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1  Sammanfattning av huvudresultaten 
 
I den här rapporten presenteras resultaten från FTU - Företagens trygghetsundersökning i 
Göteborgs stad. Rapporten är över lag beskrivande och fullständiga resultat för respektive 
frågeområde presenteras i tabellbilagor. 
 
Nedan sammanfattas undersökningens huvudresultat. 
 

Oro för brott mot företaget 

61 procent av företagen i undersökningen har under det senaste året oroat sig för att 
utsättas för brott eller ordningsstörningar med anledning av den verksamhet som 
bedrivs. 

 
Resultatet visar att 61 procent av respondenterna uppger att de under det senaste året i någon 
utsträckning, det vill säga mycket ofta, ganska ofta eller sällan, har oroat sig för att utsättas för 
någon av de efterfrågade brotten med anledning av den verksamhet företaget bedriver. 
 

Utsatthet för brott mot företaget 

41 procent av företagen i undersökningen uppger att de under det senaste året utsatts 
för något eller några brott med anledning av den verksamhet som bedrivs. 

 
41 procent av respondenterna vittnar om att företaget de representerar har, under det senaste 
året, utsatts minst en gång för något eller några av de efterfrågade brotten med anledning av 
den verksamhet företaget bedriver. Till dessa brott räknas även de brott som av sin natur kräver 
att en fysisk person utsätts för brottet (exempelvis, hot och fysiskt våld). Företaget drabbas 
självklart, men i dessa fall är det främst en av företagets anställda som har utsatts i sin yrkesroll 
och med anledning av den verksamhet som bedrivs. 
 

Konsekvenser av oro eller utsatthet för brott 

10 procent av företagen i undersökningen uppger att de, under det senaste året, övervägt 
att flytta eller lägga ned delar av, eller hela företaget till följd av oron eller utsattheten för 
brott. 

 
Sammantaget har alltså var tionde företag uppgett att de under det senaste året har övervägt 
att flytta verksamheten till ett annat område i staden eller till en annan kommun, eller lägga 
ned delar av eller hela verksamheten. Orsaken till detta är brottsligheten och/eller oron att 
utsättas för brott. 
  



 6 

2  Inledning 
 
Under de senaste åren har det svenska samhället genomgått stora förändringar som inneburit 
att säkerhet och trygghet har kommit att bli några av de viktigaste politiska frågorna. Växande 
utanförskapsområden, ökad narkotikaanvändning, en grövre och mer organiserad brottslighet 
och stora problem med livskvalitetsbrott, i form av exempelvis skadegörelse, nedskräpning och 
ungdomsgäng som stör ordningen, är några utmaningar. Det har inneburit att frågor som rör 
säkerhet och trygghet i allt större utsträckning påverkar var människor väljer att bosätta sig, var 
företag beslutar att etablera sin verksamhet och hur olika investeringsbeslut fattas. 
Brottsligheten och otryggheten försämrar också livskvaliteten och begränsar individers 
handlingsfrihet. Även organisationer i form av offentliga verksamheter och privata företag 
begränsas och kan inte utföra sina uppdrag eller ge den service de annars hade kunnat då 
personalen riskerar att utsättas för hot och våld. Till detta kommer också de stora 
samhällsekonomiska kostnader som följs av brott och otrygghet. 
 
En kartläggning från Svenskt Näringsliv visar att den sammantagna kostnaden för brottslighet 
mot svenska företag uppgår till cirka 89,5 miljarder kronor årligen. Den största delen av dessa 
kostnader orsakas av livskvalitetsbrott i form av exempelvis stölder, inbrott och skadegörelse.1 
Näringslivet ställs således inför stora prövningar. Vid sidan av Covid-19 och dess negativa 
effekter har brottsligheten kommit att bli ett av de största hoten mot näringsfriheten i Sverige. 
En annan kartläggning från Svenskt Näringsliv visar att 22 procent av företagen upplever att de 
påverkas negativt av brott och otrygghet.2 
 
Trots att frågor om brottslighet och otrygghet är på agendan både i det offentliga samtalet och 
inom många samhällssektorer tenderar myndigheternas fokus att vara begränsat till den allra 
grövsta brottsligheten i form av exempelvis våldsbejakande extremism, terrorhotet, 
organiserad brottslighet, kriminella gäng etcetera. Detta är brottslighet som har stor påverkan 
på de som bor, vistas och verkar i utsatta områden. Det är emellertid viktigt att även förebygga 
och förhindra livskvalitetsbrotten. Detta är brott som generellt sett inte tilldrar sig något större 
intresse i polisens brottsförebyggande arbete. Till detta kommer att näringslivet i stor 
utsträckning exkluderas i kommunernas brottsförebyggande arbete.3 
 
Näringslivet har följaktligen blivit en bortglömd aktör i dessa sammanhang. Det gäller både 
kunskapen om omfattningen av de brott som drabbar näringslivet och de konsekvenser 
brottsligheten har för svenskt företagande. På nationell nivå genomför Brottsförebyggande 
rådet exempelvis en nationell trygghetsundersökning (NTU) bland allmänheten och en 
politikernas trygghetsundersökning (PTU) bland förtroendevalda, men det genomförs ingen 
företagens trygghetsundersökning. Företagares situation och erfarenheter i det här avseendet 
tas alltså sällan i beaktning. Staten har emellertid lagt mer ansvar på näringslivet att själva 
upprätthålla ordningen och öka tryggheten, exempelvis genom egenfinansierade 
bevakningstjänster. Utmaningarna för näringslivet när det kommer till brottslighet och 
otrygghet är således stora. 

 
1 Svenskt Näringsliv (2022). Brottslighetens kostnader 2022. Stockholm, Svenskt Näringsliv. 
2 Svenskt Näringsliv. (2021). Trygghetsbarometern Första kvartalet 2021. Stockholm, Svenskt Näringsliv. 
3 Stiftelsen Tryggare Sverige (2021) Näringslivets roll i det lokala brottsförebyggande arbetet – en kartläggning. 
Stockholm, Stiftelsen Tryggare Sverige. 
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Till detta kommer att den officiella kriminalstatistiken inte är tillräckligt detaljerad vilket innebär 
att det är svårt, eller till och med omöjligt, att för de flesta brottstyper utläsa om det är ett 
företag som utsatts för brott. Till viss del går det att hämta information om stölder, rån och 
inbrott i butik, men det går emellertid inte att till exempel koppla brott som hot och 
skadegörelse till näringslivet. Samtidigt tyder mycket på att anmälningsbenägenheten är lägre 
vid brott mot företag än brott mot allmänheten, vilket försvårar situationen ytterligare. 
Sammantaget innebär detta att vi vet förhållandevis lite om både omfattningen och 
konsekvenserna av brott mot näringslivet. 
 
En förutsättning för att komma till rätta med utmaningarna är emellertid att först kartlägga 
aktuella problem och dess orsaker, först då kan åtgärder diskuteras och utvecklingen brytas. 
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3  Tillvägagångssätt 
 

3.1. Uppdraget  
 
Stiftelsen Tryggare Sverige fick i uppdrag av Göteborgs stad att genomföra en kartläggning av 
det lokala näringslivets erfarenheter av brott och otrygghet och hur detta påverkar 
förutsättningarna för företagandet i staden.  
 
Baserat på ovan avsåg uppdraget genomförandet av en kvantitativ trygghetsundersökning 
särskilt riktad mot företagare, en FTU - Företagens trygghetsundersökning.  
 
FTU är framtagen av Stiftelsen Tryggare Sverige tillsammans med personerna bakom Nationell 
trygghetsundersökning (NTU) och Polisens trygghetsmätning. Det innebär att undersökningen 
harmoniserar och kan jämföras med trygghetsundersökningar med fokus på allmänhetens 
utsatthet för brott och otrygghet. 
 

3.2. Metod 
 
Trygghetsundersökningen genomfördes i form av en digital enkätundersökning. Målgruppen 
var huvudsakligen ägare/delägare, VD, säkerhetschef eller HR-ansvarig i företagen. 
 

3.2.1.  Frågeformulär 
Frågeformuläret rör bland annat problem med brott och ordningsstörningar i företagets 
närområde som till exempel våldsbrott, skadegörelse, nedskräpning, fortkörning osv. samt oro 
att utsättas för brott med anledning av den verksamhet som bedrivs. Vidare ställs ett antal 
frågor om utsatthet för brott, anmälningsbenägenhet samt konsekvenser av utsatthet och 
otrygghet. Inledningsvis ställs dock ett antal bakgrundsfrågor för att fastställa respondentens 
roll på företaget, inom vilken bransch som företaget är verksamt, företagets bolagsform, antal 
anställda samt i vilken stadsdel företaget bedriver sin huvudsakliga verksamhet. 
 
Totalt innehåller undersökningen 17 frågor som sammantaget ger en bild av företagens 
erfarenheter av brott och otrygghet och dess konsekvenser. Formuläret är uppdelat i följande 
avsnitt: 
 

- Bakgrundsfrågor 
- Problem i området där företaget är beläget 
- Oro att utsättas för brott 
- Utsatthet för brott  
- Kontakter med polisen 
- Konsekvenser av utsatthet eller oro för brott 

 

3.2.2.  Urval 
Urvalet av företag som ingår i undersökningen har tagits fram av Göteborgs stad och omfattar 
företag av olika storlekar (stora, mellanstora och små), inom olika branscher och i olika 
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geografiska områden. Branschindelningen i undersökningen utgår från SCB:s indelning enligt 
SNI 2007.4 
 
Den geografiska områdesindelningen för kartläggningen har framtagits av Göteborgs stad och 
är baserad på stadens stadsområden och mellanområden. De geografiska enheterna i denna är 
således uppdelade i två lager där fyra stadsområden utgör det första lagret och respektive 
mellanområden det andra lagret. Områdesindelningen har således gjorts enligt följande:  
 

Nordost 
Östra Angered 
Bergsjön 
Gamlestaden-Utby 
Kortedala 
Södra Angered 
Centrala Angered 
Norra Angered 
 
Centrum 

Sydväst 
Stora Högsbo 
Askim-Hovås 
Billdal 
Södra Skärgården 
Bratthammar-Näset-Önnered 
Centrala Tynnered 
Frölunda Torg-Tofta 
Älvsborg 
 

Kålltorp-Torpa-Björkekärr 
Kallebäck-Skår-Kärralund 
Krokslätt-Johanneberg 
Guldheden-Landala 
Olivedal-Haga-Annedal-Änggården 
Kungsladugård-Sanna 
Majorna-Stigberget-Masthugget 
Lorensberg-Vasastaden-Inom Vallgraven 
-Stampen-Heden  
Lunden-Härlanda-Överås 
Olskroken-Redbergslid-Bagaregården 

Hisingen 
Kärra-Rödbo 
Backa 
Kvillebäcken 
Kyrkbyn-Rambergsstaden 
Norra Älvstranden 
Södra Torslanda 
Björlanda 
Tuve-Säve 
Kärrdalen-Slättadamm 
Östra Biskopsgården 
Västra Biskopsgården 

 

3.2.3 Datainsamling 
Datainsamlingen har skett genom digitala frågeformulär som skickats ut postalt till företagen. 
Grundutskicket, som skickades ut den 23 augusti, var alltså i form av ett brev som bestod av ett 
följebrev innehållandes en kort beskrivning av undersökningen samt en QR-kod och webblänk 
till den digitala enkäten. Under svarsperioden som totalt var fyra veckor skickades även en 
postal påminnelse ut som bestod av en mer kortfattad beskrivning av undersökningen samt 
QR-kod och länk till den digitala enkäten.  
 

3.2.4.  Bortfall  
Bortfallet finns alltid med som en möjlig felkälla vid undersökningar där självrapporterings-
metoden används på grund av att människor inte vill eller har möjlighet att delta i 
undersökningen. Man kan något förenklat säga att det finns två olika typer av bortfall, externt 
respektive internt bortfall.  

 
4 Statistiska Centralbyrån. (2007). Struktur för Svensk Näringsgrensindelning 2007. Stockholm, Statistiska 
Centralbyrån. 
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Med externt bortfall avses det bortfall som uppstår då personer över huvud taget inte 
medverkar i undersökningen. Till externt bortfall hör de utskick som inte nått avsedd mottagare 
på grund av felaktig adress eller för att företaget inte längre är aktivt. Traditionellt sett avser 
externt bortfall även frågeformulär som ej besvaras på grund av att respondenten är sjuk, 
avliden eller ålderdomssvag. 
 
Det interna bortfallet avser bortfall som uppstår då en person som medverkar i undersökningen 
inte svarar på en eller flera frågor. I en digital enkät som denna är det interna bortfallet 
rimligtvis mindre i och med inbyggda logiska kontroller. I den här undersökningen har de 
svarande som endast besvarat bakgrundsfrågorna och sedan avslutat enkäten räknats som 
internt bortfall. 
 
För att minimera bortfallets storlek ingår i denna undersökning olika åtgärder för att motivera 
personer att besvara frågeformuläret. Det handlar om följebrevets utformning och om vem 
som är avsändare till undersökningen. Vidare handlar det om att i lokalmedia och via olika 
branschorganisationer och sociala medier informera om undersökningen och dess syfte och 
tillvägagångssätt. Självklart har även frågor som rör former för påminnelser betydelse för 
bortfallets storlek. 
 

3.2.5.  Definitioner 
I denna rapport används ett antal begrepp som inledningsvis bör definieras för att undvika 
missförstånd. 
 
Med fysiskt våld avses slag, sparkar eller annan typ av fysiskt våld som riktats mot en anställd 
med anledning av den verksamhet som bedrivs. Våld är, fysiskt sett, den grövsta formen av 
otillåten påverkan. Det kan vara våld, till exempel misshandel, mot en förtroendevald, en 
anhörig eller en kollega. Det kan även handla om våld mot egendom, till exempel skadegörelse. 
 
Hot definieras i rapporten som allt från att någon har uttalat ett konkret hot om våld eller andra 
konsekvenser, till att någon mottagit ett SMS om att egendom ska skadas med anledning av 
den verksamhet företaget bedriver. Hot är en form av otillåten påverkan som alltid handlar om 
straffbara gärningar. Det kan till exempel handla om olaga hot eller utpressning. 
 
Med trakasserier avses upprepade händelse av exempelvis obehagliga telefonsamtal, tecken 
på kartläggning eller att oönskade varor har beställts i den anställdes namn i syfte att hämnas 
eller av annat skäl väcka obehag. I vissa situationer kan trakasserier betraktas som ofredande, 
olaga förföljelse eller fridskränkningsbrott. 
 
Livskvalitetsbrott avser den typ av brott, eller störande beteenden som inte utgör brott, som 
påverkar tryggheten i vardagen för de som bor, vistas och verkar i ett område. Det handlar om 
allt från grov brottslighet till enkla ordningsstörningar i form av ungdomsgäng som stör 
ordningen i den offentliga miljön, buskörningar i bostadsområden, nedskräpning, förtäring av 
alkohol på platser med alkoholförbud, offentlig urinering, mopedkörning och cykling på 
gångbanor, med den gemensamma nämnaren att de är synliga/offentliga och därmed påverkar 
människors livskvalitet i vardagen. Översatt till näringslivet kan exempelvis även stöldbrott och 
snatterier inkluderas bland livskvalitetsbrotten. Även om stölder inte nödvändigtvis är synliga 
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och offentliga för allmänheten är de det för de anställda på företaget och påverkar de anställdas 
arbetsmiljö och trivsel på arbetet. 
 

3.2.6.  Avgränsningar 
Denna trygghetsundersökning är en kvantitativ kartläggning med syftet att skapa en lägesbild 
av företagens erfarenheter vad gäller brott och otrygghet. Detta innebär att orsaker till 
utsatthet och otrygghet eller vidare omständigheter kring det som rapporterats inte har 
undersökts. Även om majoriteten av frågorna är kryssfrågor efterfrågas fritextsvar vid några 
tillfällen. De beskrivningar som där återges anses dock inte utgöra en kvalitativ ansats utan 
anses snarare vara i ett illustrativt syfte. 
 
Redovisningen av siffrorna i procentsatser innehåller inga decimaler och har avrundats till 
närmsta heltal. 
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4 Resultat 
 

4.1   Svarsfrekvens 
 
Undersökningen skickades till sammanlagt 41 910 företag varav 6 948 företag besvarade 
enkäten. Det externa bortfallet, det vill säga det antal utskick som kom i retur till kommunen 
på grund av felaktig postadress, avflyttning eller att företaget inte längre är aktivt, uppgick till 
2 616. I det externa bortfallet finns även de företag som inte har bedrivit en aktiv verksamhet 
under det senaste året och därmed inte ska svara på enkäten. Även dessa företag har således 
plockats bort från undersökningspopulationen. Det interna bortfallet i sin tur, det vill säga det 
antal respondenter som inte besvarat tillräckligt många frågor för att räknas som ett giltigt 
svar, uppgick till 454. 
 
Följaktligen utgörs undersökningen av 6 494 giltiga svar av 39 294 möjliga vilket resulterar i en 
svarsfrekvens på 17 procent. Svarsfrekvensen ska i sammanhanget anses som god.5 Bland de 
kommuner som i skrivande stund har genomfört undersökningen placerar sig Göteborgs stad 
i mitten vad gäller svarsfrekvens. Den högsta noterade svarsfrekvensen hos en kommun är 29 
procent och den lägsta är 10 procent medan genomsnittet är 18 procent.  
 

4.2 Medverkande företag 
 
I detta avsnitt presenteras fördelningen av de medverkande företagen enligt vem på företaget 
som har besvarat frågeformuläret samt fördelning enligt bransch, bolagsform, storlek och 
delområde. 
 

4.2.1 Respondentens roll i företaget 
Bland de personer som har medverkat i undersökningen utgör ägare eller delägare i företaget 
77 procent av de svarande. Den näst vanligaste rollen bland de svarande är VD som utgör 11 
procent, följt av 7 procent som har en annan roll som chef eller ansvarig på företaget. Personer 
med en annan befattning på företaget än någon av de som angetts i svarsalternativen (övrig 
anställd) utgör 3 procent och HR-ansvarig och säkerhetschef utgör 1 procent vardera av de 
svarande. 
 
Tabell 1. Fördelning av respondenternas roll i företaget. 

Ägare/delägare 77% 

VD 11% 

Annan chefsroll eller ansvarig  7% 

Övrig anställd 3% 

Säkerhetschef  1% 

HR-ansvarig 1% 

 

 
5 Liknande undersökningar om brottslighet i näringslivet genomförda av branschorganisationer har traditionellt 
sett en svarsfrekvens på mellan 10–12 procent. 
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4.2.2 Fördelning av svarande enligt bransch 

Verksamheter inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik samt informations- och 
kommunikationsverksamheter inkl. IT är de två största branscherna i undersökningen och utgör 
15 procent vardera av de svarande företagen. Handelsbranschen representerar 10 procent av 
de svarande företagen och är därmed den tredje största branschen följt av byggverksamhet 
och annan serviceverksamhet som representerar 9 procent vardera. Även om Figur 1 visar en 
tydligt fallande skala är fördelningen per bransch relativt jämnoch det är ingen bransch som 
står för en oproportionerligt stor eller liten andel av de svarande företagen.  

 

 
Figur 1. Medverkande företag, fördelning enligt bransch. 

 
Undersökningens fördelning av svarande per bransch motsvarar nämligen i stort fördelning vad 
gäller branschernas andel av det totala antalet företag i Sverige, där bland annat 
byggverksamhet, juridik, ekonomi, vetenskap och teknik samt handel är bland de fem största 
branscherna i landet sett till antal företag. Jordbruk-, skogsbruk- och fiskeverksamhet som 
utgör 21 procent av företagen i Sverige är den största branschen i landet sett till antalet företag, 
men utgör emellertid endast 1 procent av de svarande företagen i denna undersökning. Detta 
är naturligtvis inte särskilt förvånande med tanke på att Göteborgs stad är en 
storstadskommun. 

 

4.2.3 Fördelning av svarande enligt bolagsform 
De svarande företagen har också fördelats enligt bolagsform och den stora majoriteten är 
aktiebolag (76%) medan knappt var femte svarande företag är en enskild firma. 
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Handels/kommanditbolag utgör 4 procent medan ekonomiska föreningar och andra typer av 
bolagsformer tillsammans utgör drygt 1 procent.  
 

4.2.4 Fördelning av svarande enligt företagsstorlek 
De flesta medverkande företagen är små företag med färre än 5 anställda, vilka sammantaget 
utgör 76 procent av de medverkande företagen. Egenföretagare (0 anställda) är den enskilt 
vanligast förekommande storlekskategorin i undersökningen (44%), medan kategorin 1–4 
anställda således är den näst vanligaste (32%). Trots dessa storlekskategoriers dominans bland 
de svarande företagen anses inte detta problematiskt för undersökningens representativitet 
eftersom det motsvarar företagens fördelning på storleksklass i stort i Sverige.6  
 
Branschfördelningen bland företagen med 5 eller fler anställda, som totalt utgör 24 procent av 
företagen i undersökningen motsvarar fördelningen i undersökningen i stort, vilket talar för att 
de små företagens dominans i undersökningen inte bidrar till någon vidare snedfördelning vad 
gäller branschrepresentativitet.  
 

Tabell 2. Medverkande företag, fördelning enligt storlek. 

Egenföretagare (0 anställda) 44% 

1–4 anställda 32% 

5–9 anställda 9% 

10–19 anställda 5% 

20–49 anställda 5% 

50–99 anställda 2% 

Fler än 100 anställda 3% 

 
Storlekskategorierna 100–199 anställda, 200–499 anställda och över 500 anställda som finns i 
SCB:s storleksindelning utgör i denna undersökning var för sig för få antal svarande för att det 
skulle vara meningsfullt att behålla indelningen, varför de har slagits samman till kategorin fler 
än 100 anställda i tabell 2. 
 
När storlekskategorierna grupperas för att i bästa möjliga mån stämma överens med den 
indelningen som staden brukar använda sig av ser vi att de svarande företagen fördelas enligt 
följande: 
- 0 anställda    44% (3 062 företag) 
- 1-9 anställda    41% (2 841 företag) 
- 10-49 anställda   10% (693 företag) 
- 50-199 anställda   3% (231 företag) 
- Fler än 200 anställda 2% (121 företag) 
 
 

 
6 Se exempelvis: Tillväxtverket (2022). Basfakta om företag. Tillgänglig: 
https://tillvaxtverket.se/statistik/foretagande/basfakta-om-foretag.html   

https://tillvaxtverket.se/statistik/foretagande/basfakta-om-foretag.html
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4.2.5 Fördelning av svarande enligt delområde 
För att kunna få en lägesbild på en mer detaljerad och för staden användbar nivå har 
respondenterna i det inledande avsnittet ombetts att ange i vilket stadsområde respektive 
mellanområde i Göteborgs stad som företaget är beläget/bedriver sin huvudsakliga 
verksamhet. Som tidigare nämnts utgörs indelningen av fyra stadsområden med ett antal 
mellanområden i varje. Tabell 3 visar stadsområdena i följdordning enligt andel svarande 
företag i undersökningen med mellanområdena även de sorterade i storleksordning under 
respektive stadsområde.  
 
Tabell 3. Fördelningen av svarande enligt stads- och mellanområde 

Centrum 48% Sydväst 22% 

Lorensberg-Vasastaden-Inom 
Vallgraven-Stampen-Heden 

30% Askim-Hovås  25% 

Olivedal-Haga-Annedal-
Änggården  

18% Älvsborg 21% 

Majorna-Stigberget-Masthugget  13% Stora Högsbo  20% 

Krokslätt-Johanneberg 8% Frölunda Torg-Tofta  10% 

Guldheden-Landala 6% 
Bratthammar-Näset-
Önnered 

9% 

Kålltorp-Torpa-Björkekärr 6% Billdal  6% 

Olskroken-Redbergslid-
Bagaregården  

6% Södra Skärgården 5% 

Kallebäck-Skår-Kärralund 5% Centrala Tynnered  3% 

Lunden- Härlanda-Överås 5%   

Kungsladugård-Sanna 3% Nordost 7% 

  Gamlestaden-Utby  37% 

Hisingen 23% Östra Angered  18% 

Backa  21% Norra Angered 13% 

Norra Älvstranden 17% Kortedala 10% 

Södra Torslanda  17% Södra Angered 10% 

Kvillebäcken  12% Centrala Angered 10% 

Tuve-Säve 8% Bergsjön 3% 

Kärra-Rödbo  6%   

Kyrkbyn-Rambergsstaden  6%   

Björlanda 5%   

Västra Biskopsgården  4%   

Kärrdalen-Slättadamm  2%   

Östra Biskopsgården %   

 
 
 
Centrum är det stadsområde som utgör störst andel medverkande företag. Nästan hälften av 
företagen i undersökningen är belägna i området (48 procent), vilket motsvarar 3 346 företag. 
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Som framgår av Tabell 3 är sedan Lorensberg-Vasastaden-Inom Vallgraven-Stampen-Heden det 
mellanområdet i Centrum med flest svarande företag. Vidare framgår det att Hisingen och 
Sydväst står för ungefär lika stora andelar svarande medan Nordost utgör en betydligt mindre 
andel. Vid en bortfallsanalys som staden gjorde i samband med presentation av resultaten 
framgick det emellertid att fördelningen per område motsvarar den verkliga fördelningen av 
arbetsställen där Nordost innehar 9 procent av dessa, att jämföra med denna undersöknings 7 
procent.7  
 

4.3     Problembild i området 
 
Det som i denna del kategoriseras som ett ”problem” ska inte förstås som endast brottsliga 
handlingar utan även så kallade ordningsstörningar. Listan kan göras lång på brott och 
ordningsstörningar som drabbar enskilda personer, allmänheten och företagare. I det här 
sammanhanget efterfrågas upplevelser kring exempelvis våldsbrott, hot och rån, men också 
inbrott, stölder, buskörning med motorfordon i området, gäng eller grupper som stör 
ordningen i offentlig miljö, samt skadegörelse och klotter, s.k. livskvalitetsbrott (se definition i 
avsnitt 3.2.5 Definitioner). Även om dessa typer av händelser inte uppmärksammas i samma 
utsträckning som den grova brottsligheten visar forskning att de också har stor påverkan på 
människors trygghet i vardagen. 
 

 
Figur 2. Andel företag som upplever problem i företagets närområde per problemkategori. 

 
För företag i Göteborgs stad är det också ordningsstörningar och livskvalitetsbrott som framför 
allt lyfts som problem i företagets närområde, och då i första hand nedskräpning och 
skadegörelse. Fler än hälften (56% respektive 54%) av företagarna beskriver att nedskräpning 
och skadegörelse inkl. klotter utgör problem i närområdet, varav 22 respektive 19 procent 
beskriver det som ett stort problem. Även trafikrelaterade problem som fortkörning och annan 

 
7 I sammanhanget är det viktigt att staden genomför den här typen av bortfallsanalys även för att titta på i vilken 
utsträckning fördelningen per bransch i undersökningen är representativ för företagsbeståndet i stort i staden. 
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störande motortrafik och inbrott uppges i stor utsträckning utgöra problem (47% respektive 
46%) för företagen. I övrigt kan det konstateras att 30 procent av företagen uppger att 
våldsbrott, ordningsstörningar och öppen narkotikahandel utgör problem i närområdet. En 
något mindre andel (18%) uppger att hot och utpressning är ett problem i företagets 
närområde.  
  

I Figur 3 presenteras ett urval av de problemkategorier som företagen i undersökningen 
upplever som ett problem. För en fullständig tabell samt tabeller som visar problemkategori 
per geografiskt område, se bilaga 1. 
 

4.4  Oro för brott mot företaget 
 

61 procent av företagen i undersökningen har under det senaste året oroat sig för att 
utsättas för brott eller ordningsstörningar med anledning av den verksamhet som 
bedrivs. 

 
Begreppen säkerhet och trygghet används frekvent i både den allmänna samhällsdebatten och 
i handlingsprogram och trygghetsmätningar. Att allmänhetens behov av trygghet har blivit en 
central del i svensk kriminalpolitisk debatt ter sig naturligt utifrån perspektivet att trygghet kan 
anses vara ett grundläggande behov för människan (se exempelvis Maslow, 1943). Samtidigt 
saknas en gemensam definition av vad som avses med begreppet trygghet och hur det förhåller 
sig till begreppet säkerhet. Brottsförebyggande rådet definierar exempelvis inte begreppet i 
den Nationella trygghetsundersökningen och inte heller regeringen har gjort det i sitt program 
Tillsammans mot brott – Ett nationellt brottsförebyggande program, detta trots att 
trygghetsbegreppet står i centrum i båda dessa sammanhang. 
 
I den här undersökningen operationaliseras trygghet, eller otrygghet genom begreppet oro. 
Eftersom oro grundar sig i en reflektion över vad som skulle kunna hända är det på så sätt en 
framåtblickande känsla.  Detta kan gälla en oro för sig själv, men också en oro för närstående, 
eller som i det här fallet, kollegor eller kopplat till den verksamhet man ansvarar för. Oro för 
brott är därmed en del av en mer generell otrygghetskänsla som inte nödvändigtvis går att 
hänföra till en faktisk brottshändelse, utan kan likaväl handla om sådant som den enskilde har 
hört eller hört talas om. 
 
På samma sätt som oron för brott är en aspekt i människors vardag och något som människor 
planerar sin vardag och sina aktiviteter efter, för att exempelvis undvika platser eller situationer 
som skapar oro, planerar företag och företagare sin verksamhet och aktiviteter utifrån oron. 
Utifrån oron att utsättas för brott fattas beslut som påverkar verksamheten och företaget 
genomför även olika typer av brottsförebyggande/säkerhetshöjande åtgärder för att undvika 
att utsättas för brott. 
 
Av företagen i undersökningen är det 61 procent som uppger att de har, under det senaste 
året, oroat sig i någon utsträckning för att utsättas för brott eller ordningsstörningar med 
anledning av den verksamhet som bedrivs. Detta innebär att respondenterna har oroat sig 
mycket ofta, ganska ofta eller sällan under det senaste året.  
Av de oroliga företagen är det 30 procent som uppger att de har oroat sig mycket ofta eller 
ganska ofta för något eller några av de efterfrågade brottstyperna. Den andelen företag som 
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uppger att de har oroat sig i en lägre utsträckning ska i sammanhanget likväl beaktas eftersom 
dessa företag icke desto mindre ger uttryck för en oro. Majoriteten av dessa uppger dessutom 
att de har oroat sig för att utsättas för flera olika brott eller ordningsstörningar.8 
 
Som framgår av Tabell 3 är oron att utsättas för bedrägerier störst, följt av inbrott och 
skadegörelse.  
 
Oron för brott eller ordningsstörningar fördelar sig enligt följande utifrån brottstyp: 

Tabell 4. Oro för brott mot företaget per brottstyp. 

Bedrägerier  33% Fysiskt våld  15% 

Inbrott 32% Hot och utpressning 15% 

Skadegörelse  27% Rån 13% 

Stölder och snatterier 27% Ordningsstörningar  11% 

Öppen narkotikahandel  17% Anlagd brand 6% 

Trakasserier  15% 

 
Notera att brottstyperna trakasserier, fysiskt våld, hot och utpressning, samt rån är sådana brott 
som av sin natur kräver att en fysisk person, det vill säga en av företagets anställda, utsätts för 
brottet (hädanefter: brott mot anställda). Fler än var tionde företag (15%) har under det 
senaste året oroat sig för att en anställd ska utsättas för något av de tre förstnämnda 
brottstyperna medan något färre (13%) i sin tur har oroat sig för att utsättas för rån. 
 

4.4.1 Oro för brott per bransch 
Tabell 4 nedan visar de fem branscher i undersökningen med störst andel företag inom 
branschen som har oroat sig för att utsättas för brott eller ordningsstörningar under det 
senaste året. 
 
Tabell 5. Branscher med störst andel oroliga företag 

Fastighetsverksamhet 78% 

Hotell- och restaurangverksamhet 75% 

Handel 73% 

Byggverksamhet 70% 

Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra 
stödtjänster 

68% 

 
Fastighetsbranschen har under det senaste året oroat sig i störst utsträckning för att utsättas 
för brott. Det vill säga att branschen har störst andel företag som uppger att de, under det 
senaste året, har oroat sig i någon utsträckning för något eller några av de efterfrågade brotten. 
Trots begränsad kunskap vad gäller svenska företags otrygghet kopplat till brottslighet är det 
inte särskilt förvånande att de fem branscherna i tabell 5 är de branscher som uppvisar störst 
oro. En stor del av förklaringen till detta är att aktörer inom dessa branscher bedriver kundnära 

 
8 Om inte annat anges i texten inkluderas hädanefter samtliga företag som, i någon utsträckning, har oroat sig 
för att utsättas för brott eller ordningsstörningar i presentation av resultat eller i resonemang som rör oro för 
brott mot företaget.  
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verksamheter ute i samhällets kapillärer, nära medborgarna och därmed också nära 
brottsligheten. Dessa fem branscher är också bland de vanligast förekommande branscherna 
på den här listan om vi tittar på resultaten från FTU i andra kommuner i landet. Annan 
serviceverksamhet och transport och magasinering är exempel på andra branscher som är 
frekvent förekommande i dessa sammanhang, i Göteborgs stad är dessa emellertid den nionde 
respektive tolfte mest oroliga branschen.  
 
Handelsbranschen har störst antal oroliga företag i undersökningen, nämligen 359. Som 
framgår av tabell 4 har emellertid fastighetsverksamhet störst andel oroliga företag, varför den 
branschen kommer att undersökas lite närmare här. De brott som företagen i branschen främst 
oroat sig för är skadegörelse (57%), inbrott (55%) och stölder (37%). De flesta företagen i 
branschen som uppvisar oro är belägna i Centrum (53%) och mer specifikt Lorensberg–
Vasastaden–Inom Vallgraven–Stampen–Heden. Områdena är emellertid det enskilt största 
stads- respektive mellanområdet sett till andel svarande från branschen i stort och står för en 
likartad andel oroliga företag som svarande företag. Enligt samma mönster är den största 
storlekskategorin inom branschen, 1–4 anställda, också den storlekskategori som utgör störst 
andel av de företag inom branschen som under det senaste året oroat sig för brott (41%). För 
fullständig tabell som visar antalet svarande och andel oroliga företag per bransch, se bilaga 2. 
 

4.4.2 Oro för brott per område 

Centrum är det stadsområde som även uppvisar störst sammantagen oro för brott eller 
ordningsstörningar där 64 procent av företagen har oroat sig i någon utsträckning under det 
senaste året. Skillnaderna mellan stadsområden är emellertid inte särskilt stora. Nordost 
uppvisar en andel oroliga företag som endast är två procentenheter lägre (62%) följt av 
Hisingen (59%) och Sydväst (56%). Inom Centrum uppvisar Lorensberg–Vasastaden–Inom 
Vallgraven–Stampen–Heden den största andelen oroliga företag per mellanområde (68%). 
Även här är skillnaderna emellertid små mellan de fem mest oroliga mellanområdena och den 
statistiska signifikansen är därmed liten. Se bilaga 2 för fullständig tabell och andel oroliga per 
stads- och mellanområde. 
 
En närmare analys av Centrum visar att det främst är bedrägerier som företagen har oroat sig 
för, vilket 35 procent av företagen i området uppger. Det ska emellertid nämnas att bedrägerier 
inte nödvändigtvis är kopplat till ett geografiskt område med tanke på att det idag inte sällan 
sker via digitala plattformar, internet eller telefon. Företagsstrukturen utifrån branscher i 
området kan exempelvis ha en stor inverkan på företagens sårbarhet och således även oro för 
att utsättas för bedrägerier. Förutom bedrägerier handlar det främst om en oro att utsättas för 
skadegörelse (32%) samt inbrott (31%). Den enskilda bransch som utgör störst andel av de 
oroliga företagen i området är informations- och kommunikationsverksamhet, vilken utgör 15 
procent av de oroliga företagen i området. Informations- och kommunikationsverksamhet är 
emellertid också den största branschen bland de svarande företagen från området i stort och 
står för en lika stor andel svarande som oroliga i området, varför den statistiska signifikansen 
är liten. Samma förhållande görs gällande vad gäller storlekskategorin egenföretagare som är 
den storlekskategori i området som utgör störst andel företag som uppger att de har oroat sig 
för att utsättas för brott under det senaste året (36%). 
 
Vad gäller oron att utsättas för brott mot anställda, det vill säga fysiskt våld, hot och 
utpressning, trakasserier eller rån uppvisar Nordost störst otrygghet med 30 procent oroliga 
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företag. Motsvarande siffra i Centrum är 29 procent, på Hisingen 27 procent och i Sydväst har 
22 procent av företagen oroat sig för brott mot anställda. Den sammantagna oron för brott 
mot anställda i undersökningen i stort är 44 procent. För fullständig tabell som visar antalet 
svarande och andel oroliga företag per område, se bilaga 2. 
 

4.4.3 Oro för brott per företagsstorlek 

Undersökningen visar att större företag i Göteborgs stad i regel är oroliga i större utsträckning 
än små och mellanstora företag. Företag med 200–499 anställda är den enskilda 
storlekskategori som uppvisar störst sammantagen oro för brott eller ordningsstörningar, inom 
vilken 87 procent av företagen uppger att de har oroat sig för att utsättas för brott under det 
senaste året.  
 
I samtliga storlekskategorier med fler än 50 anställda har över 80 procent av företagen oroat 
sig i någon utsträckning för att utsättas för brott under det senaste året. Andelen oroliga företag 
minskar sedan i takt med att antalet anställda minskar, där egenföretagare uppvisar minst 
andel (50%). Till följd av att denna storlekskategori är så stor i undersökningen i stort står den 
emellertid för det största antalet oroliga företag per företagsstorlek (1 393). 
 
Eftersom 200–499 anställda är den storlekskategori som har störst andel oroliga företag har 
den kategorin brutits ned ytterligare här. En djupdykning visar att företag av den här storleken 
i staden främst har oroat sig för att utsättas för inbrott (59%) och stölder och snatterier (56%). 
Nästan en tredjedel av företagen inom storlekskategorin har också oroat sig för att företagets 
anställda ska utsättas för hot (31%) eller fysiskt våld (30%). För en fullständig tabell som visar 
antalet svarande och andel oroliga företag per företagsstorlek, se bilaga 2. 
 
 

4.5. Utsatthet för brott mot företaget 
 

41 procent av företagen i undersökningen uppger att de under det senaste året utsatts 
för något eller några brott med anledning av den verksamhet som bedrivs. 

 
Att 41 procent av företagen i undersökningen utsatts för brott innebär att dessa företag uppger 
att de minst en gång har utsatts för något eller några av de nio efterfrågade brottstyperna 
under det senaste året. Vissa företag kan exempelvis uppge att de har utsatts för samtliga brott 
upprepade gånger, medan vissa företag uppger att de har utsatts en gång för en av de 
efterfrågade brottstyperna. Tabell 6 visar andel företag i undersökningen som uppger att de 
utsatts för respektive efterfrågad brottstyp.  
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Tabell 6. Utsatthet för brott mot företaget. 

Skadegörelse inkl. klotter på 
företagets fastigheter eller fordon  

19% 
Hot och utpressning mot 
företagets anställda 

7% 

Bedrägerier inkl. kort-, faktura- och 
investeringsbedrägerier 

17% Våld mot företagets anställda 4% 

Stölder och snatterier 17% Rån mot företaget  3% 

Inbrott i företagets egendom så som 
fastigheter och fordon 

16% 
Anlagd brand i företagets 
lokaler eller fordon 

1% 

Trakasserier mot företagets anställda  9% 

 
 

 

Undersökningen visar att skadegörelse är det brott som drabbat företag i störst utsträckning 
det senaste året. Som framgår av Tabell 6 är övriga livskvalitetsbrott i form av stölder, inbrott 
och skadegörelse framträdande i undersökningen. Samtidigt visar undersökningen att knappt 
var tionde företag (9%) uppger att någon anställd har utsatts för trakasserier under det senaste 
året. Dessbättre har en något mindre andel företag utsatts för hot och utpressning mot någon 
anställd och än mer ovanligt är det med andra grova brott i form av exempelvis fysiskt våld, rån 
och anlagd brand.  
 
Resultaten för Göteborgs stad ligger i stort i linje med den bild som framkommer i Svenskt 
Näringslivs nationella undersökning Brottslighetens kostnader 2022. Stölder, inbrott och 
skadegörelse återfinns nämligen på Svenskt Näringslivs lista över de tre brottstyper som 
nationellt sett drabbar störst andel företag. Genom en försiktig jämförelse kan det annars 
konstateras att procentandelen utsatta företag per brottstyp i Göteborgs stad i regel är lägre 
än i den nationella undersökningen.9   
 

4.5.1 Utsatthet för brott per bransch 

Hotell- och restaurangverksamhet är den mest utsatta branschen i undersökningen, 63 procent 
av företagen i branschen uppger att de har utsatts för brott under det senaste året. Den näst 
mest utsatta branschen som är fastighetsverksamhet uppvisar emellertid en likartad utsatthet 
på 61 procent. Bland de fem mest utsatta branscherna är skillnaderna över lag emellertid 
ganska små där andelen utsatta företag inom handel är 59 procent, inom försörjning av el, gas, 
värme och kyla 54 procent och inom byggverksamhet 51 procent. Fyra av dessa fem branscher 
förekom även i Tabell 5 över de fem mest oroliga branscherna. Undantaget är att försörjning 
av el, gas, värme och kyla inte fanns med bland de fem oroligaste branscherna men är den 
fjärde mest utsatta branschen. 
 
Genom en försiktig jämförelse med den nationella undersökningen Brottslighetens kostnader 
2022 kan det konstateras att utsattheten per bransch i Göteborgs stad korrelerar i stor 
utsträckning med utsattheten per bransch nationellt sett. En skillnad är emellertid att kultur, 
nöje och fritid är den näst mest utsatta branschen nationellt men endast den femtonde mest 
utsatta branschen i Göteborgs stad. Andelen utsatta företag inom branschen är dessutom 
betydligt mindre i denna undersökning, 32 procent att jämföra med 65 procent i den nationella.  
Även vad gäller övriga branscher så är procentandelen utsatta företag per bransch i regel lägre 

 
9 Se: Svenskt Näringsliv. (2022). Brottslighetens kostnader 2022. Stockholm: Svenskt Näringsliv. s.16. 
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i Göteborgs stad. Utsattheten inom exempelvis utbildningsväsendet skiljer sig i relativt stor 
utsträckning mellan de båda undersökningarna. I den nationella undersökningen uppvisar 
branschen 53 procent utsatta företag att jämföra med 37 procent i Göteborgs stad.10 11 
 
Bland de företag i Göteborgs stad som tillhör branschen hotell- och restaurangverksamhet är 
skadegörelse det vanligaste brottet att utsättas för, vilket 45 procent av företagen inom 
branschen har utsatts för under det senaste året. Därefter handlar det främst om stölder och 
snatterier (38%) och bedrägerier. De flesta företagen inom branschen bedriver sin verksamhet 
i Centrum och Lorensberg–Vasastaden–Inom Vallgraven–Stampen–Heden, vilket också är de 
områden som utgör flest utsatta företag inom branschen. Företag med 1–4 anställda är den 
största storlekskategorin i branschen i stort och också den storlekskategorin som utgör störst 
andel utsatta företag inom branschen. För en fullständig tabell som redogör för antal svarande 
och andel utsatta per bransch, se bilaga 3. 
 

4.5.2 Utsatthet för brott per område 

Utsattheten för brott mot företag per område skiljer sig i viss utsträckning mot oron per 
område. Som framgår av tabell 7 uppvisar exempelvis Nordost en högre utsatthet än Centrum 
som är det mest oroliga området. På stadsområdesnivå är skillnaderna emellertid återigen små 
då det skiljer endast 11 procentenheter mellan det mest utsatta området och det minst utsatta, 
Sydväst.   
 
Tabell 7. Utsatthet för brott per stadsområde 

Nordost 45% 

Centrum 43% 

Hisingen 41% 

Sydväst 34% 

 

På mellanområdesnivå sticker Bergsjön (som tillhör Nordost) ut där hela 82 procent av 
företagen uppger att de har utsatts för brott. Det ska emellertid nämnas att området har ett 
litet antal svarande företag, nämligen 11, vilket gör att det är svårt att uttala sig om resultatet 
från området. Bortsett från Bergsjön så är Gamlestaden-Utby, som också tillhör Nordost, det 
enskilda mellanområde som uppvisar största andel utsatta företag (55%). Näst störst utsatthet 
per mellanområde återfinns i Kvillebäcken på Hisingen (53%).   
 
De vanligaste brotten mot företag i Nordost är inbrott, vilket 24 procent av företagen i området 
har utsatts för under det senaste året. Förutom inbrott är skadegörelse och stölder bland de 
vanligaste brotten i området, vilka har drabbat 22 procent vardera av företagen i området. Även 
i Gamlestaden-Utby är det dessa brottstyper som störst andel företag har utsatts för. 
 
De flesta företag i Nordost som har utsatts för brott tillhör byggverksamhet och annan 
serviceverksamhet. Vidare är det framför allt mindre företag med 1–4 anställda som utsatts för 

 
10 Notera att även om enkätfrågorna är konstruerade på samma sätt (båda är också framtagna av Stiftelsen 
Tryggare Sverige) skiljer sig metodiken mellan de båda undersökningarna varför resultaten, som tidigare nämnts, 
inte är helt och hållet jämförbara.  
11 Svenskt Näringsliv. (2022). Brottslighetens kostnader 2022. Stockholm: Svenskt Näringsliv. s.20 
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brott i området under det senaste året. Både de ovan nämnda branscherna och 
företagsstorleken är emellertid också de största branscherna respektive storlekskategorin sett 
till andelen svarande i Nordost, varför den statistiska signifikansen är liten eftersom de i den 
bemärkelsen står för en proportionerlig del av andelen utsatta i området. 
 
Den sammantagna utsattheten för brott mot anställda, det vill säga fysiskt våld, hot och 
utpressning, trakasserier och rån, är i undersökningen 14 procent. På stadsområdesnivå är 
skillnaderna vad gäller utsatthet för brott mot anställda mycket små då Nordost och Centrum 
uppvisar en utsatthet på 16 procent vardera och Hisingen 15 procent. Sydväst sticker i sin tur 
ut i positiv bemärkelse i det här sammanhanget där 10 procent av företagen uppger att de 
utsatts för något av ovan nämnda brottstyper. För en fullständig tabell som visar antalet 
svarande och andel utsatta per stads- och mellanområdesnivå, se bilaga 3. 
 

4.5.3 Utsatthet för brott per företagsstorlek 
Som tidigare nämnts så ökar i regel oron för brott i takt med att antalet anställda ökar, där den 
enskilt mest oroliga storlekskategorin är 200–499 anställda. Utsatthet för brott per 
företagsstorlek följer i stort sett samma mönster. Utsattheten är emellertid störst i 
storlekskategorin 100–199 anställda (80%) som uppvisar en något större andel utsatta företag 
än de två största företagsstorlekarna 200–499 anställda (74%) och fler än 500 anställda (76%). 
Annars kan det konstateras att utsattheten tycks minska i takt med att antalet anställda 
minskar. Egenföretagare är nämligen den storlekskategori som uppvisar klart lägst utsatthet, 
där 26 procent uppger att de har utsatts för brott under det senaste året. Det skiljer 17 
procentenheter mellan andelen utsatta företag i denna kategori och den näst minst utsatta 
storlekskategorin, 1–4 anställda (43%). 
 
Andelen brottsutsatta är alltså störst bland företagen med 100–199 anställda. En närmare titt 
på dessa företag visar att de framför allt har utsatts för stölder, skadegörelse och inbrott. 
Handel är i sin tur den bransch som utgör störst andel utsatta inom storlekskategorin (14%) och 
de flesta utsatta företagen är belägna i Centrum och Lorensberg–Vasastaden–Inom Vallgraven–
Stampen–Heden. För en fullständig tabell som redogör för antal svarande och andel utsatta per 
företagsstorlek, se bilaga 3. 
 

4.6. Upprepad utsatthet 
 

Det har länge varit känt att en liten grupp gärningspersoner begår brott vid upprepade tillfällen 
och därmed står för en stor andel av den totala brottsligheten. På senare tid har forskningen 
visat att detsamma gäller för personer som utsatts för brott. Det vill säga att en relativt liten 
grupp individer drabbas av en oproportionerligt stor andel av alla brott och detta gäller såväl 
våldsbrott som inbrott och vissa andra tillgreppsbrott. 
  
Den här undersökningen visar att motsvarande gäller i stor utsträckning även för företag i 
Göteborgs stad. Figur 4 visar andelen företag som utsatts en gång, två till tre gånger eller fler 
än tre gånger för respektive brottstyp. Att staplarna sammantaget uppgår till 100 procent 
innebär alltså att det är andelen av det totala antalet företag som utsatts för respektive 
brottstyp (n) som redovisas. Trakasserier har inte inkluderats vad gäller upprepad utsatthet 
eftersom det är en brottstyp som per definition förutsätter upprepade händelser.  
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För tre av de åtta efterfrågade brottstyperna har majoriteten av de utsatta företagen utsatts 
upprepade gånger, och vad gäller hot och utpressning så har lika stor andel utsatts vid ett 
enstaka tillfälle som vid upprepade tillfällen. För samtliga brottstyper är det emellertid en 
betydande andel företag som utsatts vid upprepade tillfällen under det senaste året, 
exempelvis har 49 procent av de som utsatts för inbrott utsatts vid fler än ett tillfälle under det 
senaste året. Även vad gäller rån och fysiskt våld har en betydande andel av de företag som 
utsatts för dess brott utsatts vid upprepade tillfällen.  
 

 
Figur 3. Upprepad utsatthet bland de som utsatts för brott mot företaget.12 

 

4.7. Företagens kontakter med polisen 
 
De företag som i undersökningen beskrivit att de utsatts för brott under det senaste året har 
också fått svara på ett antal följdfrågor om deras kontakter och sammantaga erfarenhet av 
polisen i samband med brottet eller brotten. 
 
Som framgår av Tabell 8 har var femte företag (20%) polisanmält samtliga brott de utsatts för 
under det senaste året. Lika många företag uppger att de har anmält endast vissa brott. 
Majoriteten, nämligen 60 procent, uppger emellertid att de inte har anmält något av brotten 
de har utsatts för under det senaste året.13 
 
 

 
12 Upprepad utsatthet för trakasserier redovisas inte i figur 4 eftersom brottet per definition redan är av repetitiv 
karaktär.  
13 I frågeformuläret fanns också alternativet ”Inget att anmäla, företaget har inte utsatts för brott” för att 
säkerställa att de företag som inte har utsatts för något brott inte skulle svara ”inga brott har polisanmälts”.  
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Tabell 8. Anmälningsbenägenhet. 

Samtliga brott har polisanmälts 26% 

Vissa brott har polisanmälts 15% 

Inga brott har polisanmälts 59% 

 

De huvudsakliga anledningarna till att inte alla brott har polisanmälts uppges vara att en 
polisanmälan sällan leder till någon åtgärd samt att händelsen inte bedömdes vara tillräckligt 
allvarlig. Sammantaget handlar det om två tredjedelar (1/3 vardera) av de utsatta företagen 
som inte har polisanmält samtliga brott som uppger något av dessa två alternativ som den 
huvudsakliga anledningen till att de har avstått. Vad gäller den förstnämnda anledningen kan 
det bland annat handla om att företagen har slutat anmäla eftersom anmälningarna skrivs av 
eller läggs ned kort efter anmälan, eller att gärningspersonerna sällan får kännbara 
konsekvenser och kan fortsätta att begå brott mot företaget. Den sistnämnda anledningen är 
inte sällan ett tecken på att vissa händelser, trots att det handlar om brott, inte anses vara värda 
att spendera den tid som krävs för att polisanmäla det. Detta kan för vissa företag också vara 
en konsekvens av en upprepad utsatthet för olika former av livskvalitetsbrott, som i vissa fall 
till och med leder till att företag upprättar interna policys om att endast polisanmäla brott av 
en viss allvarlighetsgrad. Det handlar i sådana fall inte sällan om en ökad toleransnivå för vad 
som är acceptabelt att utsättas för på arbetsplatsen. Inte minst inom butikshandeln anses den 
ökade toleransnivån för exempelvis hot vara ett stort problem, exempelvis i samband med att 
personal konfronterar någon som försöker stjäla. 
 
Skillnaderna i anmälningsbenägenhet är relativt små mellan stadsområdena även om det kan 
konstateras att det i Centrum och Sydväst är flest som helt och hållet har avstått att polisanmäla 
de brott företaget utsatts för. I både dessa områden är andelen som inte har anmält något brott 
högre än snittet i staden (se tabell 8).  
 
Tabell 9. Anmälningsbenägenhet per stadsområde 

Nordost  Sydväst  

Samtliga brott har 
polisanmälts 

24% 
Samtliga brott har 
polisanmälts 

20% 

Vissa brott har 
polisanmälts 

24% 
Vissa brott har 
polisanmälts 

18% 

Inga brott har 
polisanmälts 

52% 
Inga brott har 
polisanmälts 

62% 

Centrum  Hisingen  

Samtliga brott har 
polisanmälts 

18% 
Samtliga brott har 
polisanmälts 

23% 

Vissa brott har 
polisanmälts 

19% 
Vissa brott har 
polisanmälts 

22% 

Inga brott har 
polisanmälts 

63% 
Inga brott har 
polisanmälts 

55% 

 
Trots att upplevelsen bland majoriteten av de utsatta företagen är att en polisanmälan sällan 
är mödan värd eller leder till någon åtgärd som förbättrar situationen är de sammantagna 
erfarenheterna av polisen ändå övervägande positiva. 41 procent av de utsatta företagen har 
sammantaget positiva erfarenheter av polisen, varav 19 procent har mycket positiva 
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erfarenheter. Sammantaget vittnar 16 procent av företagen att de har ganska eller mycket 
negativa erfarenheter av kontakten med polisen, medan 28 procent varken har positiva eller 
negativa erfarenheter av sina kontakter med polisen det senaste året.  
 
Tabell 10. Erfarenheter av polisen per stadsområde 

Nordost  Sydväst  

Positiva 39% Positiva 38% 

Varken positiva 
eller negativa 

23% 
Varken positiva 
eller negativa 

32% 

Negativa 18% Negativa 14% 

Centrum  Hisingen  

Positiva 41% Positiva 42% 

Varken positiva 
eller negativa 

27% 
Varken positiva 
eller negativa 

28% 

Negativa 16% Negativa 18% 

 
Tabell 10 visar att skillnaderna är än mindre vad gäller erfarenheter av polisen fördelat på 
stadsområdesnivå. Icke desto mindre framgår det att företag i Nordost och Sydväst inte har 
positiva erfarenheter av polisen i samma utsträckning som i staden i stort. Eftersom frågan 
syftar till en sammantagen erfarenhet i samband med företagets ärenden hos polisen finns 
det naturligtvis ett antal faktorer som kan komma att påverka nöjdheten med polisen. Det 
handlar bland annat om polisens bemötande i samband med polisanmälningar, graden av 
återkoppling och information i pågående ärenden, men även polisens fysiska närvaro och 
synlighet samt närhet till dialog med företagen i lokalområdet kan påverka de sammantagna 
erfarenheterna av polisen. 

 

4.8. Konsekvenser av utsatthet eller oro för brott 
 
Brott kan ha långtgående fysiska, ekonomiska, sociala, psykiska och praktiska konsekvenser för 
den utsatta. På samma sätt kan otryggheten påverka och begränsa medborgare i deras vardag 
och de beslut som tas.  
 
Detsamma kan naturligtvis sägas om de konsekvenser som brott och otrygghet kan ha för ett 
företag. Materiella och ekonomiska konsekvenser av brott har en inverkan på företagen och 
företagandet, men även om psykiska och fysiska konsekvenser drabbar enskilda personer så 
påverkar det emellertid företaget när det handlar om anställda som utsatts för brott. Till detta 
kommer att oron för att utsättas för brott påverkar viktiga beslut, exempelvis om var företaget 
ska etablera eller flytta sin verksamhet, om eventuell expansion är aktuell eller om det snarare 
handlar om att lägga ned delar av verksamheten. Denna undersökning syftar inte till att 
kartlägga enskilda anställdas psykiska eller fysiska konsekvenser av brott, i stället ligger fokus 
på utsatthetens eller otrygghetens konsekvenser för företagandet i en bredare bemärkelse.  
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Tabell 11. Konsekvenser av utsatthet eller oro för brott. 

Övervägt att flytta delar av, eller hela 
verksamheten 

9% (528) 

varav inom kommunen 35% (183) 

varav till annan kommun 65% (345)  

Övervägt att lägga ned delar av, eller 
hela verksamheten 

4% (271) 

Någon anställd har valt att lämna sin 
anställning 

2% (124) 

 

Tabell 11 visar andelen företag i undersökningen, och antalet företag inom parentes, som 
uppger att utsattheten eller otryggheten för brott under det senaste året har haft någon eller 
några av de efterfrågade konsekvenserna för företaget och den verksamhet som bedrivs. 
Sammantaget uppger 10 procent (571) av företagen i undersökningen att de övervägt att flytta 
eller lägga ned delar av eller hela företagets verksamhet till följd av utsattheten eller oron för 
brott. Av dessa är det 173 företag som under det senaste året både har övervägt att flytta och 
lägga ned verksamheten på grund av oron eller utsattheten för brott. 
 
Tabell 12. Konsekvenser av oro eller utsatthet för brott per stadsområde 

Nordost  Sydväst  

Övervägt att flytta 
verksamheten 

9% 
Övervägt att flytta 
verksamheten 

7% 

varav inom 
kommunen 

44% 
varav inom 
kommunen 

27% 

varav från 
kommunen  

56% 
varav från 
kommunen  

73% 

Övervägt att lägga 
ned delar av/hela 
verksamheten 

5% 
Övervägt att lägga 
ned delar av/hela 
verksamheten 

4% 

Andel där en anställd 
valt att lämna 

4% 
Andel där en anställd 
valt att lämna 

1% 

Centrum  Hisingen  

Övervägt att flytta 
verksamheten 

8% 
Övervägt att flytta 
verksamheten 

11% 

varav inom 
kommunen 

36% 
varav inom 
kommunen 

35% 

varav från 
kommunen  

64% 
varav från 
kommunen  

65% 

Övervägt att lägga 
ned delar av/hela 
verksamheten 

5% 
Övervägt att lägga 
ned delar av/hela 
verksamheten 

5% 

Andel där en anställd 
valt att lämna 

2% 
Andel där en anställd 
valt att lämna 

2% 

 
Utifrån Tabell 12 kan det konstateras att konsekvenserna för oro eller utsatthet för brott slår 
mot företagen i samma utsträckning oavsett stadsområde. Procentandelen företag som 
övervägt att lägga ned delar av eller hela verksamheten är exempelvis mer eller mindre 
densamma i alla fyra områden. Det som sticket ut och som är värt att notera är bland annat 
att Hisingens andel företag som har övervägt att flyta verksamheten från området. Området 
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har alltså högst siffra avseende detta samtidigt som det uppvisar näst lägst oro och utsatthet 
per stadsområde. Nordost är å andra sidan det område störst andel utsatta företag och näst 
störst andel oroliga företag per stadsområde och sticker ut även i detta sammanhang vad 
gäller andelen företag som har haft en anställd som har valt att lämna sin anställning under 
det senaste året på grund av oron eller utsattheten för brott.  
 
Slutligen uppger 13 procent av företagen i Göteborgs stad att de lidit en ekonomisk förlust till 
följd av direkta kostnader för brott. Direkta kostnader för brott avser i detta sammanhang det 
totala ekonomiska värdet av exempelvis stulna eller förstörda gods eller pengar, förstörda 
fastigheter, verktyg, maskiner eller fordon.  

 

4.9. Jämförande resultat 
 
I skrivande stund har tolv kommuner spridda över landet och av olika storlek och karaktär 
genomfört FTU – Företagens trygghetsundersökning. Mot bakgrund av detta kan vissa 
resultat och mönster urskiljas. 
 
Svarsfrekvens i de kommuner som hittills genomfört FTU varierar mellan 10 och 29 procent. I 
Göteborgs stad uppgår svarsfrekvensen till 17 procent, vilket ska jämföras med rikssnittet 
som ligger på 18 procent. 
 
Andelen företag i Göteborgs stad som under det senaste året har oroat sig för brott 
motsvarar rikssnittet på 61 procent. Den högsta andelen företag som uppger att de oroat sig 
att utsättas för brott är 81 procent som noterats i Helsingborgs stad medan den lägsta 
noterade siffran är 46 procent i Kramfors kommun. Jämfört med andra större städer som har 
genomfört undersökningen så är andelen oroliga företag i Göteborg 2 procentenheter högre 
än i Norrköpings kommun men 9 procentenheter lägre än i Malmö stad. Grannkommunen 
Partille uppvisar i sin tur än lägre andel oroliga företag (52%) än Göteborgs stad. 
 
Beträffande utsatthet för brott uppger 41 procent av företagen i Göteborgs stad att de utsatts 
för brott under det gångna året vilket även det är detsamma som rikssnittet. Detta innebär att 
det Göteborg har den åttonde lägsta utsattheten av de tolv kommuner som har genomfört 
undersökningen. I den största staden efter Göteborg, Malmö, har 51 procent av företagen 
utsatts för brott, medan utsattheten i Norrköpings kommun är 38 procent. Partille kommun 
har den tredje lägsta utsattheten av samtliga kommuner som genomfört undersökningen 
med 34 procent. 
 
Vad gäller den sammantagna andelen företag som uppger att oron eller utsattheten för brott 
har fått konsekvenser i form av överväganden om att lägga ned eller flytta verksamheten så 
ligger Göteborgs stad, med sina 10 procent, en procent över rikssnittet för Företagens 
trygghetsundersökning. Högsta andelen företag som uppvisar ovan beskrivna konsekvenser är 
14 procent och har noterats i Järfälla kommun och Sigtuna kommun. 
 
Sammantaget kan konstateras att Göteborgs stads övergripande resultat i stor utsträckning 
motsvarar de genomsnittliga resultaten för Företagens trygghetsundersökning så här långt. 
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5  Sammanfattning och slutsatser 
 
Resultaten från denna undersökning visar att omfattningen av både utsattheten och 
otryggheten bland företagen varierar mellan olika branscher, företagsstorlek och områden i 
Göteborgs stad. Samtidigt visar resultaten att otryggheten i stor utsträckning korrelerar med 
den självrapporterade utsattheten i den bemärkelsen att de branscher som uppvisar störst 
andel oroliga företag i regel också är de branscher med störst andel utsatta företag. Fyra av de 
fem mest oroliga branscherna är nämligen också bland de fem mest utsatta branscherna.  
 
Även om de procentuella skillnaderna mellan stadsområdena är små är detta mönster tydligt 
även på områdesnivå. Sydväst uppvisar både lägst oro och utsatthet, följt av Hisingen. Centrum 
och Nordost är således de stadsområden som både har högst andel oroliga som utsatta företag, 
där Centrum uppvisar störst oro och näst störst utsatthet medan motsatt förhållande gäller för 
Nordost. På mellanområdesnivå återfinns tre områden: Bergsjön; Gamlestaden-Utby; och 
Kvillebäcken bland de fem mest oroliga och utsatta områdena, där Bergsjön uppvisar högst 
andel företag i båda kategorierna (82%). 
 
På branschnivå kan det konstateras att det är de kundnära branscherna och de verksamheter 
som bedriver sin verksamhet nära medborgarna som både oroar sig och utsätts för brott i störst 
utsträckning. Det handlar då i första hand om hotell och restaurangverksamhet, fastighets-
verksamhet, handel och byggverksamhet som samtliga finns med bland de fem mest oroliga 
och utsatta branscherna i Göteborgs stad. Det är emellertid inte förvånande i sig att just dessa 
branscher utmärker sig i den här undersökningen, eftersom de har gjort det i de flesta andra 
kommuner som har genomfört FTU samt i Svenskt Näringslivs nationella undersökning. Med 
detta sagt är det naturligtvis viktigt att likväl göra en fördjupad orsaksanalys av resultaten i de 
ovan nämnda branscherna för att komma åt vad de främsta orsakerna till att dessa branscher 
är särskilt otrygga och utsatta i just Göteborgs stad. Först då kan relevanta insatser och åtgärder 
vidtas. 
 
Den sammantagna otryggheten såväl som utsattheten är i regel störst bland de större 
företagen i undersökningen. Vad gäller utsattheten per företagsstorlek finns ett mönster som 
visar att andelen utsatta företag i regel ökar i takt med att antalet anställda ökar, således 
uppvisar också egenföretagare lägst oro såväl som lägst utsatthet (50% respektive 26%). 
Företagen med fler än 500 anställda uppvisar emellertid varken störst andel oroliga eller utsatta 
företag, detta gör i stället storlekskategorierna 200–499 anställda (87%) respektive 100–199 
anställda (80%). Skillnaderna mellan de största storlekskategorierna vad gäller utsatthet är 
mycket små, varför detta inte bör anses vara ett undantag till den regeln som ofta gäller för 
den här typen av undersökningar, nämligen att de största företagen utsätts för brott i störst 
utsträckning. 
 
Företag med 1–4 anställda har näst minst andel utsatta företag. Storlekskategorin har trots 
detta nämnts vid ett par tillfällen i rapporten som den mest oroliga eller utsatta 
storlekskategorin per bransch och område. Detta är en följd av att storlekskategorin utgör näst 
efter egenföretagare störst antal medverkande företag i undersökningen i stort. Med en högre 
andel utsatta företag än egenföretagare får detta effekten att kategorin utgör störst andel och 
således även antal utsatta företag per bransch och område. Trots detta uppvisar alltså inte 
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företag med 1–4 anställda en stor sammantagen utsatthet (43%) jämfört med de andra 
storlekskategorierna. 
 
Utifrån resultaten i undersökningen kan det konstateras att även om den sammantagna 
otryggheten är större (61%) än den självrapporterade utsattheten för brott (41%) så korrelerar 
oron för brott mot företaget i stor utsträckning med den rapporterade utsattheten per 
redovisningsunderlag, vilket framgår av tabell 13. 
 
Tabell 13. Oro för brott mot företaget kontra rapporterad utsatthet för brott mot företaget 

Oro för brott        Rapporterad utsatthet för brott 

Oron att utsättas för bedrägerier är störst följt av 
inbrott samt skadegörelse 

Skadegörelse är vanligast följt av bedrägerier samt 
stölder och snatterier 

Företag inom fastighetsverksamhet följt av hotell- 
och restaurangverksamhet och handel är mest 
oroliga för att utsättas för brott 

Företag inom hotell- och restaurangverksamhet  
följt av fastighetsverksamhet och handel är mest 
utsatta för brott 

Oron för att utsättas för brott är störst bland 
företagare i Centrum och Nordost 

Utsattheten för brott är störst bland företagare i 
Nordost följt av Centrum 

Oron för att utsättas för brott är störst bland  
företag med 200–499 anställda 

Utsattheten för brott är störst bland företagare med 
100–199 anställda 

 

Konsekvenserna av brottslighet och otrygghet för enskilda företag kan bli mycket allvarliga och, 
som den här undersökningen visar, till och med få följderna att företagsledningen överväger 
att flytta eller lägga ned verksamheten, vilket 9 respektive 4 procent av företagen i staden har 
gjort under det senaste året. Bakom varje företag som faktiskt väljer att göra verklighet av något 
av dessa överväganden finns naturligtvis ännu fler människor som påverkas i form av 
exempelvis förlorad anställning.   
 
Den här undersökningen visar således ytterst på vikten av att arbeta med näringslivet i frågor 
som rör brottslighet och otrygghet. Utifrån resultaten kan vissa typer av brott och 
ordningsstörningar som särskilt drabbar och skapar otrygghet för företag i Göteborgs stad 
urskiljas. Exempelvis handlar det om nedskräpning, trafikrelaterade problem, inbrott, 
skadegörelse, stölder och bedrägerier. Det ska emellertid nämnas att bedrägerier, till skillnad 
från de andra problem/brottstyperna, inte nödvändigtvis är kopplat till ett geografiskt område 
med tanke på att det idag inte sällan sker via digitala plattformar, internet eller telefon. 
Företagsstrukturen utifrån branscher i området kan exempelvis ha en stor inverkan på 
företagens sårbarhet för att utsättas för bedrägerier.  
 
I de nästa steg som föreslås nedan är det viktigt att särskilt beakta de branscher och stadsdelar 
som i denna undersökning uppvisar en risk att utsättas för brott och en otrygghet som är mer 
påtaglig än snittet i kommunen. På så sätt utgör resultaten en viktig del i framtagandet av en 
lägesbild över situationen kopplat till brott och ordningsstörningar för företag i Göteborgs stad. 
 
Ett strukturerat och systematiskt brottsförebyggande arbete kräver emellertid en vidare 
process samt samverkan mellan polis, kommun och näringsliv. I samverkansprocessens nästa 
steg betonas i Brottsförebyggande rådets Samverkan i lokalt brottsförebyggande arbete vikten 
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att av att lägga samman olika lägesbilder. För att komplettera den lägesbild som framkommit 
här bör den alltså jämföras och läggas samman med exempelvis polisens aktuella lägesbild.  
 
Vidare är det viktigt att fördjupa sig i de frågor som inte besvaras i denna undersökning, 
nämligen varför det ser ut som det gör. Varför är vissa branscher särskilt utsatta? Vad beror det 
på att företagare i vissa områden är mer utsatta än företagare i andra områden etcetera? Nästa 
steg i processen bör därför vara att genomföra en orsaksanalys. Detta kan med fördel göras via 
fördjupande intervjuer med enskilda företagare, polisen och andra relevanta aktörer i staden, 
eller via workshops där företagare och stad exempelvis diskuterar lägesbild, orsak och 
eventuella lösningar. 
 
Avslutningsvis bör stadens brottsförebyggande arbete riktat mot näringslivet bedrivas i form av 
primär, sekundär och tertiär prevention. Primär prevention innebär i det här sammanhanget 
att arbeta med hela näringslivet, även de företag som inte utmärker sig i negativ bemärkelse i 
denna undersökning. Det kan exempelvis göras genom kunskapshöjande insatser och 
informationsdelning kring risker och utmaningar, vilka är förebyggande insatser som är nog så 
viktiga. En del i detta är bland annat att se till att det finns en användarvänlig och lättåtkomlig 
kommunikationskanal mellan näringslivet och staden, som dessutom också är känd bland 
stadens företagare. 
 
Att arbeta utifrån en sekundär prevention handlar om att arbeta riktat mot de riskgrupper (per 
bransch, område och företagsstorlek) som har identifierats i undersökningen. Det handlar 
således om särskilda insatser utifrån dessa företags specifika situation, behov och utmaningar. 
 
På en tertiär nivå handlar det i det här sammanhanget om att arbeta med de företag och 
företagare som har utsatts för brott. Kommunens arbete bör alltså även ha ett 
brottsofferstödjande fokus. Detta kan exempelvis handla om att se till att ledning, såväl som 
anställda i företagen får information om var de kan vända sig för samtalsstöd för 
brottsutsatta. 
 
För att åtgärder och insatser på ovan beskrivna preventionsnivåer ska vara genomförbara och 
dessutom möjliga att följa upp och utvärdera över tid är det en förutsättning att lägesbilden 
är förankrad i staden och i de förvaltningar som identifierats som relevanta för det fortsatta 
arbetet. På samma sätt är det viktigt att stadens interna strukturer och processer vad gäller 
arbetet med brott mot näringslivet klaras ut. Detta är av stor vikt inte minst för att få till den 
långsiktighet som krävs i sammanhanget.     
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Bilagor 
 

Bilaga 1 Problembild i området 
 
Tabell 14. Problem i området där företaget är beläget 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ av problem 
(n=6 495) 

Stort problem Litet problem 
Förekommer, men 
är inget problem 

Förekommer inte Vet ej 

Våldsbrott 11% 20% 27% 22% 20% 

Hot och utpressning 6% 13% 13% 32% 37% 

Trakasserier 6% 13% 14% 31% 36% 

Stölder och snatterier 16% 24% 20% 15% 25% 

Rån 9% 16% 16% 25% 33% 

Inbrott 17% 29% 20% 14% 20% 

Nedskräpning 22% 35% 26% 11% 6% 

Skadegörelse inkl. klotter 19% 35% 24% 13% 9% 

Anlagda bränder 3% 10% 10% 39% 38% 

Trafikrelaterade problem, t.ex. fortkörning och 
störande körning med moped, bil eller andra 
motorfordon 

18% 29% 28% 16% 9% 

Personer påverkade av alkohol eller droger 
utomhus 

12% 24% 31% 19% 14% 

Personer eller gäng som bråkar eller stör 
ordningen 

10% 20% 19% 31% 19% 

Öppen narkotikahandel 14% 15% 11% 23% 37% 
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 Tabell 15. Problemkategori per område 1  

1 Procentsatsen är andel företag per område som uppger att respektive problemkategori är att stort problem eller litet 
problem i företagets närområde. 
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Bilaga 2 Oro för brott 
 
 Tabell 16. Oro för brott per delområde 1 2  
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1 Procentsatsen är andel företag per delområde som uppger att de oroat sig mycket ofta, ganska ofta eller sällan för 
respektive brottstyp under de senaste 12 månaderna. 

2 Notera att inom ett fåtal delområden är antalet respondenter (n) relativt få varför det kan vara svårt att dra någon statistisk 
slutsats av resultatet från de delområdena. 
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Tabell 17. Oro för brott per bransch 1 2 3 

1 Procentsatsen är andel företag per bransch som uppger att de oroat sig mycket ofta, ganska ofta eller sällan för respektive 
brottstyp under de senaste 12 månaderna. 

2 Kategorin Annat innehåller fritextsvar som inte har kunnat placeras in i en av branscherna på ett säkert sätt på grund av att 
svaret inte varit tillräckligt specifikt. Kategorin ska därför inte anses utgöra en egen branschkategori. 
3 Notera att inom ett fåtal branscher är antalet respondenter (n) relativt få varför det kan vara svårt att dra någon statistisk 
slutsats av resultatet från de branscherna. 
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Tabell 18. Oro för brott per företagsstorlek 1  

1 Procentsatsen är andel företag per storlekskategori som uppger att de oroat sig mycket ofta, ganska ofta eller sällan för 
respektive brottstyp under de senaste 12 månaderna. 
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Bilaga 3 Utsatthet för brott 
 

Tabell 19. Utsatthet för brott per delområde 1 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 39 

 

1 Procentsatsen är andel företag per delområde som utsatts för respektive brottstyp en eller upprepade gånger under de 
senaste 12 månaderna 
2 Notera att inom ett fåtal delområden är antalet respondenter (n) relativt få varför det kan vara svårt att dra någon statistisk 
slutsats av resultatet från de delområdena. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 40 

Tabell 20. Utsatthet för brott per bransch 1 2 3 

1 Procentsatsen är andel företag per bransch som utsatts för respektive brottstyp en eller upprepade gånger under de 
senaste 12 månaderna. 
2 Kategorin Annat innehåller fritextsvar som inte har kunnat placeras in i en av branscherna på ett säkert sätt på grund av att 
svaret inte varit tillräckligt specifikt. Kategorin ska därför inte anses utgöra en egen branschkategori. 
3 Notera att inom ett fåtal branscher är antalet respondenter (n) relativt få varför det kan vara svårt att dra någon statistisk 
slutsats av resultatet från de branscherna. 
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Tabell 21. Utsatthet för brott per företagsstorlek 1 

1 Procentsatsen är andel företag per storlekskategori som utsatts för respektive brottstyp en eller upprepade gånger under 
de senaste 12 månaderna.  
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Bilaga 4 Jämförande resultat 
 
 
Tabell 22. Jämförande resultat sorterat på svarsfrekvens 

 
 
 
Tabell 23. Jämförande resultat sorterat på andel oroliga företag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kommun Svarsfrekvens Oro Utsatthet Konsekvenser 

1 Lund 29% 63% 43% 6% 

1 Landskrona 29% 55% 37% 5% 

3 Järfälla 19% 68% 53% 14% 

3 Upplands-Bro 19% 58% 32% 9% 

3 Kramfors 19% 46% 24% 5% 

6 Kalmar 18% 63% 36% 6% 

7 Göteborg 17% 61% 41% 10% 

8 Malmö 14% 70% 51% 13% 

9 Norrköping 12% 59% 38% 8% 

10 Partille 11% 52% 34% 6% 

11 Sigtuna 10% 56% 36% 14% 

12 Helsingborg – 81% 65% 13% 

 
Kommun Svarsfrekvens Oro Utsatthet Konsekvenser 

1 Kramfors 19% 46% 24% 5% 

2 Partille 11% 52% 34% 6% 

3 Landskrona 29% 55% 37% 5% 

4 Sigtuna 10% 56% 36% 14% 

5 Upplands-Bro 19% 58% 32% 9% 

6 Norrköping 12% 59% 38% 8% 

7 Göteborg 17% 61% 41% 10% 

8 Lund 29% 63% 43% 6% 

9 Kalmar 18% 63% 36% 6% 

10 Järfälla 19% 68% 53% 14% 

11 Malmö 14% 70% 51% 13% 

12 Helsingborg – 81% 65% 13% 
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Tabell 24. Jämförande resultat sorterat på andel utsatta företag 

 
 
 
Tabell 25. Jämförande resultat sorterat på andel företag som uppger konsekvenser av utsatthet eller oro för brott 

 

 
Kommun Svarsfrekvens Oro Utsatthet Konsekvenser 

1 Kramfors 19% 46% 24% 5% 

2 Upplands-Bro 19% 58% 32% 9% 

3 Partille 11% 52% 34% 6% 

4 Sigtuna 10% 56% 36% 14% 

4 Kalmar 18% 63% 36% 6% 

6 Landskrona 29% 55% 37% 5% 

7 Norrköping 12% 59% 38% 8% 

8 Göteborg 17% 61% 41% 10% 

9 Lund 29% 63% 43% 6% 

10 Malmö 14% 70% 51% 13% 

11 Järfälla 19% 68% 53% 14% 

12 Helsingborg - 81% 65% 13% 

 
Kommun Svarsfrekvens Oro Utsatthet Konsekvenser 

1 Kramfors 19% 46% 24% 5% 

1 Landskrona 29% 55% 37% 5% 

3 Kalmar 18% 63% 36% 6% 

3 Lund 29% 63% 43% 6% 

3 Partille 11% 52% 34% 6% 

6 Norrköping 12% 59% 38% 8% 

7 Upplands-Bro 19% 58% 32% 9% 

8 Göteborg 17% 61% 41% 10% 

9 Malmö 14% 70% 51% 13% 

10 Helsingborg - 81% 65% 13% 

11 Sigtuna 10% 56% 36% 14% 

12 Järfälla 19% 68% 53% 14% 
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