Söder 
Kronoberg Växjö Växjö, övrig landsbygd 
Kronoberg Älmhult Älmhult, Landsbygd 
Kronoberg Älmhult Älmhult, Övriga större tätorter 
Skåne Bjuv Ekeby 
Skåne Helsingborg Ödåkra 
Skåne Klippan Ljungbyhed 
Skåne Klippan Östra-Ljungby 
Skåne Osby Annan del 
Skåne Landskrona Annan del 
Skåne Åstorp Hyllinge 
Skåne Åstorp Kvidinge 
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Boendeområde stad 
Län Kommun Område 
Blekinge Karlshamn Karlshamn, tätort 
Blekinge Karlskrona Karlskrona, centrum 
Blekinge Ronneby Ronneby, tätort 
Kalmar  Kalmar Centralt Norr, Kvarnholmen 
Kronoberg Ljungby Ljungby, Centrum 
Kronoberg Växjö Växjö, Araby/Dalbo 
Kronoberg Växjö Växjö, Hovshaga/Danneborg 
Kronoberg Växjö Växjö, Högstorp/Öster/Norr 
Kronoberg Växjö Växjö, Teleborg 
Kronoberg Växjö Växjö, övrig stad 
Kronoberg Älmhult Älmhult, Centralorten 
Skåne Helsingborg Fredriksdal 
Skåne Helsingborg Högaborg 
Skåne Helsingborg Planteringen 
Skåne Lund Centrum 
Skåne Malmö Centrum 
Skåne Malmö Fosie 
Skåne Malmö Husie 
Skåne Malmö Hyllie 
Skåne Malmö Kirseberg 
Skåne Malmö Oxie 
Skåne Malmö Rosengård 
Skåne Malmö Södra Innerstaden 
Skåne Malmö Västra Innerstaden 
Skåne Landskrona Övrig del tätort 
 
Boendeområde mellanstor ort/förort 
Blekinge Karlskrona Karlskrona, tätort (Lyckeby) 
Blekinge Karlskrona Karlskrona, tätort (Mellanstaden) 

Blekinge Karlskrona 
Karlskrona, tätort (utanför 
centrumkärnan) 

Blekinge Olofström Olofström, tätort 
Blekinge Ronneby Ronneby, övrigt (Kallinge) 
Kalmar Kalmar Funkabo  
Kalmar Kalmar Lindsdal Norr 
Kalmar Kalmar Oxgagen/Getingen 
Kronoberg Alvesta Alvesta, Rönnemyr 
Kronoberg Alvesta Alvesta, tätort, Västra 
Kronoberg Alvesta Alvesta, tätort, Östra 
Kronoberg Växjö Växjö, Braås 
Skåne Bjuv Billesholm 
Skåne Bjuv Övriga 
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Skåne Helsingborg Hasslarp 
Skåne Klippan Övriga 
Skåne Lund Dalby 
Skåne Lund Linero 
Skåne Lund Norra Fäladen 
Skåne Lund Övriga delar 
Skåne Malmö Limhamn Bunkeflo 
Skåne Osby Tätort 
 
Svårdefinierade och borttagna boendeområden 
Kalmar  Kalmar Södra Stadsdelarna/ Rinkabyholm 
Skåne Östra Göinge Norr 
Skåne Östra Göinge Söder 
Skåne Åstorp Övriga 
Skåne Kävlinge Väster 
Skåne Kävlinge Öster 
Skåne Kristianstad Södra 
Skåne Kristianstad Övriga 
Skåne Helsingborg Övriga delar 
 
 
Uppgifter om alla postnummer knutna boendeområdena finns att se uppgifter i tekniska 
rapporterna (Polisen region Syd 2015 och 2016) 
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Bilaga 5: Databearbetning av variablerna 
 

Här beskriver vi hur vi har kodat samtliga variabler och skapat de tre orosindexen, allmän 

oro för inbrott, allmän oro för bl.a. våldsbrott och konkret oro. Enkäten, se bilaga 3. 

 

Beroende variabler - tre orosindex 

I skapandet av indexen har vi genomgående tagit bort alla svarsalternativ som inte tillför 

någon information till analyserna. Dessa är svarsalternativ som “vet ej” och “förekommer 

inte”, eller “går aldrig på/deltar aldrig i sådana aktiviteter”. Vi har genomgående kodat 

variablerna i tre orosindexen till stigande medhåll för oro, otrygghet eller rädsla, d.v.s. 0 

är alltid = ingen oro/ingen otrygghet/inte rädd och stigande värden uttrycker stigande oro, 

otrygghet eller rädsla. 

 

Allmän oro för inbrott  

Det första orosindexet baserade vi på två av fyra delfrågor i fråga 11 i enkäten, för 

enkäten se bilaga 3. Dessa två delfrågor handlar om oro att utsättas för inbrott antingen i 

bostaden och/eller i förrådsutrymmen. Vi kodade svarasalternativen enligt följande: 0= 

nej har inte hänt, 1 = ja men bara sällan, 2 = ja ganska ofta och 3 = ja mycket ofta. 

Därefter summerade vi variablerna till ett index som går mellan 0 – 6, där 0 innebär ingen 

oro och 6 innebär mycket oroad.  Att skalan går mellan 0-6 beror på att de två frågorna 

har fyra svarsalternativ varav variabelvärde 3 “Ja mycket ofta” är det högsta 

svarsalternativet. En individ som svarat alternativet 3 “ja mycket ofta” på de två frågorna 

får det högsta värdet på indexet, d.v.s. 6. En individ som svarat 0 “nej har inte hänt” på de 

två frågorna får ett värde 0 på indexet. 

 

Allmän oro för våldsbrott och stöld eller skadegörelse på fordon  

Det andra orosindexet (vi kallar det för allmän oro för bl.a. våldsbrott nedan) baserade vi 

på de andra två delfrågorna i fråga 11 i enkäten. Dessa två delfrågor handlar om oro att 

utsättas för våldsbrott och oro att egna fordon ska utsättas för stöld eller skadegörelse, i 

det egna bostadsområdet. Vi kodade svarsalternativen enligt följande: 0= nej har inte 

hänt, 1 = ja men bara sällan, 2 = ja ganska ofta och 3 = ja mycket ofta. Därefter 
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summerade vi variablerna till ett index mellan 0 – 6, där 0 innebär ingen oro och 6 

innebär mycket oroad. 

Konkret oro i det egna bostadsområdet 

Det tredje orosindexet baserade vi på fråga 12, 13 och 14 i enkäten. Fråga 12 kunde 

besvaras med två svarsalternativ, som vi kodade enligt följande: 0= trygg, 1=otrygg. 

 Fråga 13 kunde besvaras med tre svarsalternativ. Svarsalternativen ett “Ja, en person” 

och svarsalternativ två “Ja, flera personer” kodades ihop till ett svarsalternativ. Därefter 

kodade vi de två kvarstående alternativen enligt följande 0 =inte rädd och 1 = rädd för en 

eller flera personer i området. Fråga 14 består av fem delfrågor där varje delfråga kunde 

besvaras med två svarsalternativ. Vi kodade svarsalternativen enligt följande: 0 = ingen 

otrygghet 1 = känner otrygghet. Avslutningsvis summerade vi variablerna till ett index 

mellan 0 - 7, där 0 innebär ingen konkret otrygghet och 7 innebär mycket konkret 

otrygghet.   

 

Oberoende variabler  

Boendeområde - landsbygd och stad 

Variabeln lanorg3 i datamaterialet innehåller 92 olika namngivna boendeområden. Dessa 

saknar uppgift om de är stad, landsbygd eller mellanstora orter. För att genomföra studien 

behövde vi därför skapa en ny variabel av variabeln lanorg3 som ursprungligen är en 

variabel på nominalskala. Vi började med att konvertera variabeln till en numerisk 

variabel. Därefter skapade vi en ny variabel som vi kallar boendeområde och kodade de 

92 områdena till de tre värdena “stad”, “mellanstor ort/förort”, “landsbygd”. De 

svårdefinierade områdena har vi tagit bort helt ur våra analyser. Hur varje område 

definierades, och skälen till våra beslut finns att läsa mer om under begreppsavsnittet 

samt i bilaga 4. 

 

Egenrapporterad utsatthet för mängdbrott55 

Baseras på fråga 3, 7, 9, 17 och 19 i enkäten som alla besvaras med två svarsalternativ: ja 

eller nej. Vi kodade svaren till stigande medhåll till utsatthet enligt följande 0= Inte utsatt 

                                                
55 Mängdbrott avser brottstyperna våld, stöld eller skadegörelse, bedrägeri och olaga hot. 
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(Nej), 1=Utsatt (Ja).  Avslutningsvis summerade vi samtliga variablerna till ett index som 

går mellan 0 – 5. I indexet innebär 0 inte utsatt och 5 innebär mycket utsatt.  

 

Problem- och ordningsstörningar i det egna bostadsområdet 

Baseras på fråga 1 i enkäten som har tio delfrågor om problem- och ordningstörningar i 

det egna bostadsområdet. Dessa problem- och ordningstörningar är nedskräpning, 

skadegörelse, berusade personer utomhus, narkotikapåverkade personer utomhus, 

bostäder som är tillhåll för alkoholister, bostäder som är tillhåll för narkotikamissbrukare, 

folk som bråkar och slåss utomhus, kvinnor som antastas, ungdomsgäng som bråkar och 

stör ordningen samt trafik. 

 

Samtliga delfrågor har fem svarsalternativ varav ett ”vet ej” och ett “förekommer inte”. 

 Vi tog bort svarskategorierna vet ej och förekommer inte. Därefter kodade vi de andra 

alternativen till stigande medhåll till problem enligt följande: 0 = förekommer, men är 

inget problem, 1=litet problem och 2 = stort problem. Avslutningsvis summerade vi 

samtliga variablerna till ett index som går mellan 0 – 20. I indexet innebär 0 inget 

problem och 20 innebär stort problem.  

 

Inställning till polisens engagemang i det egna boendeområdet 

Baseras på fråga 15 som har fem svarsalternativ, varav ett ”vet inte”. Vi tog bort 

svarskategorin vet inte. Därefter kodade vi de resterande svarskategorierna till stigande 

medhåll till polisen agerande, enligt följande 0 = instämmer helt, 1= instämmer delvis 2= 

instämmer inte, 3 = instämmer absolut inte. Detta innebär att ju högre värde desto mindre 

anser man att polisen är engagerad i sitt bostadsområde. Inställning till polisens agerande 

kan tolkas som en skala mellan 0–3, där 0 innebär positiv inställning, och med ett 

stigande värde försämras inställningen och 3 innebär negativ inställning 

 

Kön 

Baseras på fråga 21 och har tre svarsalternativ: Man, Kvinna och Annat. Vi tog bort 

svarkategorin annat som endast hade 38 respondenter.  
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Ålder  

Baseras på fråga 22 i enkäten som frågar efter respondenternas födelseårtal. Vi använde 

oss av en befintlig variabel i datamaterialet - Q143. I den är respondenternas ålder indelad 

i fem åldersgrupper - 19, 20 - 29, 30 - 49, 50 - 64 och 65 +.  Q143 är en färdig 

konstruerad variabel av den ursprungliga variabeln Q128 som mäter ålder i födelseårtal.  

 

Sysselsättning  

Baseras på fråga 24 i enkäten som har sju svarsalternativ. Dessa är egen 

företagare, offentligt anställd, privatanställd, studerande, arbetslös, pensionär och annat. 

Vi använde oss av en befintlig variabel i datamaterialet - Q141. Den har fyra 

svarsalternativ: arbetande, studerande, arbetslös och pensionär. Q141 är en färdig 

konstruerad variabel av den ursprungliga variabeln Q130. I variabeln Q141 har 

svarsalternativen egen företagare, offentligt anställd och privatanställd kodats ihop till 

svarsalternativet arbetande och svarsalternativet annat har tagits bort.56 

 

Boendestatuts 

Baseras på fråga 25 i enkäten och har sex svarsalternativ. Vi använde oss av en befintlig 

variabel i datamaterialet Q140, som är en färdig konstruerad variabel av variabeln Q131. 

Variabeln Q140 har två svarsalternativ ensamboende och sammanboende. 

Svarsalternativet ensamboende i Q140 är sammansatt av svarsalternativen två och tre, 

dessa är “Jag är ensamstående och bor ensam” och “Jag är ensamstående med barn (barn 

under 18 år) “. Svarsalternativet sammanboende i Q140 är sammansatt av svarsalternativ 

fyra och fem, dessa är “Jag är gift/sambo med barn” och “Jag är gift/sambo utan 

hemmavarande barn”. I variabeln Q140 har svarsalternativen ett och sex uteslutits, dessa 

är “Jag bor hos mina föräldrar” och “annat” 

                                                
56 I variabeln Q130 finns variabelvärdet hemarbetande. Detta svarsalternativ finns inte med i enkäten, se bilaga 3. Det 
beror på att svarsalternativet hemarbetande fanns med i de första mätningarna 2015 men togs sedan bort ur enkäten. 
Den bifogade enkäten är den uppdaterade versionen av enkäten (där svarsalternativet “hemarbete” är borttaget). Antalet 
som svarat hemarbetande i Q130 var totalt 10 stycken. I variabeln Q141 som vi använder oss av har svarsalternativet 
hemarbetande tagits bort. 
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Bilaga 6: Frekvensanalys 

 

Allmän oro för inbrott i den egna bostaden och/eller förrådsutrymmen etc. 

Indexet är mellan 0–6, där 0= inte oroad, och 6= mycket oroad 

Medelvärde: 1,76 

Median: 2,0 

Standardavvikelse: 1,76  

Bortfall: 8,37 % 

 

Allmän oro för våldsbrott och/eller stöld/skadegörelse på fordon 

Indexet är mellan 0–6, där 0= inte oroad, och 6= mycket oroad 

Medelvärde: 1,21  

Median: 1,0 

Standardavvikelse: 1,44 

Bortfall: 9,63 % 

 

Konkret oro i det egna bostadsområdet 

Indexet är mellan 0–7, där 0= trygg, och 7= mycket otrygg 

Medelvärde: 0,51 

Median: 0,00 

Standardavvikelse: 1,08 

Bortfall: 41,8 %. Av dessa har vi kodat bort 1,6 % som svarat vet ej och 10,9 % som 

svarat att det aldrig går aldrig på eller aldrig utför aktiviteten.57  

 

Boendeområde   

Stad       5 075 st                             31,9 % 

Mellanstor ort  3 934 st                         24,7 % 

Landsbygd     6 886 st                             43,3 % 

Totalt:          15 895 st                        100.0 % 

Bortfall       8 798 st                             35,6 % 

                                                
57 Vi redovisar genomgående hur stor del av bortfallen i de olika variablerna som vi själva har skapat genom att 
utesluta svar ur materialet. Vi räknade ut dessa delar för att kontrollera hur bortfallet påverkas av vår databearbetning. 
Med detta vill vi ge en mer detaljerad uppfattning av bortfallet. 
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Av bortfallet på 35,6 % har vi kodat bort 7,8 % då de var svårdefinierade områden och 

27,8 % som saknade områdesindelning, då de endast var kategoriserade på kommunnivå. 

 

Upplevt problem/ordningsstörningar i bostadsområdet 

Indexet är mellan 0–20, där 0= förekommer, men är inget problem, och 20 =stort problem 

Medelvärde: 8,85 

Median: 9,00 

Typvärde: 10,00 

Standardavvikelse: 5,06 

Bortfall: 96,1% 

Av bortfallet på 96,1 % avser 46,7 % svar om att problem och ordningsstörningar inte 

förekommer i bostadsområdet och 17,1 % avser vet inte-svar som vi kodat bort 

 

Inställning till polisens engagemang 

Variabelvärden 0 - 3, där 0= instämmer helt och 3= instämmer absolut inte 

Typvärde: 1 

Median: 1 

Bortfall: 43,1 %. 

Av bortfallet på 43,1 % avser hela 41,5 % vet inte-svar som vi kodat bort 

 

Egenrapporterad utsatthet för mängdbrott 

Indexet är mellan 0–5, där 0= inte utsatt, och 5= mycket utsatt 

Medelvärde: 0,26 

Median: 0,00 

Typvärde: 0.00 

Standardavvikelse: 0,61 

Bortfall: 7,4 % 

 

Kön 

Kvinnor      12576 st     51,5 % 

Män            11816 st     48,4 % 

Annat         38 st           0,2 % 
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Totalt          24430 st     100,0 % 

Bortfall:      263 st         1,1 % 

 

Ålder 

- 19 år         5,1 % 

20-29 år      10,3 % 

30-49 år      26,1 % 

50 - 64 år    26,6 % 

65 plus år   31,8 % 

Bortfall 0 % 

 

Sysselsättning 

Arbetande   12397 st         53,6 % 

Studerande  1791 st           7,7 % 

Arbetslös    886 st            3,8 % 

Pensionär    8046 st          34,8 % 

Totalt:           23120 st        100,0 % 

Bortfall 1573 st          6,4 % 

 

Boendestatus 

Ensamboende                   5588 st       25,8 % 

Sammanboende                16040 st     74,2 % 

Totalt                               21628 st     100,0 % 

Bortfall        3065 st        12,4 % 

 

 


