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Sammanfattning
Vid tiden för Göteborgs 400-årsjubileum var ordet trygghet på många av götebor-
garnas läppar. Göteborgs Stad hade sedan några år inlett ett tydligt fokus på att 
försöka öka invånarnas trygghet genom projekt som ”Trygg i Göteborg” och genom 
polisiära insatser för att minska den organiserade brottsligheten. Med tanke på 
sådana insatser tedde det sig kanske inte underligt att hela 15 procent av de svarande 
i SOM-undersökningen i Göteborg mellan åren 2018 och 2020 skrev ordet trygghet 
när de tillfrågades om vilket samhällsproblem eller fråga de tyckte var viktigast för 
Göteborg. I detta kapitel avhandlas ordet trygghet, dess etymologi (ursprung) och 
utvecklade betydelse under de senaste århundradena i Sverige. Vidare undersöks vilka 
faktorer som hänger samman med att känna sig trygg, dels i sitt bostadsområde och 
dels i staden Göteborg. Genom analyserna framkommer att Göteborgs områden är 
segregerade i var och vem som känner sig trygg. Personer som bor i områden där 
andelen med hög utbildning är stor och i områden med en hög andel utrikesfödd 
befolkning sticker ut som särskilt otrygga. Samtidigt visar analyserna att personer 
som bor i Göteborgs mer välbärgade områden ofta känner sig väldigt trygga i sitt 
bostadsområde men upplever staden Göteborg som en relativt otrygg plats.

Det svenska ordet trygghet har gamla språkliga rötter. Ordet har sitt ursprung 
i det urgermanska ordet ”trewwia” och är besläktat med svenska ord som 

”trogen” och ”trohet” och engelska ord som ”truth”, ”true” och ”truce” (Hellqvist, 
1922). Begreppsanvändningen av ordet ”trygghet” har dock förändrats under de 
senaste decennierna. Tidigare underströk ordet betydelsen av en förutsägbar vardag 
i framförallt ekonomiska termer. Att vara otrygg förstods som att ha oförutsägbar 
tillgång till arbete, välfärd och sjukvård. Även om ordets gamla konnotationer 
fortfarande finns kvar vid tiden för Göteborgs 400-årsjubileum, har ordet trygg-
het numera fått en alltmer starkare sammankoppling med brottslighet, utsatthet 
och skydd mot våld med en närmare betydelse till begrepp som ”skyddad” och 
”säker” (Sahlin Lilja, 2018).

En hypotes är att denna förskjutning av ordets betydelse har att göra med det 
allt starkare fokus som finns i Sverige på forskning om det som i USA kallas för 
”fear of crime”. Sådan forskning introducerades i Sverige under 1980-talet och 



Hanna Sahlin Lilja, Sebastian Lundmark och Frida Sandelin

132

”fear of crime” kom, kanske något oturligt, att översättas till ”(o)trygghet” snarare 
än den mer ordagranna översättningen ”rädsla för brott”.

Faktum är att trygghetsforskningen sedan introducerandet under 1980- och 
1990-talen vuxit kraftigt i Sverige. Frågeundersökningar som huvudsakligen 
syftar till att mäta (o)trygghet finns vid tiden för Göteborgs 400-årsjubileum i en 
mängd nationella undersökningar utförda av svenska myndigheter och även i en 
stor mängd lokala trygghetsundersökningar genomförda i svenska kommuner och 
regioner (Sahlin Lilja, kommande).

Mot bakgrund av den vikt som varit på trygghetsforskning i Sverige de senaste 
decennierna, kommer detta kapitel att problematisera delar av tidigare forskning 
om trygghet och utifrån lärdomar från detta försöka förstå och kartlägga hur 
tryggheten ser ut bland göteborgarna 2018–2020. Ett särskilt fokus läggs på att 
undersöka huruvida tryggheten skiljer sig mellan olika områden i Göteborg och 
vilka göteborgare som har privilegiet att uttrycka en känsla av trygghet. Bland 
annat undersöks vilka faktorer i bostadsområdet – såsom invånarnas ekonomiska 
välstånd, antal sjukdagar, utbildningsnivå och segregation i härkomst – som är 
sammankopplade med individens känsla av trygghet i bostadsområdet och en 
uppfattning av att Göteborg är en trygg och säker stad.

Kapitlet börjar med en kortare översikt av hur forskningen om trygghet och ”fear 
of crime” sett ut internationellt och i Sverige. Sedan beskrivs vilka frågor och mått 
som används för att analysera göteborgarnas trygghet. Detta följs av en djupdyk-
ning i resultaten, en geografisk karta över tryggheten i Göteborg, och avslutas med 
en diskussion om vad resultaten kan tänkas medföra samt vilka begränsningar 
analyserna bör ses i ljuset av.

Begreppen trygghet, brottslighet och fear of crime

Trygghet är ett komplext ämne. Den internationella forskningen om ”fear of crime” 
brukar mäta rädsla för brott genom att fråga studiedeltagarna hur trygga de känner 
sig i sitt bostadsområde ensam på kvällstid (eller en variant av en sådan fråga). 
Denna formulering har kritiserats för att varken nämna brott eller rädsla samt för 
att definiera otrygghet som något som endast äger rum när man är ensam, utom-
hus och när det är mörkt (Farrall m fl, 1997; Ferraro & Lagrange, 1987). Genom 
formuleringen om upplevd otrygghet på kvällen ensam utomhus har forskningen 
påvisat att kvinnor tenderar att vara mer otrygga än män och att yngre och äldre 
är mer otrygga än medelålders personer (Hale, 1996; Heber, 2007).

Intervjustudier om rädsla för brott framhäver att känslan av rädsla är flyktig 
och situationellt betingad, och därför potentiellt sämre lämpad för enkätforsk-
ning (Koskela, 1999; Koskela & Pain, 2000). Kriminologer har också framhävt 
att när kvinnor frågas om hur trygga de känner sig när de är ensamma utomhus 
i sitt bostadsområde på natten kan frågan tolkas som att handla om rädsla för 



(O)trygghet i Göteborg? Från kust till inland

133

sexuellt våld, en rädsla som mer sällan uppvisas av män. Sådana anspelningar 
genom frågeformuleringen pekas alltså ut som en delförklaring till att kvinnor i 
snitt rapporterar mer otrygghet än män (Gilchrist m fl, 1998; Pain, 1994; Stanko, 
1990, 1995). Det ter sig därför sannolikt att olika trygghetsindikatorer, baserat 
på hur frågorna formuleras, mäter olika typer av trygghet för män och kvinnor. 
Då även innebörden av ordet trygghet över åren skiftat betydelse från trygghet i 
ekonomiska termer till trygghet genom avsaknad av brottslighet och våld, är det 
möjligt att personer från olika demografiska grupper tolkar ordet olika. Men trots 
dessa möjliga påverkansfaktorer på skattningar blir det uppenbart genom detta 
kapitel att trygghet anses viktigt bland göteborgarna och att flera teoretiskt rimliga 
förklaringsfaktorer verkar förklara nivåskillander i trygghet mellan Göteborgs olika 
boendeområden.

Länken mellan trygghet och utsatthet för brott

Parallellt med utvecklingen av att ordet trygghet idag handlar om skydd från brott 
har trygghet också kommit att bli en allt viktigare politisk fråga. En förklaring till 
en sådan utveckling skulle kunna vara att brottsligheten ökat i Sverige. En empirisk 
analys av brottsutvecklingen ger dock inte stöd till sådana förklaringar. Det är mer 
korrekt att säga att brottsligheten snarare ändrat karaktär över tid. Exempelvis har 
stöldbrottslighet minskat, medan narkotikabrottslighet ökat (Bäckman m fl, 2020; 
Kristoffersen m fl, 2010; Ole Träskman, 2005). Våldsbrott anmäls idag i större 
utsträckning än tidigare, men kriminologer har dock framfört att den förändrade 
faktorn sannolikt är anmälningsbenägenheten och vad man anser vara ett vålds-
brott snarare än ökad våldsbenägenhet (Hofer & Tham, 1989; Nilsson, Estrada, & 
Bäckman, 2017; Nilsson & Andersson, 2009; Tham, 2018; Tham & von Hofer, 
2014). Det dödliga våldet, som är en typ av brottslighet som är särskilt allvarlig 
och kan tänkas leda till mycket rädsla, har historiskt sett varit stabil i Sverige men 
där en allt större del av våldet numera orsakas av skjutvapen (Lehti m fl, 2019).

Vissa studier påvisar ett samband mellan utsatthet för brott och trygghet på 
individuell nivå (Balkin, 1979; Liska m fl, 1988) medan andra studier finner endast 
ett svagt eller inget samband (Furstenberg, 1971; Garofalo, 1979; Holland m fl, 
1983; Skogan & Maxfield, 1981). Däremot visar flera tidigare studier att det finns 
ett samband mellan att känna sig otrygg och indirekta upplevelser av brott. Med 
indirekta upplevelser av brott åsyftas exempelvis brott som bekanta har utsatts för, 
eller som har ägt rum i ens bostadsområde. I studier av indirekta upplevelser har 
personer visat sig bli mest otrygga av att höra om brott från andra, men också att 
effekten av indirekta brottserfarenheter är beroende av personliga psykologiska 
egenskaper (Arnold, 1991; Tyler, 1980).

En potentiell förklaring till att indirekta brottserfarenheter spelar större roll är att 
det är betydligt vanligare att höra om ett brott, än att själv utsättas. Man kan tänka 
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sig att individen grundar sin uppfattning om brottslighet på vad man hör eller läser 
om brott, snarare än på faktisk erfarenhet av att ha blivit utsatt för brott där det 
senare är relativt ovanligt. Psykologer har framfört att en känsla som ”otrygghet” 
är komplex och uppbyggd av flera komponenter, och föreslås exempelvis att bestå 
både av stabila emotioner och personliga egenskaper (så kallade traits) och känslor 
som påverkas eller orsakas av situationer (så kallade states) (Gabriel & Greve, 2003). 
Exempelvis kan individer vara olika benägna att vara mörkrädda (ett trait), medan 
att gå igenom en mörk park strax efter att man har läst om ett bestialiskt mord kan 
vara en situation som kan skapa otrygghet för många (ett state).

Oavsett vilken koppling trygghet faktiskt har till brottslighet, kriminalitet och 
våld står en sak klar; trygghet och oro för brott har hamnat på den politiska agen-
dan och som en viktig politiska fråga nationellt. Forskare menar att den svenska 
kriminalpolitiska debatten numera är mer alarmistisk och politiserad (Tham, 
2018; Andersson & Nilsson, 2009). I de nationella SOM-undersökningarna har 
lag och ordning under de senaste 10 åren gått från att vara en relativt oviktig fråga 
till en av de allra viktigaste och totalt 34 procent nämnde det som en viktig fråga 
år 2020 (Martinsson & Andersson, 2021).

Trygghet viktigt för göteborgarna

Om man undersöker vad göteborgarna skriver ned som viktiga samhällsfrågor för 
staden Göteborg mellan åren 2018–2020, framkommer det att 15 procent valde 
att skriva ordet ”trygghet”. Detta kan jämföras med de 2 procent av de svarande i 
den nationella SOM-undersökningen som skrev ordet trygghet när de tillfrågades 
om Sveriges viktigaste samhällsfrågor under samma period. I en jämförelse av de 
olika kategorier av svar som skrevs hamnade trygghet och sociala frågor som det 
näst viktigaste samhällsproblemet i Göteborg, slaget endast av lag och ordning (se 
också Rönnerstrand, Solevid & Oscarsson, 2021, i denna volym). Möjligen beror 
skillnaden i hur många som skriver trygghet som en viktig fråga eller problem 
mellan befolkningen i Sverige och i Göteborg på att trygghet ses som en mer lokal 
än en nationell angelägenhet.

Göteborgarnas fokus på trygghet blir särskilt intressant utifrån perspektivet att 
trygghet har varit föremål för omfattande satsningar i Göteborg under de senaste 
åren. Sedan 2010 driver Göteborgs Stad ett kommunalt projekt kallat ”Trygg i 
Göteborg” som syftar till att öka göteborgarnas trygghet. Men staden har arbetat 
aktivt med trygghetsfrågor sedan 2004, då projektet ”Ung och Trygg i Göteborg” 
startades, som sedermera övergick i ”Trygg i Göteborg” i samband med att ansvar 
för trygghetsarbetet ålades stadens socialförvaltningar. ”Trygg i Göteborg” bedrivs i 
samarbete mellan Göteborgs Stad och Polisområde Storgöteborg. Projektet bygger på 
”Trygg i”-modellen som är utarbetad av Brottsförebyggande rådet (BRÅ) för lokalt 
trygghetsarbete. Den går ut på att trygghetssamordnaren i stadsområdet (tidigare 
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stadsdelen) skall ta fram en lokal problembild baserat på medborgardialoger och 
trygghetsundersökningar tillsammans med kommunpolisen. Denna problembild 
ligger sedan till grund för ett åtgärdspaket, som ska utvärderas efter hand.

Målet med satsningar som ”Trygg i Göteborg” är alltså att på lokal nivå försöka 
öka invånarnas upplevda trygghet. Det bör dock uppmärksammas att, samtidigt 
som sådana initiativ möjligen stärker tryggheten lokalt där arbetet genomförs, 
förekommer det diskussioner inom forskningen om huruvida ett extra fokus på 
trygghet till och med kan ha motsatt effekt och öka upplevd otrygghet (BRÅ, 
2010b; Lee, 2013). Det är därför viktigt att beakta att detta kapitel inte kan uttala 
sig om Göteborgs Stads satsningar givit frukt. Snarare är målet i detta kapitel att 
kartlägga hur göteborgarnas upplevda trygghet skiljer sig åt mellan områden och 
analysera vilka faktorer som hänger ihop med sådana upplevelser. I nästkommande 
del presenteras det som kapitlet använder sig av för att studera trygghet och de 
huvudsakliga förklaringsfaktorer som kommer att testas.

Mått på trygghet och tänkta förklaringsfaktorer

I SOM-undersökningen i Göteborg ingår tre frågor som kan fungera som mått på 
allmän upplevd trygghet. Den första frågan har ställts sedan 2016 och ber invå-
narna utvärdera om Göteborg är en trygg och säker stad genom att hålla med om 
ett av fyra svarsalternativ: ”Helt riktigt”, ”Delvis riktigt”, ”Delvis felaktigt” samt 
”Helt felaktigt”. År 2018 inkluderades ytterligare en fråga som mäter en mer lokal 
form av trygghet. Den ber invånarna att ta ställning till påståendet Jag känner mig 
trygg i mitt bostadsområde med en svarsskala som går från 1 ”Helt felaktigt” till 5 
”Helt riktigt”. Dessa två frågor kommer att analyseras utifrån vilka som anser sig 
trygga eller otrygga och vilka områdesfaktorer som verkar förklara de olika svaren 
på dessa frågor. Analysen kommer alltså dels undersöka individfaktorer men även 
skillnader mellan olika områden i Göteborg, så kallade primärområden.

Mellan åren 2018 och 2020 fanns det totalt 96 primärområden i Göteborg. 
Under dessa år bodde det mellan 3 500 och 25 000 invånare inom primärom-
rådena där gränserna för områdena baserades på bland annat fysiska barriärer, 
markanvändning och trafik- och serviceåtgärder (Stadsledningskontoret, 2020). 
Då primärområden är inritade efter fysiska barriärer (såsom större vattendrag och 
berg) verkar det rimligt att anta att de skulle kunna fungera som en representation 
av en invånares större grannskap eller bostadsområde där denne befinner sig delar 
eller majoriteten av arbetsfria dagar och kvällar.

Trygghet i SOM-undersökningen i Göteborg jämfört andra undersökningar

I andra svenska trygghetsundersökningar används olika mått på ”allmän” otrygg-
het. I Undersökningen om Svenska Levnadsförhållanden (ULF) som Statistiska 
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Centralbyrån utför ställs en fråga om trygghet sedan 1981, och är därmed Sveriges 
äldsta pågående undersökning som mäter trygghet. Under 00-talet började ett 
flertal nationella enkäter samla in data om medborgarnas trygghet, bland annat 
Folkhälsomyndighetens Hälsa på lika Villkor (FHM), och Brottsförebyggande 
Rådets Nationella Trygghetsundersökningen (NTU). Dessa tre enkätstudier 
utgår från ett nationellt representativt urval, och torde därför kunna indikera hur 
resultaten från SOM-undersökningens mätning av trygghet i Göteborg förhåller 
sig till trygghet i Sverige som helhet.

Men, i likhet med fynden i enkätmetod om frågeformuleringens påverkan på 
enkätsvar (Schuman & Kalton, 1985; Krosnick, & Schuman, 1988) har forskning 
på trygghetsfrågor visat att vilken typ av indikator, operationalisering, eller fråga 
man använder kan ha stor påverkan på resultaten (Farrall m fl 1997; Ferraro & 
Lagrange, 1987). Det är därför viktigt att beakta att olika trygghetsundersökningar 
kan ge relativt olika resultat, vilket blir tydligt i den inledande analysen som pre-
senteras i figur 1 nedan.

Resultat från trygghetsindikatorerna i ULF visar att år 2020 var 16 procent av 
svenskarna otrygga mätt som att de avstått från att gå ut ensam på kvällen på grund 
av rädsla för brott (se figur 1). Samma nationella siffra från FHM visade att 24 
procent av deltagarna avstått från att gå ut ensam på kvällen trots att oro för brott 
inte nämns i frågans formulering. Om man istället undersöker andelen otrygga 
med formuleringen om man känner sig trygg i sitt bostadsområde på kvällen när 
man är ensam, var 28 procent otrygga enligt NTU.

Jämförelsevis med de nationella nivåerna uppgav 11 procent sig otrygga i sina 
bostadsområden i den lokala SOM-undersökningen i Göteborg år 2020, medan 
21 procent av göteborgarna rapporterade att de undviker att gå ut ensam sent på 
kvällen på grund av oro för brott. När SOM-undersökningen istället frågade om 
Göteborg är en trygg och säker stad år 2020 svarade 52 procent att de inte höll 
med. Således är det uppenbart att svaret på frågan hur stor andel som är otrygga 
påverkas av hur man mäter otrygghet och hur man formulerar frågan. Personer 
verkar rapportera mer otrygghet när de frågas om en stad som helhet än om de 
frågas om hur otrygg man känner sig i sitt bostadsområde. Faktorer som till exempel 
urval, bortfall, samt olika teman i undersökningarna är så klart även en ytterligare 
möjlig förklaring till de varierande resultaten i de olika undersökningarna.

I resterande delarna av detta kapitel kommer vi fokusera på den lokala SOM-
undersökningen i Göteborg där urvalsförfarande, bortfall, och teman är standardise-
rade över jämförelseåren, snarare än att jämföra olika mått från olika undersökningar.



(O)trygghet i Göteborg? Från kust till inland

137

Figur 1 Frågor om otrygghet från olika källor, andel instämmande svar 
1980–2020 (procent)

Kommentar: ULF mäter mäter otrygghet genom frågan ’Har du någon gång sedan ... (månad 
och år – ett år före intervjutillfället) avstått från att ge dig ut på kvällen av oro för att bli överfallen 
eller på annat sätt hotad? (svarsalternativ: ja/nej/ej aktuellt)’, NTU genom ’Om du går ut ensam 
sent en kväll i området där du bor, hur trygg eller otrygg känner du dig då? (svarsalternativ: 
mycket trygg/ganska trygg/ganska otrygg/mycket otrygg/går aldrig ut ensam på kvällen)’ och FHM 
genom ’Händer det att du avstår från att gå ut ensam av rädsla för att bli överfallen, rånad eller 
på annat sätt ofredad? (svarsalternativ: Nej/Ja, ibland/Ja, ofta)’. För påståendet ’Göteborg är en 
trygg och säker stad (SOM)’ visar grafen hur stor del av deltagarna som har valt svarsalternativen 
’Delvis felaktigt’ samt ’Helt felaktigt’. För påståendena ’Jag känner mig trygg i mitt bostadsområde 
(SOM)’ visar grafen andelen som valt svarsalternativ ’1’ och ’2’ och för påståendet ’Jag undviker 
att gå ut ensam på kvällen i mitt bostadsområde på grund av rädsla att bli utsatt för brott (SOM)’ 
visar grafen andelen som valt ’4’ och ’5’ på skalan som går från 1 ’Helt felaktigt’ till 5 ’Helt riktigt’.
Källor: BRÅ, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018; BRÅ & SCB, 
2017; Folkhälsomyndigheten, 2018a, 2018b, 2019; SCB, 2004, 2010, 2019a, 2019b & SOM-
undersökningen i Göteborg 2016–2020.
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Trygghet minskar över tid

Sedan 2018 har göteborgarnas trygghet minskat något. Andelen som uppgav att de 
undvikt att gå ut på grund av oro för brott ökade från 16 procent år 2018 till 21 
procent år 2020. Andelen som uppgav att de inte känner sig trygga i sitt bostads-
område ökade från 8 procent år 2018 till 11 procent år 2020. Även andel bifall 
i påståendet att de var oroliga för att utsättas för misshandel/rån/våldtäkt ökade 
från 11 till 17 procent, samt andelen som uppgav att gängrelaterad brottslighet 
var ett problem i bostadsområdet ökade från 12 till 17 procent (se också Bjerke, 
Mellander & Richardsson, 2021, i denna volym).

Andelen som menade att Göteborg inte var en trygg och säker stad minskade 
dock från 48 procent år 2016 till 43 procent år 2018, för att sedan öka till 52 
procent år 2020.

Även om de flesta förändringar är förhållandevis små är mönstren konsistenta. 
Resultaten stämmer också relativt väl överens med resultaten från de olika natio-
nella trygghetsundersökningarna som genomförts i Sverige. Resultaten från ULF, 
FHM och NTU visade på en svagt minskande otrygghet under större delen av 
00-talet till mitten av 10-talet, från att därefter börja öka. En möjlig förklaring till 
den senaste tidens ökning av otrygghet kan möjligen delvis förklaras av att NTU 
genomgick en omfattande metodologisk förändring år 2017, och ökningen mellan 
2017 och 2018 kan därför vara orsakad av förändrad undersökningsmetodologi 
(BRÅ & SCB, 2017).

Göteborgarnas upplevda trygghet i SOM-undersökningarna

För att få en djupare förståelse för göteborgarnas upplevda trygghet används i detta 
kapitel en form av regression som kallas flernivåanalys. Denna metod gör det möjligt 
att hitta förklaringar till en individs upplevda trygghet i både individuella faktorer 
och attityder så väl som olika områdesfaktorer. Det är viktigt eftersom det på så 
vis går det att ta hänsyn till att personer som bor inom samma primärområde ofta 
är lika varandra.1 Utöver skattningar inom ett primärområde tar vår analys även 
hänsyn till att skattningar inom ett och samma år (t ex 2018) är mer lika än vad 
skattningarna mellan åren är. Resultaten av analysen presenteras i figur 2. I figuren 
ritas det ut hur stor påverkan varje variabel har på tryggheten i bostadsområdet 
genom en liten diamant med en horisontell linje genom sig. Diamanten pekar 
ut hur stor påverkan variabeln har och siffran till höger om diamanten skriver ut 
värdet på påverkan. Den horisontella linjen i diamanten visar standardfelet (ett 
mått för osäkerheten i skattningen). Den lodräta linjen i mitten visar när påverkan 
är lika med noll. Alla diamanter och deras horisontella streck som nuddar den 
lodräta linjen är inte statistiskt signifikanta. Diamanter till vänster om den lodräta 
linjen hänger ihop med en minskad trygghet och diamanter till höger med en 
ökad trygghet. Ju längre bort från den lodräta linjen, desto starkare påverkan har 
variabeln på den upplevda tryggheten i bostadsområdet.
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Figur 2 Samband mellan upplevd trygghet i bostadsområdet och individ 
och kontextfaktorer sammanslaget 2018–2020 (ostandardiserade 
regressionskoefficienter)

Kommentar: Ostandardiserade regressionskoefficienter från en multilevelregressionsekvation 
där trygg i bostadsområdet predicerades av individuella faktorer och attityder och kontextuella 
faktorer i primärområdet. Punkter som nuddar den lodräta linjen är inte signifikanta. Observatio-
nerna i modellen är grupperade efter primärområden (nivå 2) och år (nivå 3) där konstanterna 
och koefficienterna tilläts variera över medianinkomst, andel med eftergymnasial utbildning och 
andel utrikesfödda i området. Referenskategorier för dummykodade variabler var kvinna, ogift 
och född utomlands.
Källa: SOM-undersökningen i Göteborg 2018–2020 och Avdelningen för Statistik och Analys, 
Göteborgs Stad.

Analysen visar att personer som bor i områden med en större andel eftergymnasi-
altutbildade och en högre andel utrikesfödda tenderar att känna sig mindre trygga 
i sitt bostadsområde, medan medianinkomsten i området inte är sammanlänkat 
med en individs trygghetskänsla. Intressant är att utan kontroll för andra attribut 
har andelen eftergymnasialt utbildade i området ett positivt samband med upplevd 
trygghet i bostadsområdet. Men under kontroll för områdenas medianinkomst och 
andel utrikesfödda vänds sambandet från signifikant positivt till signifikant negativt.

Ett annat, och för vissa kanske oväntat resultat, är att personer som bor i utsatta 
och särskilt utsatta områden varken har högre eller lägre känsla av upplevd trygghet 
i bostadsområdet jämfört med icke utsatta omården (en lista över dessa står att finna 
i slutet av detta kapitel under appendix 1).2 En möjlig förklaring till detta icke-
samband står kanske att finna i att tidigare forskning har pekat på att sambandet 

0.03
−0.01
0.00
−0.00

0.03
−0.00

−0.03
−0.04
−0.02

−0.00
0.00
0.01

−0.01
−0.01

−0.01
0.00

−0.03
0.39

0.10
0.01

0.27
0.08

0.02

0.00
−0.13

−0.15

−0.01
0.04

Man
Gift

Född i Sverige
Arbetslös/I åtgärd/utbildning

Äger bostaden (även bostadsrätt)
Bor i villa

30−49 år
50−64 år
65−85 år

Medellåg
Medelhög

Hög

Mellan 301 000 och 700 000 SEK
Mer än 700 000 SEK

Uppvuxen här och återkommit/bott här mer än 10 år
Nyinflyttad, bott mindre än 3 år

Mellanmänsklig tillit
Tillit till grannar

Upplevd samhörighet i bostadsområdet
Självskattad hälsa

Upplevt rykte av sitt bostadsområde
Utvärdering av kommunens och svenska ekonomin utveckling

Utvärdering av egen ekonomis utveckling

Medianinkomst i primärområdet (per 100,000 SEK)
Andel utrikesfödda i primärområde

Andel med eftergymnasial utbildning

Utsatt område
Särskilt utsatt område

Individförklaringar

 Ålder

Utbildningsnivå

Hushållsinkomst

Boendetid i Göteborg

Attityder

Kontextförklaringar

Utsatthet i området

Trygg i bostadsområdet



Hanna Sahlin Lilja, Sebastian Lundmark och Frida Sandelin

140

mellan brottslighet och trygghet är svagt eller icke-befintligt (Furstenberg, 1971; 
Garofalo, 1979; Baker m fl, 1983; Skogan & Maxfield, 1981).

En annan delförklaring till att graden av utsatthet i området inte predicerar 
trygghet i bostadsområdet kan ha att göra med variabeln ”tillit till grannar” som 
har ett starkt samband med att känna sig trygg i bostadsområdet.3 Ju högre tillit 
till grannar, ju högre var den upplevda känslan av trygghet. Detta är i linje med 
tidigare forskning som visat att social samhörighet i bostadsområdet ökar känslan av 
trygghet. Social samhörighet kan exempelvis handla om att ha regelbundna sociala 
kontakter med sina grannar. Tidigare studier har också visat att känslan av social 
samhörighet är relaterat till om man upplever att ens grannskap har förmågan att 
agera om något oförutsett händer, och detta är i sin tur förknippat med att känna sig 
trygg i sitt bostadsområde (Gibson m fl, 2002; Salem & Lewis, 1986). En rapport 
baserad på SOM-undersökningen i Göteborg visar att tilliten och samhörigheten 
till personer i boendeområdet är mycket lägre för personer boende i resurssvagare 
områden (i form av medelinkomst och grad av ekonomiskt bistånd) jämfört med 
individer boende i resursstarkare områden (Rönnerstrand & Sandelin, 2020). Det 
verkar alltså sannolikt att just den låga tilliten i utsatta områden är den starkare 
drivande faktor bakom lägre trygghet.

Figur 2 visar å enda sidan att män, personer som äger sin bostad, de som hyser 
tillit grannar, personer som upplever hög samhörighet med sina grannar, de som 
upplever att boendeområdet har ett gott rykte i staden, personer som ser positivt på 
kommunens, Sveriges och sin egen ekonomi känner sig tryggare i sitt bostadsområde. 
Å andra sidan tenderar personer äldre än 29 år att känna sig mindre trygga i sitt 
bostadsområde, medan civilstånd, födelseland, arbetsmarknadssituation, inkomst, 
mellanmänsklig tillit, självskattad hälsa och hur länge personen bott i området inte 
uppvisar något samband med upplevd trygghet i bostadsområdet.

Möjliga förklaringar till upplevelse av Göteborg som trygg och säker stad

Utöver att undersöka vad som förklarar upplevd trygghet i bostadsområdet under-
söks också vad som påverkar huruvida göteborgare upplever staden Göteborg som 
trygg och säker. Vi har utgått från en liknande modell, med samma uppsättning 
förklaringsfaktorer, som i den föregående analysen i kapitlet. Resultaten redovisas 
i figur 3.

I motsats till resultaten för trygghet i bostadsområdet, visade analysen att ju större 
andel utrikesfödda som bor i ens område, ju tryggare upplevdes Göteborg som 
stad. Ytterligare skillnader mellan resultaten för trygghet i bostadsområdet jämfört 
med trygghet i staden är att boenden i områden med högre medianinkomst också 
upplever staden som mindre trygg, medan områdets utbildningsnivå inte förklarar 
individens trygghetsupplevelse av staden. Likt tryggheten i bostadsområdet är 
personer i utsatta och särskilt utsatta områden varken mer eller mindre trygga i 
staden än boenden i andra områden.
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Av individfaktorerna visade analysen att män, personer födda i Sverige, personer 
med högre årshushållsinkomst än 300,000 kronor och personer äldre än 29 år 
upplever staden som otryggare än andra. Att uppleva att boendeområdet har ett 
gott rykte i staden och att Sverige och kommunens ekonomi förbättrats, har ett 
positivt samband med att känna sig tryggare i staden. Till skillnad från analysen 
av trygghet i bostadsområdet hänger både mellanmänsklig tillit och tillit till gran-
narna ihop med att tycka Göteborg är en trygg och säker stad. Tillit till grannar 
har ett starkare samband med trygghet i bostadsområdet jämfört med påståendet 
om staden som trygg och säker (jmf figur 2 och 3). Individens civilstånd, arbets-
situation, utbildningsnivå, äga sin bostad, att bo i villa, eller hur länge man bott 
i Göteborg har inget samband med upplevd trygghet i staden.

Figur 3 Samband mellan Göteborg som trygg och säker stad och individ 
och kontextfaktorer sammanslaget 2018–2020 (ostandardiserade 
regressionskoefficienter)

Kommentar: Ostandardiserade regressionskoefficienter från en multilevelregressionsekvation 
där trygg i bostadsområdet prediceras av individuella faktorer och attityder och kontextuella fak-
torer i primärområdet. Punkter som berör den lodräta linjen är inte signifikanta. Observationerna 
är nästlade inom primärområden (nivå 2) och år (nivå 3) där konstanterna och koefficienterna 
tillåtits variera över medianinkomst, andel med eftergymnasial utbildning och andel utrikesfödda 
i området. Referenskategorier för dummykodade variabler var kvinna, ogift och född utomlands.
Källa: SOM-undersökningen i Göteborg 2018–2020 och Avdelningen för Statistik och Analys, 
Göteborgs Stad.
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Även om några av områdes- och individfaktorerna samvarierar på liknande sätt 
med både trygghet i bostadsområdet och trygghet i staden, är det flera av dessa 
som uppvisar omvända samband. Till exempel är andelen utrikesfödda i området 
negativt relaterat till trygghet i bostadsområdet men positivt relaterat till trygghet 
i staden. Tillit till människor i allmänhet har ett marginellt negativt samband med 
trygghet i bostadsområdet men har ett starkt positivt samband med uppfattningen 
av staden som trygg och säker.

De två figurerna visar också att vissa faktorer har betydelse för trygghet i bostads-
området men inte för upplevelsen av Göteborg som en trygg och säker stad, och 
vice versa. Lägre medianinkomst i området hänger, till exempel, samman med 
uppfattningen att staden är trygg och säker men har ingen betydelse för tryggheten 
i området.

Skillnad i trygghet i bostadsområdet och trygg i staden

I figur 4 nedan presenteras en karta över Göteborgs primärområden där varje 
område kan få en av åtta nyanser av grönt. Ljusgröna områden är områden med 
låg andel trygga och mörkgröna områden med hög andel trygga. Genom dessa 
kartor illustreras det hur mycket vanligare det är att känna sig trygg i sitt bostads-
område (många mörkgröna områden i kartan till vänster) än det är att känna att 
Göteborg är en trygg och säker stad (få mörkgröna områden i kartan till höger).

Det är tydligt att boenden i områden nära kusten och vissa områden i de centrala 
delarna av staden upplever en stark trygghet i sitt bostadsområde, medan perso-
ner som bor i till exempel Biskopsgården, Tynnered, Bergsjön och stora delar av 
Angered i snitt upplever lägre trygghet i sitt bostadsområde. Jämförelsevis verkar 
även samma kustområden i snitt uppleva Göteborg som en mindre trygg stad än 
vad områden närmare inlandet tycker.

Det ser alltså ut att finnas en skillnad mellan områden där trygghet i bostadsom-
rådet närmast verkar höra ihop med otrygg upplevelse av staden och där otrygg i 
bostadsområdet verkar höra ihop med en tryggare uppfattning av staden.
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Figur 4 Upplevd trygghet i bostadsområdet och upplevd trygghet i 
Göteborg över 94 primärområden 2018–2020 (ju mörkare färg av 
åtta nyanser av grönt desto större trygghet)

 Trygg i bostadsområdet Göteborg är en trygg och säker stad

Kommentar: Kartan till vänster visar upplevd trygghet i bostadsområdet och kartan till höger 
visar upplevd trygghet i Göteborg över 94 primärområden 2018–2020. Primärområderna Arendal 
och Högsbo är exkluderade från kartan på grund av för få observationer. Områden med röd kant-
linje är områden som polisen definierat som utsatta eller särskilt utsatta områden. En numrerad 
förteckning av stadens primärområden jämförbar med kartorna i figuren finns i slutet av boken.
Källa: SOM-undersökningen i Göteborg 2018–2020.

För att undersöka detta närmre, skapades ett nytt mått som tar varje respondents 
svar på upplevd trygghet i bostadsområdet och drar bort (subtraherar) respondentens 
svar på frågan om Göteborg uppfattades som en trygg och säker stad (se ekvation 
1). En person som känner sig lika trygg i sitt bostadsområde som i staden får då 
värdet 0 på denna variabel. En person som känner sig helt och hållet trygg i sitt 
bostadsområde men helt och hållet otrygg i staden får då värdet +1 och en person 
som kände sig helt och hållet otrygg i sitt bostadsområde men helt och hållet trygg 
i staden får värdet -1.

Ekvation 1
Relativt trygghetsmått = Trygg i bostadsområdet – Göteborg trygg och säker stad

Detta relativa trygghetsmått bör fungera väl för att kartlägga skillnaderna mellan 
Göteborgs olika områden i vilka som kände sig mindre trygga i sitt område än i 
staden och vice versa. Men måttet går även att använda för att undersöka vilka 
individuella och kontextuella faktorer som förutsäger om en person känner sig 
relativt tryggare eller otryggare i sitt bostadsområde jämfört staden och om denna 
relation skiljer sig åt från områden som inte är och som är utsatta eller särskilt utsatta.
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Kartan i figur 5 visar genomsnittet för områdets relativa trygghetsmått (ekva-
tion 1) där invånarna i mörkgröna områden upplever en mycket större trygghet i 
bostadsområdet än de gör i staden, vita områden upplever lika mycket trygghet i 
bostadsområdet som i staden, och ljuslila områden upplever något större trygghet 
i staden än de gör i bostadsområdet. Personer som bor i i Östra Bergsjön, Ham-
markullen, Eriksbo, Agnesberg och Norra Biskopsgården upplever större trygghet i 
staden jämfört med i sitt boendeområde medan de flesta andra områden i Göteborg 
känner sig tryggare i bostadsområdet än i staden.

Figur 5 Skillnad i upplevd trygghet i bostadsområdet och upplevd trygghet 
i Göteborg över 94 primärområden 2018–2020 (grön färg större 
trygghet i området än i staden, lila färg större trygghet i staden än i 
området)

Kommentar: Kartan visar områdets skillnad i upplevd trygghet i bostadsområdet upplevd trygg-
het i Göteborg över 94 primärområden 2018–2020. Primärområderna Arendal och Högsbo är 
exkluderade från kartan på grund av för få observationer. Mörkgröna områden har i snitt högre 
trygghet i bostadsområdet än i staden, vita områden upplever ungefär lika trygghet i området 
som i staden, och områden med lila nyanser upplever staden som tryggare än bostadsområdet. 
Områden med röd kantlinje är områden som polisen definierat som utsatta eller särskilt utsatta 
områden. En numrerad förteckning av stadens primärområden jämförbar med kartan i figuren 
finns längst bak i boken.
Källa: SOM-undersökningen i Göteborg 2018–2020.
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En analys av vilka faktorer som förklarar att en person känner sig tryggare i sitt 
bostadsområde än i staden genomfördes med liknande flernivåregression som vid 
analysen av de två separata måtten. Analysen av den relativa skillnaden mellan 
att känna sig trygg i sitt bostadsområde jämfört med uppfattningen att staden är 
trygg visar att områden med en stor andel utrikesfödda är sammankopplat med 
att vara otryggare i bostadsområdet än i staden (se figur 6). Däremot är andelen 
eftergymnasialtutbildade inte längre relaterat till skillnaden mellan att känna sig 
tryggare i området än i staden, vilket skiljer sig från resultaten av enbart trygg-
het i bostadsområdet där andel eftergymnasialtutbildade hade en stark påverkan. 
Medianinkomst i området har ingen förklaringskraft till att känna sig tryggare i 
bostadsområdet än i staden.

Sett till individfaktorer visar resultaten att män, personer födda i Sverige, de som 
äger sin bostad, personer som är äldre än 29 år, de med högre årshushållsinkomst än 
300 000 kr, de som har hög tillit till sina grannar, de som upplever hög samhörig-
het i bostadsområdet och personer som upplever att bostadsområdet har ett gott 
rykte i staden är tryggare i bostadsområdet än i staden Göteborg. Samtidigt visar 
resultaten att individer som har hög mellanmänsklig tillit och att personer som 
ser positivt på kommunens och Sveriges ekonomi är otryggare i bostadsområdet 
jämfört med staden som helhet. De två tillitsmåtten står alltså för den starkaste 
prediktionskraften där ökad mellanmänsklig tillit motsvarar en relativ minskning 
av trygghet i bostadsområdet och ökad tillit till sina grannar motsvarar en relativ 
ökning av trygghet i bostadsområdet.

Likt tidigare resultat är civilstånd, arbetsmarknadssituation, utbildningsnivå, 
boendeform, och hur länge en person bott i staden inte relaterat till skillnad i 
trygghet i bostadsområdet jämfört med staden. Inte heller personers uppfattning 
om den egna ekonomiska utvecklingen är kopplat till relationen mellan trygghet 
i bostadsområdet och trygghet i staden.
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Figur 6 Skillnaden mellan upplevd trygghet i bostadsområdet och 
upplevd trygghet i Göteborg, 2018–2020 (ostandardiserade 
regressionskoefficienter)

Kommentar: Ostandardiserade regressionskoefficienter från en multilevelregressionsekvation där 
skillnaden mellan upplevd trygghet i bostadsområdet och upplevd trygghet i Göteborg prediceras 
av individuella faktorer och attityder och kontextuella faktorer i primärområdet. Observationerna 
är nästlade inom primärområden (nivå 2) och år (nivå 3) där konstanterna tillåtits variera över 
medianinkomst, andel med eftergymnasial utbildning och andel utrikesfödda i området. Refe-
renskategorier för dummykodade variabler var kvinna, ogift och född utomlands.
Källa: SOM-undersökningen i Göteborg 2018–2020 och Avdelningen för Statistik och Analys, 
Göteborgs Stad.
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Det här kapitlet har undersökt hur göteborgarna svarade på två frågor om trygghet: 
om man känner sig trygg i sitt bostadsområde och om man uppfattar Göteborg 
som en trygg och säker stad. Resultaten visar att känslan av trygghet är mycket 
ojämnt fördelad i staden, där vilket område man bor i påverkar upplevd trygghet. 
Personer som bor i kustnära områden med få utrikesfödda svarar i högre grad att 
de känner sig trygga i sitt bostadsområde. Däremot uppfattar personer som bor i i 
rikare, kustnära områden i större utsträckning staden som otrygg, medan boenden i 
områden med lägre medianinkomst och högre andel utrikesfödda uppfattar staden 
som tryggare och säkrare i större utsträckning. En ytterligare analys visar också att 
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Uppvuxen här och återkommit/bott här mer än 10 år
Nyinflyttad, bott mindre än 3 år

Mellanmänsklig tillit
Tillit till grannar

Upplevd samhörighet i bostadsområdet
Självskattad hälsa

Upplevt rykte av sitt bostadsområde
Utvärdering av kommunens och svenska ekonomin utveckling

Utvärdering av egen ekonomis utveckling

Medianinkomst i primärområdet (per 100,000 SEK)
Andel utrikesfödda i primärområde

Andel med eftergymnasial utbildning

Utsatt område
Särskilt utsatt område

Individförklaringar

 Ålder

Utbildningsnivå

Hushållsinkomst

Boendetid i Göteborg

Attityder

Kontextförklaringar

Utsatthet i området
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den relativa tryggheten mellan att vara trygg i bostadsområdet och att uppleva staden 
som trygg skiljer sig åt mellan områden. Medan personer som bor i kustområden 
känner sig trygga i sitt bostadsområde upplever de staden som relativt sett otryg-
gare, och individer som bor längre inåt land där många som är utrikesfödda bor 
upplever bostadsområdet som otryggare än vad de upplever staden som helhet.

Om målet är att öka göteborgarnas trygghet i staden och bostadsområdet, visar 
resultaten i detta kapitel att vissa områden bör prioriteras framför andra (såsom 
områden med hög andel utrikesfödda och områden med mer snedvriden utbild-
ningsnivå). Ytterligare ett resultat är att en av de viktigaste faktorerna för att känna 
sig trygg (både i bostadsområdet och i staden) är att känna tillit till sina grannar. 
Vi kan med vår data inte uttala oss om huruvida det är tillit till grannarna som 
bygger trygghet eller trygghet som bygger tillit till grannar, men att stärka den ena 
verkar troligt höra samman med att stärka den andra. Om resultaten generaliseras 
till alla boende i staden skulle kanske en möjlighet för stadens fortsatta arbete för 
ökad trygghet vara att satsa på att stärka grannars tillit till varandra.

Detta kapitel visar att individens känsla för trygghet har att göra med uppfatt-
ningar om staden och om bostadsområdet, men sannolikt också bedömningar 
av individens egen sociala position i relation till dessa. Relevansen av områdets 
rykte, uppfattningar om ekonomisk utveckling, känsla av tillit och gemenskap, 
samt andelen med eftergymnasial utbildning i området indikerar detta. För att 
ytterligare undersöka den komplexa relationen mellan dessa faktorer och känslor 
av trygghet skulle en annan typ av undersökningsdesign vara behjälplig, som 
exempelvis djupintervjuer. Det finns begränsningar med att undersöka trygghet 
med frågeundersökningar. Som vi tidigare har nämnt är trygghet ett komplext 
begrepp som har ändrat innebörd över tid. Vidare vet vi inte om studiens delta-
gare har samma uppfattning om vad ”staden” är, och vad ens bostadsområde är. 
De svarande har sannolikt olika vanor och grundar sina uppfattningar om både 
stadens och bostadsområdets trygghet på erfarenheter av att vara på olika platser 
vid olika tider. Det finns även personliga psykologiska egenskaper som spelar in 
och som möjligen utelämnats i våra analyser i detta kapitel. Därutöver kan även 
andra platser vara relevanta att undersöka i relation till medborgarnas trygghet, 
såsom hemmet, arbetet och kollektivtrafiken.

Vidare finns en historisk och politisk kontext att ta hänsyn till. Sverige är ett land 
som har blivit mer segregerat och ojämlikt i modern tid. Samtidigt har trygghet 
blivit en allt viktigare politisk fråga, tillsammans med brottslighet. Det är något 
som diskuteras mycket, och många anser det vara ett prioriterat område för poli-
tikerna att arbeta med. Faktorer som är svåra att undersöka i den här typen av 
undersökning men som mycket väl kan tänkas påverka uppfattningar om trygghet 
och hur dessa utvecklas över tid är det pågående kriminalpolitiska samtalet, samt 
uppfattningar om brottsutveckling och samhällsutveckling. Sådana frågeställningar 
bör undersökas vidare i framtida forskning.
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Trots Göteborgs Stads projekt ”Trygg i Göteborg” som ämnar att öka tryggheten, 
visar SOM-undersökningen i Göteborg att tryggheten i bostadsområdet minskade 
från 81 procent trygga till 76 procent trygga mellan 2018 och 2020. En stor majo-
ritet känner sig trygga, men trots satsningar, verkar det alltså ha hänt något när 
det gäller göteborgarnas upplevda trygghet, men inte i den positiva bemärkelsen. 
Det torde vara intressant och viktigt att forska på varför denna trend uppkommit 
de senaste åren och om denna utveckling fortsätter.

Noter
1 Det är alltså möjligt att personers trygghetsskattningar i ett visst område inte 

uppnår det oberoende mellan skattningarna som krävs för att en standard-
regression skall kunna räknas ut med precision (om man inte korrigerar för 
beroendet mellan vissa skattningar ökar chansen att vissa faktorer ser ut att 
artificiellt påverka tryggheten och andra inte). Med flernivåregressionsanalys 
(multilevel regression) tar vi alltså hänsyn till att vissa personers svar inom ett 
område hänger ihop med en annan persons svar från samma område.

2 I analyser definierades ett utsatt primärområde som ett område där majoriteten 
av de som var med i undersökningen bodde på ett postnummer som polisen år 
2018 definierade som ett utsatt eller särskilt utsatt område. Inga förändringar 
gjordes i definitionen åren 2019 och 2020. För att definieras som utsatt område 
av polisen skall området präglas av hög kriminalitet, organiserad brottslighet, 
och ett lågt förtroende för polisen. Särskilt utsatta områden är områden som 
uppfyllde kriterierna ovan men där brottsligheten är ännu högre och där det 
beskrivs som att ett parallellsamhälle har ett ökat inflytande på lag och ordning.

3 Variabeln ”tillit till grannar” bygger på frågan ”I vilken utsträckning anser du 
att det går att lita på människor i det område där du bor”.
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APPENDIX 1

Lista på utsatta primärområden i Göteborg

Ett utsatt primärområden är ett område där majoriteten som var med i undersök-
ningen bodde på ett postnummer som polisen år 2018 definierade som ett utsatt 
eller särskilt utsatt område. Inga förändringar gjordes i definitionen åren 2019 och 
2020. För att definieras som utsatt område av polisen skall området präglas av hög 
kriminalitet, organiserad brottslighet, och ett lågt förtroende för polisen. Särskilt 
utsatta områden är områden som uppfyller kriterierna ovan men där brottslighe-
ten är ännu högre och där det beskrivs som att ett parallellsamhälle har ett ökat 
inflytande på lag och ordning.

Primärområde Primärområdesnummer

Backa 412
Skälltorp 413
Guldringen 507
Skattegården 508
Ängås 518
Grevegården 520
Kannebäck 522
Lövgärdet 601
Agnesberg 602
Gårdstensberget 603
Hjällbo 612
Norra Biskopsgården 701




