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Hög tid för trygghet i Göteborg

Trygghet är viktigt för göteborgarna vid 400-årsjubileet

Det vanligaste ordet som skrevs som svar på viktigaste samhällsproblemet eller 

frågan för Göteborg 2018-2020

Hela 15% skrev ordet ”trygghet”



Göteborgs Stads arbete med trygghet

Sedan 2004 aktivt arbetat för att främja göteborgarnas trygghet genom två projekt.

”Ung och Trygg i Göteborg”

”Trygg i Göteborg”



Populärt forskningsområde i Sverige

Flera stora frågeundersökningar mäter olika typer av trygghet:

Folkhälsomyndigheten (FoHM)

Brottsförebyggande rådet (BRÅ)

Statistiska Centralbyrån (SCB)

SOM-undersökningarna

Men en ännu större mängd lokala undersökningar mäter trygghet



Trygghetsskattningar känsligt för 
frågeformulering 



Göteborgarnas trygghet mäts sedan 2018 i 
SOM-undersökningarna i Göteborg

Mäts genom instämmande av följande påståenden på olika sidor i formuläret:

”Göteborg är en trygg och säker stad”

”Jag känner mig trygg i mitt bostadsområde” 



Otrygghet ökar något över tid

Otrygga i bostadsområdet ökade något från 8% år 2018 till 11% år 2020

Otrygga i staden ökade från 43% år 2018 till 52% år 2020.





Förklaringar till trygghet i bostadsområdet

Individfaktorer:

Män tryggare än kvinnor

De under 30 år är tryggare

De som äger sin bostad är tryggare

De som litar på sina grannar är tryggare

De som upplever samhörighet i grannskapet tryggare

De som har en positiv syn på svenska ekonomins utveckling tryggare

Kontextfaktorer:

Primärområden med lägre andel utrikesfödda tryggare

Primärområden med lägre andel med eftergymnasial utbildning tryggare



Ej förklaringar till trygghet i bostadsområdet

Individfaktorer:

Ingen skillnad för gifta, utrikesfödda, arbetslösa, villaboende, utbildningsnivå, 

inkomst, boendetid i Göteborg, mellanmänsklig tillit, självskattad hälsa

Kontextfaktorer:

Ingen skillnad för medianinkomst i primärområden

Ingen skillnad för utsatta och särskilt utsatta primärområden



Förklaringar till Göteborg som trygg och säker stad

Individfaktorer:

Kvinnor tryggare i staden än män

Utrikesfödda tryggare

De under 30 år är tryggare

De med lägre än 301 000 kronor i hushållsinkomst tryggare

De som litar på sina grannar är tryggare

De som litar på människor i allmänhet är tryggare

De med sämre självuppskattad hälsa tryggare

De som upplever att bostadsområdet har ett gott rykte tryggare

De som har en positiv syn på svenska ekonomins utveckling tryggare

Kontextfaktorer:

Primärområden med högre andel utrikesfödda tryggare



Ej förklaringar till Göteborg som trygg och 
säker stad

Individfaktorer:

Ingen skillnad för gifta, arbetslösa, äga sin bostad, villaboende, utbildningsnivå, 

boendetid i Göteborg, samhörighet i bostadsområdet

Kontextfaktorer:

Ingen skillnad för medianinkomst i primärområden

Ingen skillnad för utbildningsnivåerna i primärområden

Ingen skillnad för utsatta och särskilt utsatta primärområden



Sammanfattning

Under kontroll för individfaktorer och kontextfaktorer har utsatta och särskilt utsatta 

primärområden ingen förklaring på trygghet i bostadsområdet eller i staden

Mellanmänsklig tillit och tillit till grannar bland de starkaste möjliga förklaringar av 

trygghet i bostadsområdet och i staden

Andel utrikesfödda i primärområdet hängde ihop med:

lägre trygghet i bostadsområdet 

högre trygghet i staden
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