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Sammanfattning  
__________________________________________________________________________ 

Rädslan för brott uppmärksammas allt mer i Sverige och betraktas oftare som ett problem i sig 

självt, både forskningsmässigt och politiskt. Rädslan för brott studeras ofta utifrån två olika 

synsätt. Dels kan ämnet undersökas utifrån att rädslan är relaterad till människors direkta eller 

indirekta erfarenheter av brott. Dels kan den förklaras utifrån andra faktorer än brott. Syftet 

med rapporten är därför att undersöka hur forskarna har förklarat rädslan för brott och 

diskutera brottsligheten betydelse för rädslan. Rapporten är en litteraturstudie som 

sammanfattar och granskar forskningen inom ämnesområdet. 

 

Rädslan för brott omfattar en rad olika begrepp. Inom litteraturen definieras den exempelvis 

som en emotion, en riskbedömning och ett förhållningssätt. Även sårbarhet och ilska anses 

vara aspekter av rädslan. Hur rädslan för brott definieras kan påverka undersökningarna av 

begreppet. Det finns flera svårigheter vid undersökningarna, vilket har lett till att allt fler 

förespråkar en kombination av kvantitativa och kvalitativa metoder. 

 

I Sverige har Statistiska centralbyrån (SCB) studerat rädslan för brott sedan slutet på 1970-

talet. Dessa studier har visat att andelen rädda i befolkningen ökade under 1980-talet men har 

legat på en relativt stabil nivå kring 16 procent sedan början på 1990-talet. Nivåskillnaderna 

mellan olika grupper av människor varierar däremot kraftigt, enligt Statistiska centralbyrån. I 

jämförelse med andra länder är andelen otrygga människor däremot lägre i Sverige.  

 

Människors rädsla för brott hänger inte alltid ihop med om de har utsatts för brott eller om de  

riskerar att utsättas för brott. Sannolikt blir brottsoffer som utsätts för grova våldsbrott rädda. 

Men många är rädda för brott utan att ha råkat ut för brott, dessutom är de vanligaste brotten 

mindre allvarliga brott som inte leder till rädsla. Eftersom utsattheten för brott inte ensamt kan 

förklara rädslan för brott är det nödvändigt att också undersöka andra faktorer. 

 

Kvinnor, äldre, fattiga, etniska minoriteter och andra minoritetsgrupper brukar ofta lyftas fram 

som de grupper där andelen rädda är som störst. Dessa gruppers rädsla kan bland annat förstås 

utifrån deras sårbarhet, det vill säga vilka möjligheter en person upplever sig ha för att hantera 

en brottslig händelse. Människorna i de grupperna som vanligtvis är rädda löper också en risk 

att utsättas för specifika brott som riktar sig särskilt mot dem, t.ex. sexualbrott, rasistiska brott 
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och hatbrott. De riskerar däremot inte alltid att råka ut för fler brott än andra grupper. 

Uppfostran och sociala förväntningar påverkar också rädslan för brott. Under de senaste åren 

har rädslan bland män, barn och ungdomar lyfts fram. Andelen rädda i dessa grupper är större 

än vad man tidigare har trott.  

 

Faktorer som sårbarhet förklarar varför rädslan för brott skiljer sig åt mellan olika grupper av 

människor, men inte varför den varierar i olika situationer. Vanligtvis upplever människor 

sina hem och arbetsplatser som trygga, trots att det är vanligt att utsättas för brott där. De 

offentliga platserna är mer okända och okontrollerbara, vilket bidrar till att människor oftare 

är rädda på sådana platser. Dessutom påverkar situationella faktorer som grannskapets fysiska 

och sociala miljö invånarnas rädsla. Välplanerad bebyggelse, en plats goda rykte, ordning, 

integration och en känsla av tillhörighet kan skapa trygghet och minska rädslan för brott. 

Mörker, nattetid och okända personer som avviker från normen ökar vanligtvis människors 

rädsla.  

 

Rädslan för brott påverkas inte bara av gruppfaktorer eller situationella faktorer utan även av 

förhållanden i det omgivande samhället. Mycket av människors uppfattningar om brott formas 

utifrån samtal med andra där fakta och rykten om brott förenas, vilket influerar rädslan. En 

stor del av informationen om brott kommer från medierna och medier ökar sannolikt 

människors medvetenhet om brottsligheten och påverkar deras oro. Forskare anser också att 

rädslan för brott influeras av kriminalpolitiken och påverkas av att vi lever i ett så kallat 

risksamhälle.  

 

Genomgången av forskningen visar att ett stort antal faktorer är betydelsefulla för att förstå 

rädslan för brott. Den kan förklaras av faktorer hos individen, situationen och samhället. 

Därför är inte rädslan för brott bara rädsla för brott. Inom forskningen förekommer det också 

en del motsättningar som visar på en nyare och äldre forskningsinriktning. Likaså domineras 

den svenska debatten om rädslan för brott av motsättningar som förenklat kan sammanfattas i 

två synsätt. Den här rapporten har försökt att inkludera båda synsätten.  
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Inledning1 
___________________________________________________________________________ 
 

Människors rädsla för brott har uppmärksammas allt mer av medier, forskare och politiker i 

Sverige. I medier är rädslan för brott ett vanligt förekommande ämne och enskilda personer 

intervjuas ofta och får berätta om sin rädsla. Utomlands har forskare riktat allt större 

uppmärksamhet mot rädslan för brott. Under de senaste fyrtio åren har över tusen akademiska 

artiklar och böcker skrivits om ämnet och forskningen kan ses som en ny inriktning inom 

kriminologin (Ditton & Farrall, 2000:xxi). I Sverige är rädslan för brott ett relativt nytt ämne 

inom den akademiska forskningen och uppmärksammades först under 1990-talet i större 

skala.  

 

Rädslan för brott betraktas allt mer som ett problem i sig självt, både forskningsmässigt och 

politiskt. Rädslan anses numer vara minst lika viktigt som brottsligheten (Boers, 2003:5). Det 

återspeglas även inom den svenska kriminalpolitiken där människors trygghet har blivit en del 

av kriminalpolitikens mål. Riksdagen har slagit fast: ”Målet för kriminalpolitiken är att 

minska brottsligheten och öka tryggheten. Målet innefattar förutom att öka den faktiska 

tryggheten också att öka den upplevda tryggheten” (Riksdagen 2000/01:22). 

Regeringsförklaringen från år 2003 slår dessutom fast att ”alla människor måste kunna känna 

trygghet på gator och torg” (Regeringen, 2003:5).  

 

Det kriminalpolitiska målet kan tolkas på två olika sätt. De två synsätten finns också 

representerade inom forskningen om rädsla för brott.  

 

1. Dels kan rädslan för brott tolkas som en konsekvens av brottsligheten. Brottsligheten leder 

till att människor använder sig av olika åtgärder för att försöka minimerar risken att utsättas 

för brott. Till exempel undviker de särskilda platser eller tider som de anser vara farliga. De 

kan också skydda sig genom att skaffa lås och larm eller genom att vara särskilt vaksamma. 

Det gör att rädslan för brott riskerar att negativt påverka människors vardag och livsstil 

(Ferraro, 1995:102;106). På det sättet begränsar brottsligheten och rädslan människors 

livsrum, vilket berättigar att rädslan uppmärksammas.  
                                                 
1 Ett stort tack till: Henrik Tham, Eva Tiby, Lars Korsell, Gunilla Wiklund, Hanns von Hofer, Lars Dolmén, 
Fredrik Marklund, Olle Westlund, Charlotta Gustafsson, Johan Kardell, Stina Holmberg, Daniel Vesterhav, 
Emma Lindahl, Andreas Fahlén och alla som har läst och kommenterat denna rapport. I would also like to thank 
Stephen Farrall for a lot of help, advice and inspiration.  
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2. Dels kan det kriminalpolitiska målet tolkas som att rädslan för brott till en del är separat 

från risken att utsättas för brott. Därför går det att tala om en ”upplevd” trygghet och en 

”faktisk” trygghet (jfr. Riksdagen 2000/01:22). Rädslan för brott beror i stor utsträckning på 

andra faktorer än om en person löper stor risk att utsättas för brott (Hale, 1996:131). Likaså 

betraktas rädslan för brott som delvis avskilt från utsattheten för brott. Människor som inte har 

råkat ut för brott kan också vara rädda för brott. Inte heller är det så att alla brottsoffer 

automatiskt blir rädda för brott (Sahlin & Åkerström, 2000:330). För att förstå rädslan för 

brott är det därför särskilt viktigt att uppmärksamma orsakerna till rädslan.    

 

Inom forskningen har dessa två uppfattningar lett till att rädslan för brott har studerats på två 

olika sätt. Synsätten sammanfaller delvis i vissa studier.  

 

1. Det ena sättet att studera rädslan utgår från synsättet att rädsla för brott är relaterad till 

människors direkta eller indirekta erfarenhet av brott. Studierna om rädslan är därmed ofta en 

del av brottsofferforskningen. Fokus ligger på rädslans effekter och hur de tar sig uttryck 

(t.ex. Nilsson, 2003; Lindgren, Pettersson & Hägglund, 2001). Inom brottsofferforskningen 

utgör studierna om rädslan emellertid bara en mindre del. Statistiska mätningar av andelen 

som är rädda för brott utgår också många gånger från detta synsätt, även om sådana studier 

också kan ifrågasätta kopplingen mellan brott och rädsla (t.ex. Statistiska centralbyråns 

undersökningar). De statistiska undersökningarnas syfte är främst att mäta andelen som är 

rädda för brott och undersöka utvecklingen, inte att djupare analysera orsakerna till rädslan.   

 

2. Den andra inriktningen inom forskningen undersöker diskrepansen mellan brott och rädsla. 

I första hand analyseras de faktorer som kan förklara människors rädsla för brott (t.ex. Boers, 

2003; Hale, 1996). Vanligtvis studeras hur olika demografiska variabler inverkar på rädslan. 

Variablerna kan exempelvis vara kön, ålder och ekonomiska förhållanden. Situationella 

faktorer som den fysiska och sociala miljön kopplas också till rädslan liksom förhållandena i 

samhället (t.ex. Ditton & Farrall, 2000; Tulloch m.fl., 1998). Studierna inkluderar både 

människor med offererfarenhet och sådana som aldrig har utsatts för brott. I båda grupperna är 

andelen rädda i stort sett lika stor (jfr Statistiska centralbyrån, 2004:90). Därför är inte 

offererfarenheten en utgångspunkt vid studierna, utan andra orsaker till rädslan anses som 

minst lika viktiga (Hale, 1996:104). Syftet är inte att uttala sig om andelen rädda utan att 

förstå orsakerna till rädslan för brott. Forskningen inom den här inriktningen är således 
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fristående från brottsofferforskningen. Inom denna gren har forskningen växt till ett eget 

ämnesområde, där den internationella forskningen är särskilt omfattande. Det är inte bara 

forskningen vid universiteten som oftast utgår från detta synsätt utan även studierna vid Home 

Office i England, Europarådet och hos de ansvariga för den Internationella 

brottsofferundersökningen (Hough, 1995; Boers, 2002; van Kesteren, Mayhew & 

Nieuwbeerta; 2000). 

 

Den här rapporten inkluderar båda synsätten. Rapportens första del utgår från det första 

synsättet. I denna del analyseras främst brottslighetens koppling till rädslan för brott. Den 

andra delen av rapporten, som också utgör huvuddelen, undersöker det andra synsättet. Här 

görs en utförlig sammanställning av orsakerna till rädslan för brott, så som de har beskrivits 

inom forskningen.  

     

Syftet med rapporten är att undersöka hur forskarna har förklarat rädslan för brott och 

diskutera brottsligheten betydelse för rädslan. Rapporten kommer att ge en översikt av 

litteraturen om rädslan för brott.  

 

Tidigare sammanställningar av forskningen har till exempel gjorts av den brittiske professorn 

Chris Hale som 1996 gick igenom den brittiska och nordamerikanska forskningen. Jason 

Ditton och Stephen Farrall, som båda har forskat mycket om rädslan för brott i Storbritannien, 

sammanställde år 2000 en antologi med artiklar från 1970-talet och framåt som har haft stor 

betydelse för forskningen om rädslan. År 2003 sammanfattade flera forskare kunskaperna om 

rädslan för brott i presentationer och papers på Europarådets konferens, till exempel de tyska 

professorerna Klaus Boers och Michael Kilchling. Dessutom har Rachel Pain (2000; 1991), 

en brittisk doktor i kulturgeografi, gjort flera sammanställningar av rädslan för brott utifrån ett 

genusperspektiv.  

 

Denna sammanställning utvidgar förhoppningsvis kunskaperna ytterligare om ämnet och 

reder ut sambandet mellan brott och rädsla för brott. Litteraturen som sammanfattas 

inkluderar även svenska och nordiska undersökningar till och med år 2005. 

Tillvägagångssättet har varit att sammanfatta litteraturen och leta efter samstämmighet i 

forskningsresultaten. Forskningen kommer också att problematiseras och motsättningar 

kommer att lyftas fram.  
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Disposition  

Del I inleds med en diskussion av begreppet rädsla för brott. Begreppet kan ha flera olika 

innebörder som måste förklaras och förtydligas. Dessutom har definitionen metodologiska 

konsekvenser. Därför följer ett kapitel som diskuterar vilka metodproblem det finns inom 

forskningen om rädslan för brott och vilken metod som har används i denna rapport. 

Utformningen av metoden i undersökningar om rädslan för brott har nämligen stor betydelse 

för resultaten. Efter metoddiskussionen redovisas utvecklingen av andelen människor som är 

rädda för brott i Sverige. Olika grupper jämförs med varandra och Sverige jämförs med andra 

länder. Därefter görs en genomgång av hur rädslan är kopplad till olika typer av brott och till 

risken att utsättas för brott. Den resterande delen av rapporten kommer att fokusera på andra 

orsaker till rädslan för brott än brottsligheten eftersom det främst är dessa andra faktorer som 

har betonats inom forskningen.  

 

Del II börjar således med en genomgång av förklaringar till varför vissa grupper av människor 

är mer rädda för brott än andra. Begreppet sårbarhet anses ha stor betydelse i dessa 

sammanhang, liksom ytterligare några faktorer som kommer att nämnas. De är emellertid inte 

tillräckliga för att kunna förstå varför rädslan för brott varierar på olika platser och tider. 

Platsen där en människa befinner sig, och platsens kännetecken, kan också inverka på rädslan. 

Vilka sammanhang och situationer som påverkar människors rädsla för brott kommer därför 

att sammanfattas. Individen är emellertid en del av samhället och påverkar och påverkas av 

det. Samtal om brott, mediers skildringar, kriminalpolitikens utformning och samhällsklimatet 

anses inverka på rädslan för brott. Därför kommer det att göras en genomgång av dessa 

samhällsfaktorer. Slutligen analyseras och diskuteras motsättningarna inom forskningen om 

rädslan för brott.  
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Del I.  

1. ”Rädsla för brott” – vad betyder det? 
___________________________________________________________________________ 

 

Den allmänna debatten om rädsla för brott innehåller en mängd begrepp som beskriver 

fenomenet. Uttryck som rädsla, otrygghet, oro, fara och risk används ofta utan att det finns 

någon tydlig och etablerad uppfattning om vad de betyder. Det är inte heller självklart i vilka 

sammanhang de olika uttrycken bör användas. Begreppen kan dessutom kombineras och 

användas på en rad olika sätt, vilket ofta skapar förvirring.  

 

Rädslan för brott är ett komplext begrepp som har flera olika betydelser. När begreppet 

diskuteras är det därför viktigt att vara tydlig med vad som menas. Innebörden och 

avgränsningarna av rädslan för brott är avgörande för hur den undersöks. Resultaten från 

undersökningarna ligger till grund för hur fenomenet förklaras och vilka eventuella åtgärder 

som föreslås. Syftet här är att redogöra för rädslans olika betydelser som har förts fram i 

forskningen och att visa hur forskare har försökt att klassificera rädslan.  

 

Ett av rädslans huvudsakliga kännetecken är att den grundar sig på subjektiva upplevelser och 

tolkningar. Individer uppfattar intrycken från omvärlden på olika sätt vilket ger upphov till ett 

brett spektrum av olika slags upplevelser (Ferraro & LaGrange, 1987:71). Rädslan för brott 

kännetecknas också av att det inte är en konstant upplevelse utan den varierar både i intensitet 

och över tid. Styrkan i rädslan för brott förändras många gånger under en människas livstid 

(Pain, 2000:368). Intensiteten i rädslan kan också variera kraftigt under mycket korta tider och 

förändras snabbt under bara ett par minuter (Ditton m.fl, 2000:149). Rädslan är dessutom 

situationsbunden. Den influeras av platser, tider, ljus och mörker i olika kombinationer, 

liksom av vilka andra människor som befinner sig i omgivningen. Vissa psykologer menar 

därmed att rädslan för brott har stora likheter med andra känslor som ständigt förändras, till 

exempel ilska och sorg (Öhman, 1991:41). Komplexiteten i fenomenet har inte bara bidragit 

till en begreppsförvirrning inom ämnet utan också till en svårighet att undersöka omfattningen 

och nivåerna av rädslan för brott. 
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Av den anledningen har åtskilliga försök gjorts att kategorisera de begrepp som används inom 

ämnesområdet. Den kategorisering som oftast återkommer i litteraturen om rädsla för brott 

delar upp reaktionerna på brott i tre grupper, se tablå 1.  

 

 
Tablå 1. Klassificering av perceptioner av brott 
_____________________________________________________________________________________ 
   
  Type of Perception 

 
Cognitive    Affective 

 _________________________________________________________________________ 
 
Level of 
Reference Judgements  Values  Emotions 
 _________________________________________________________________________ 
 
General A. Risk to others; crime B. Concern about crime  C. Fear for others’ 
 or safety assessments to others  victimization  
 
 
Personal D. Risk to self; safety of E. Concern about crime to F. Fear for self  
 self  self; personal intolerance victimization 
_____________________________________________________________________________________ 
 

Källa: Klassificeringen är ursprungligen gjord av DuBow, McCabe och Kaplan (1979:1-5) 

och utvecklad av Ferraro och LaGrange (1987:72).  

 

 

Tablåns vertikala nivå visar att människors referensnivå kan vara både generell (general) och 

individuell (personal). Den generella nivån syftar främst på reaktioner på att någon annan ska 

drabbas av brott. Den individuella nivån är en reaktion på att personligen drabbas av brott 

(DuBow, McCabe & Kaplan, 1979:1-5). 

 
Den horisontella axeln visar att rädslan kan vara allt från en kognitiv upplevelse som utgår 

från individens medvetna och omedvetna tankar om risk och säkerhet, till en affektiv känsla 

som innebär en känslomässig och (ofta) fysisk rädsla (Ferraro & LaGrange, 1987:71).  

 

Riskbedömning 

Den första typen av reaktioner på brott har kallas för judgements i tablån, vilket skulle kunna 

översättas med riskbedömningar eller säkerhetsbedömningar. Det beskrivs som en bedömning 

av risken för att en viss grupp i samhället ska råka ut för brott (A) och individens bedömning 
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av sin egen säkerhet och sin risk att utsättas för brott (D). Forskarna anser att sådana 

riskbedömningar många gånger görs relativt omedvetet och ostrukturerat. Utgångspunkten för 

en människas riskbedömning varierar men verkar ofta baserar sig på den omgivande miljön. 

Det innebär att individen gör en värdering av risken och säkerheten i sin närmiljö genom att 

studera omgivningens fysiska och sociala karaktär (Wilson & Kelling, 1982:30-36). 

Allmänheten grundar många gånger sin riskbedömning på andra faktorer än de som 

experterna utgår från. Det gör att experternas och lekmännens bedömningar inte alltid 

stämmer överens. Det är då diskussioner uppstår om människors över- eller underskattning av 

risker (Sjöberg, 1991:51). Chris Hale drar slutsatsen att riskbedömningen innefattar både en 

bedömning av sannolikheten att utsättas för ett brott och konsekvenserna av ett eventuellt 

brott (Hale, 1996:106). En sådan formel för riskbedömningar diskuteras däremot inte i någon 

större omfattning i litteraturen om rädslan för brott.  

 

Förhållningssätt  

Den andra typen av reaktioner på brott, value, kan förstås som ett förhållningssätt eller en 

värdering. Det syftar på att en person kan vara bekymrad, orolig eller intolerant med avseende 

på brottsligheten, på engelska används orden concern och intolerance. Individen kan till 

exempel ha åsikter om vilken form av brottslighet som är den mest allvarliga och vilken typ 

av kriminalitet myndigheterna bör bekämpa i första hand (B). Individen kan också reflektera 

över sin egen oro för att råka ut för brott (E) (Ferraro & LaGrange, 1987:71f,78). Denna typ 

av reaktion på brott innefattar således flera olika begrepp som verkar kunna vara både 

kognitiva och/eller affektiva.  

 

Emotion 

Den tredje typen av reaktion på brott som nämns i tablån är den känslobetonade rädslan för 

brott, emotion. Den syftar på den negativa reaktionen hos en människa som uppstår till följd 

av brott, tanken på brott eller symboler som förknippas med brott (Ferraro & LaGrange, 

1987:73). En sådan rädsla för brott kan både vara generell (C) och individuell (F). Den 

generella, emotionella rädslan för brott brukar kallas för altruistisk rädsla (DuBow, McCabe 

& Kaplan, 1979:1-5). Den vanligaste altruistiska rädslan är att föräldrar oroar sig för att deras 

barn ska utsättas för brott eller att människor är rädda för att deras partner ska drabbas av brott 

(Warr, 1992:723,734f). Den emotionella rädslan kan vara allt ifrån en lättare oro till en 
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djupare rädsla med starka fysiska reaktioner som häftiga hjärtklappningar, svettningar, 

darrningar och smärtor i bröstet (Öhman, 1991:44f).  

 

Konkret och abstrakt rädsla och ytterligare några begrepp 

Rädslan för brott kan delas upp i ytterligare kategorier. Begreppet kan syfta på en konkret 

rädsla, concrete fear, som innebär att en individ är rädd för något eller några specifika brott. 

Men människor är inte alltid rädda för några särskilda brottstyper utan de kan vara rädda för 

brott i allmänhet och det har kallats för en abstrakt rädsla, abstract fear (Figgie, 1980:18f). 

Ibland kallas det också för formlös rädsla (Carlsson, 2002:24).  

 

I Sverige används främst begreppen konkret och allmän oro/otrygghet inom forskningen om 

rädslan för brott (Litzén, 2005:48-51; Dolmén, 2002:162; Wikström, Torstensson & Dolmén, 

1997:53f.). I en av de mer tongivande, svenska undersökningarna definieras konkret oro 

genom en sammanvägning av två frågor: ”Hur känns det om du går ut ensam sent en kväll i 

ditt bostadsområde?” och ”Finns det några speciella personer i området du bor i som du är 

rädd för?” (Wikström, Torstensson & Dolmén, 1997:54). Detta skiljer sig från den 

anglosaxiska innebörden av concrete fear eftersom det svenska begreppet inte syftar på 

rädslan för specifika brott, vilket det anglosaxiska gör. Begreppet konkret oro/concrete fear 

har således olika innebörder i den svenska respektive den anglosaxiska forskningen. Allmän 

oro definieras utifrån tre frågor om oron att utsättas för specifika brott i bostaden eller 

bostadsområdet (Wikström, Torstensson & Dolmén, 1997:53).2 Ett annat mått som ofta 

används i Sverige för att undersöka rädslan för brott är om människor har avstått från en 

aktivitet på grund av oro/otrygghet (t.ex. Statistiska centralbyrån, 2005; Wikström, 

Torstensson & Dolmén, 1997:54f). Undvikande och defensiva beteenden, som en höjd 

beredskap, anses nämligen kunna tolkas som en form av rädsla för brott (Pain, 2001:901; 

Boers, 2003:5).   

      

Nya aspekter: Ilska och trygghet 

På senare tid har rädslan för brott kopplats ihop med ilska (anger). Ilska kan både vara en 

reaktion på brott men också en reaktion på att det finns en risk att utsättas för brott. En del av 

                                                 
2 De tre frågorna är: 1. Är du orolig för att utsättas för inbrott i bostaden? 2. Är du orolig för att din bil, 
motorcykel, moped eller cykel ska utsättas för skadegörelse eller stöld om den är parkerad i ditt bostadsområde? 
3. Är du orolig att bli överfallen eller misshandlad i ditt bostadsområde? (Wikström, Torstensson & Dolmén, 
1997:53). 



=

= 13

rädslan för brott kan därför förstås som ilska, menar ett antal brittiska forskare efter att ha 

genomfört flera kvantitativa och kvalitativa studier på området (Ditton, m.fl., 1999a; 1999b; 

Farrall, 2002). Ofta hör ilska och rädsla samman genom att rädsla kan orsaka ilska och 

tvärtom (Öhman, 1991:42). Studier har visat att det inte är ovanligt att människor är arga över 

brott och över risken att råka ut för brott (Ditton, m.fl., 1999a:37; 1999b:87-92).  

 

Något annat som nyligen har lyfts fram inom forskningen om rädslan för brott är orädda 

människor. I en finsk avhandling intervjuade kulturgeografen Hille Koskela orädda kvinnor 

för att se vilka metoder de använder sig av för att känna trygghet. Kvinnorna i studien 

berättade att de ofta resonerade kring rädslan och dessutom rörde sig kontinuerligt i staden, 

även på kvällarna. På det viset formade de sin egen bild av vad som skedde på stadens 

offentliga platser. Studier om varför människor inte är rädda bidrar med nya perspektiv på 

rädslan och utmanar de traditionella föreställningarna om rädslan för brott, anser Koskela 

(Koskela, 1997:301-316).  

 

I Sverige har Carin Sundhage gjort en liknande intervjustudie med kvinnor boende i Göteborg 

och Stockholm. I intervjuerna resonerade kvinnorna kring sina upplevelser av trygghet, oro, 

rädsla och riskbedömningar. Syftet med studien var att se hur unga kvinnor skapar trygghet 

när de rör sig utanför hemmet och att ta reda på vilka strategier de använder för att minska 

risken att utsättas för brott. Trots att kvinnorna anpassade sig till upplevda risker, vilket kan 

tolkas som en rädsla för brott, ansåg kvinnorna att de i allmänhet inte var rädda (Sundhage, 

2005:i,36).  

 

Sårbarhet  
Att kvinnor var i fokus för studierna om orädda människor beror på att kvinnor vanligtvis 

brukar uppge en större rädsla och sårbarhet än män. Sårbarhet och rädsla är två begrepp som 

är tätt sammankopplade. Sårbarheten syftar på vilka möjligheter en person upplever sig ha för 

att hantera en brottslig händelse. Sårbarheten har stor betydelse för rädslan eftersom de 

människor som upplever sig själva som sårbara ofta är rädda för brott. Sårbarheten är många 

gånger en subjektiv upplevelse som återspeglar hur en person upplever sin egen situation 

(Killias & Clerici, 2000:437; Killias, 1990:97; Skogan & Maxfield, 1981:78). Hos grupper 

som upplever en stark rädsla, men inte löper stor risk att utsättas för brott, kan sårbarheten 

vara en viktig förklaring till rädslan.   
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Sårbarheten brukar delas upp i en fysisk, social och ekonomisk sårbarhet. Den fysiska 

sårbarheten innebär att en person uppfattar det som svårt eller omöjligt att fysiskt förhindra en 

brottslig handling (Killias & Clerici, 2000:440; Koskela, 1999:2; Skogan & Maxfield, 

1981:69-73). Social sårbarhet betyder att en person har få kontakter med andra och ett svagt 

socialt stöd från omgivningen. Om en person är ensamstående eller har familj påverkar därför 

den sociala sårbarheten (Hough, 1995:23). Även faktorer som ensamhet och isolering är 

avgörande (Koskela, 1999:2). Socialt sårbara personer riskerar att drabbas hårdare än många 

andra om de utsätts för brott. Återhämtningen från ett brott kan också vara svårare för dessa 

personer. Social sårbarhet kan bland annat motverkas av om en individ upplever att 

människorna i grannskapet bryr sig om och hjälper varandra (Hough, 1995:23). 

 

De ekonomiska konsekvenserna som kan uppstå till följd av ett brott slår också hårdare mot 

en socialt sårbar person eftersom en sådan persons ekonomiska resurser är mindre (Hough, 

1995:23). Den ekonomiska sårbarheten avgörs till stor del av inkomsten och de ekonomiska 

tillgångarna. Resurser i form av pengar kan minska brottets skadeverkningar vid till exempel 

stöld och inbrott och kan underlätta återhämtningen från ett brott. Av de anledningarna är 

ekonomiska resurser betydelsefulla för om en person anser sig ha möjligheter att hantera 

följderna av en brottslig händelse (Hough, 1995:23).  

 

Sårbarheten varierar under livet och påverkas av större förändringar som inverkar på en 

människas livssituation. Det kan till exempel vara förändringar som anhörigas dödsfall, 

graviditet, arbetslöshet och flyttning (Koskela, 1999:2). Fyra grupper har urskiljts som särskilt 

sårbara för brott; kvinnor, äldre, fattiga och etniska minoriteter (Box, Hale & Andrews, 

1988:341). Studier i både Sverige och Storbritannien har visat att det främst är människor 

inom dessa grupper som uppger att de är mest rädda för brott (Statistiska centralbyrån, 

2004a:87; Hough, 1995: 15-19). Sårbarhet och rädsla för brott är därför upplevelser som 

överlappar varandra. 

 

Många begrepp med många betydelser 
Genomgången av forskningen visar att många begrepp används för att beskriva det som i 

vardagligt tal brukar kallas för ”rädsla för brott”. Innebörden av begreppet är svårbestämd och 

varierar i de olika undersökningarna och teoretiska diskussionerna. Flera frågor besvaras inte 

av forskarna, till exempel: Vad är skillnaden mellan säkerhet och risk? Hur skiljer sig oro från 

rädsla? Hur kan sårbarhet separeras från rädsla för brott? När det gäller sårbarhet skulle det 
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också vara intressant att utifrån en maktanalys analysera vilka det är som har makten att 

definiera sårbarhet. Det är emellertid inte något som har diskuterats inom litteraturen om 

rädsla för brott.  

 

Problemet med definitionerna är inte bara att rädslan består av olika aspekter och kan 

beskrivas på skilda sätt, utan också på att även dessa delar kan tolkas olika. Det vill säga, om 

det vi kallar för rädsla för brott reflekterar risk, säkerhet, oro, intolerans, ilska, sårbarhet med 

mera, är det sannolikt att även dessa begrepp kan tolkas olika av olika personer. I en engelsk 

avhandling studerade Jonathan Jackson hur människor uppfattar några vanligt återkommande 

frågor om rädslan för brott. En av frågorna gällde hur säkra/trygga (safe) intervjupersonerna 

kände sig när de var ute ensamma på natten i sina bostadsområden. I intervjuer som följde på 

en enkät kunde Jackson konstatera att intervjupersonerna till exempel tolkade begreppet safe 

på väldigt olika sätt. Det ansågs bland annat kunna betyda att personen var självsäker, trygg, 

inte orolig eller sårbar, misstänksam, eller uppmärksam (Jackson, 2002:168).    

 

En annan studie i Storbritannien visade på liknande resultat när intervjupersoners 

uppfattningar av oro (worry) analyserades. Det fick forskarna att ifrågasätta mätningarna av 

rädslan för brott och de menade att ”our understanding of the fear of crime is a product of the 

way it has been researched rather than the way it is” (Farrall, m.fl., 1997:666, 658).  

 

En svensk studie lyfter också fram den svaga samstämmigheten som finns mellan de olika 

begreppen som vanligtvis används för att mäta rädslan för brott. I den studien tillfrågades 

boende i Tyresö kommun i Stockholm om de kände sig otrygga på kvällen, om de hade 

undvikit platser i Tyresö och om de var oroliga för att utsättas för olika typer av brott. De tre 

olika frågorna var alla tänkta att mäta rädslan för brott men de visade sig ha låg 

samstämmighet. Frågorna påverkade också resultaten på varierande vis. Med somliga frågor 

gick det exempelvis att se skillnader i vuxnas och ungdomars rädsla för brott medan det inte 

var fallet med andra frågor. De olika måtten och begreppen ansågs också kunna förklara de 

könskillnader som ofta lyfts fram inom forskningen om rädsla. Det är främst frågan om en 

person har avstått från någon aktivitet som anses kunna visa tydliga skillnader i rädsla mellan 

män och kvinnor, och det är också en fråga som ofta brukar används i undersökningar 

(Carlsson, 2002: 35-43). Ytterligare problem med att mäta rädslan för brott kommer att 

diskuteras i kapitlet Metod.   
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Samtidigt som diskussionerna om begreppen har fortskridit och samstämmigheten har 

ifrågasatts, har ”rädsla för brott” etablerats som samlingsnamn för forskningen. Även om det 

sällan anses vara den korrekta termen att använda i undersökningar är rädsla för brott, eller 

fear of crime, det begreppet som vanligtvis används för att beskriva denna inriktning inom 

kriminologin som undersöker människors reaktioner och förhållningssätt till brott.  

 

I denna rapport kommer de begrepp att användas som redovisas i respektive undersökning. I 

rapporten kommer också begreppet rädsla för brott att används på två sätt. Dels för att allmänt 

sammanfatta människors reaktioner på brott. Dels som en beteckning på  

forskningsinriktningen och debatten om människors reaktioner på brott.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Debatten om rädslan för brott 
Första gången rädslan för brott uppmärksammades av politiker och forskare var i USA under 

1960-talet. Det var en tid med upplopp, protester mot kriget i Vietnam och en eskalering av 

brottsligheten i storstäderna (Zedner, 1994:1218). På grund av den växande kriminaliteten och 

människors oro för brott, tillsattes en kommission för brottsbekämpning.3 En av 

kommissionens viktigaste uppgifter var att undersöka människors attityder till brottsligheten 

och deras offererfarenheter. Det gjordes bland annat genom omfattande enkätundersökningar 

                                                 
3 The President’s Crime Commission on Law Enforcement and Administration of Justice.  

Sammanfattningsvis kännetecknas rädslan av att den uppfattas olika av olika individer 
och att den är föränderlig. Rädsla för brott har också en mängd innebörder. Begreppet 
omfattar en emotionell känsla, en riskbedömning och ett förhållningssätt. Dessa olika 
typer av rädslor kan vara generella, individuella, konkreta, abstrakta eller allmänna. Att ha 
avstått från en aktivitet kan också tolkas som en rädsla för brott. Dessutom kan en del av 
rädslan för brott utgöras av ilska och sårbarhet. Sårbarheten syftar på vilka möjligheter en 
person upplever sig ha för att hantera en brottslig händelse. Sårbarheten brukar delas in i 
en fysisk, social och ekonomisk sårbarhet. De som är mest sårbara är i allmänhet också 
mest rädda för brott.  
 
Genomgången av forskningen visar att många begrepp används för att beskriva det som 
brukar kallas för ”rädsla för brott”. Begreppen tenderar att överlappa varandra och det kan 
vara svårt att skilja dem åt. Innebörden av rädsla för brott är därför svårbestämd och kan 
ha olika betydelse för olika individer. I denna rapport används begreppet ”rädsla för brott” 
för att sammanfatta människors reaktioner på brott och som en beteckning på forskningen 
och debatten.  
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riktade till ett urval av befolkningen (Ditton & Farrall, 2000:xv). Dessa första studier har 

blivit mycket tongivande för hur rädslan för brott undersöks. Både metoden och frågorna om 

rädslan har senare kopierats av forskare i Europa. Likaså blev resultaten från de första 

opinionsundersökningarna betydelsefulla för uppfattningarna om rädslan för brott. Det var 

också genom dessa undersökningar som ”rädsla för brott” (fear of crime) uppstod som 

begrepp (Jackson, 2002:32-43). Den första boken om rädslan för brott publicerades redan 

något år efter de inledande undersökningarna (Harris, 1969).    

 

I Europa började debatten om rädsla för brott i Storbritannien under 1970-talet när forskare 

genomförde liknande opinionsundersökningar som i USA (Jackson, 2002:46f). Den allra 

första skandinaviska studien analyserade rädslan för brott på Grönland under 1970-talets 

första hälft (Sigsgaard, 1977, i Balvig, 1990:122). Sedan dess har allt fler skandinaviska 

undersökningar studerat rädslan för brott. I Sverige genomförs numer ett tiotal svenska studier 

med regelbundna mellanrum som på något vis undersöker rädslan för brott (Litzén, 2005:95-

113).  

 

Resultaten från de tidiga, amerikanska enkätstudierna visade att många människor var rädda 

för brott och att åtskilliga individer vidtog åtgärder för att minska risken att utsättas för brott. 

Undersökningarna påvisade även att fler personer var rädda för brott än antalet som hade 

råkat ut för brott. Det gav ett nytt perspektiv på rädslan eftersom antagandet fram till dess 

hade varit att det framförallt var brottsoffer som var rädda. Dessutom tydde undersökningarna 

på att rädslan för brott inte heller behövde sammanhänga med risken att utsättas för brott. 

Människorna i de grupper som löpte störst risk att råka ut för brott var nämligen minst rädda 

för brott, och tvärtom. Det väckte ett intresse för vad som påverkade människors rädsla för 

brott och en omfattande debatt och forskning om ämnet tog fart (Dowds & Ahrendt, 1995:19).  

 

Under 1970- och 80-talet ifrågasatte forskarna allt mer att rädslan för brott enbart berodde på 

brott. I USA framhölls den fysiska och sociala miljöns betydelse. I Storbritannien betonades 

teorierna om moralpanik och medias inflytande på rädslan för brott och feministiska 

perspektiv på rädslan började diskuteras (Jackson, 2002:43-49).  

 

På 1980-talet fick brottofferrörelsen ett stort inflytande i Storbritannien och den lyfte även 

upp rädslan för brott på agendan. Det framväxande brottsförebyggande arbetet influerade och 

influerades av forskningen om rädslan för brott. Fler feministiska analyser gjordes också av 
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rädslan. En stor debatt fördes inom de akademiska institutionerna om rädslan för brott ska 

betraktas som irrationell eller rationell (Jackson, 2002:50-54). Samma utveckling skedde i 

Sverige fast ett decennium senare, under 1990-talet. 
 

Under 1990-talet uppmärksammades rädslan för brott forskningsmässigt i Sverige. Ämnet kan 

fortfarande anses vara nytt och outforskat, utifrån svenska förhållanden. Ett tecken på det är 

de många, nyligen publicerade, eller kommande, avhandlingarna och licentiatuppsatserna på 

området (t.ex. Litzén, 2005; Mallén, 2005; Listerborn, 2002; Wendt Höjer, 2002). Samtidigt 

som rädslan för brott är på väg in i den svenska forskningen är den på väg ut i den brittiska 

universitetsforskningen. I Jonathan Jacksons avhandling beskriver brittiska kriminologer hur 

forskningen om rädslan för brott minskade under 1990-talet. Kriminologerna ansåg att det 

berodde på att ämnet var uttömt och att det politiska klimatet hade förändrats. Politikerna 

betraktades inte längre rädslan för brott som ett stort problem, vilket också minskade 

forskarnas intresse för frågan (Jackson, 2002:67).  
 
Under samma period i Sverige gick utvecklingen åt motsatt håll inom den politiska debatten. 

Frågorna om trygghet och rädsla för brott uppmärksammats stort i politiken under 1990-talet. 

Numer har rädsla för brott en central betydelse i de svenska debatterna om kriminalpolitiken 

och dess utformning. Trygghet har blivit en del av målet för kriminalpolitiken (jfr Riksdagen 

2000/01:22). Även inom EU är ämnet aktuellt och rädslan för brott uppmärksammades bland 

annat på EU-konferensen om brottsförebyggande arbete under Sveriges ordförandeskap (EU-

Conference, 2001) och på Europarådets forskarkonferens år 2003 (t.ex. Boers, 2003; 

Kilchling, 2003).  

 

I Sverige har rädslan för brott således blivit en politisk fråga med stor betydelse för de 

politiska partierna, brottsofferrörelsen och kvinnorörelsen. Inom dessa olika områden finns 

det många åsikter och olika sätt att se på rädslan för brott. Även inom forskningen finns det 

flera inriktningar som sammanfattades i inledningen till denna rapport. Av dessa anledningar 

innebär det ofta ett ställningstagande att skriva om rädslan för brott och det är viktigt att 

redovisa sin egen inställning. Metodkapitlet inleds därför med en redogörelse av studiens 

utgångspunkter.  
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Sammanfattningsvis uppmärksammades rädslan för brott för första gången under 1960-
talet i USA. De tidiga undersökningarna om rädslan blev tongivande för hur man 
undersöker ämnet än idag. I Sverige uppmärksammades rädslan för brott först under 
1990-talet, både forskningsmässigt och politiskt. Rädslan kan fortfarande anses vara 
outforskad utifrån svenska förhållanden. Numer är rädslan för brott en politisk fråga med 
stor betydelse för de politiska partierna, brottsofferrörelsen och kvinnorörelsen. 
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2. Metod 
___________________________________________________________________________ 

 

Utgångspunkter 

Den här rapporten har flera grundläggande utgångspunkter:  

 

a) Rädslan för brott går att förstå och förklara utifrån djupare analyser.  

b) Rädslan för brott är ett komplext begrepp eftersom det innefattar en mängd olika 

reaktioner och förhållningssätt som i sin tur har flera betydelser. Dessutom uppfattas 

de många begreppen på varierande vis av olika människor. Därför är det svårt att 

kategorisera rädslan för brott. Utgångspunkten i rapporten är att kategoriseringar 

riskerar att strukturera något som kanske inte är möjligt att strukturera. Däremot kan 

en redovisning av de begrepp som förekommer inom forskningen öka förståelsen för 

fenomenet rädsla för brott. 

c) Det är inte bara brottsoffer som är rädda för brott utan också människor som inte har 

utsatts för brott. De människor som upplever en rädsla för brott, trots att de inte har 

utsatts för brott, kan och bör inkluderas i forskningen om rädslan. Att avfärda dessa 

människors rädsla som irrationell är en förenkling eftersom även deras rädsla kan 

förstås.  

d) Det verkar finnas andra faktorer än brottsligheten som är minst lika viktiga för att 

förklara och förstå rädslan för brott. Samtidigt kan det vara analytiskt intressant att 

ställa människors rädsla för brott mot utvecklingen av brottsligheten, utsattheten för 

brott och risken att utsättas för brott.  

e) Rädslan för brott betraktas varken som irrationell eller rationell i denna rapport (jfr 

Lupton & Tulloch, 1999). Utgångspunkten är istället att rädsla är en subjektiv 

upplevelse där individen på olika sätt har tolkat intrycken från omvärlden (jfr Ferraro 

& LaGrange, 1987:71).   

 
Avgränsningar 

Den här rapporten är främst en sammanfattning av forskningen om rädslan för brott. Någon 

genus- eller maktanalys av rädslan för brott genomförs därför inte. Däremot inkluderas ett 
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flertal feministiska forskare i sammanställningen.4 På det viset finns genusperspektivet 

integrerat i rapporten. Intresserade läsare rekommenderas söka upp den refererade litteraturen.   

 
Denna rapport sammanfattar främst den kriminologiska forskningen om rädslan för brott. 

Även en del sociologisk forskning och teoribildning ingår. Däremot inkluderas inte den 

psykoanalytiska tolkningen av rädslan för brott. För sådan kunskap hänvisas läsaren till 

exempel till Holloway och Jefferson (2000; 1997a; 1997b) som analyserar rädslan för brott 

utifrån psykoanalytiska teorier kombinerat med sociologi. Gabriel och Greve (2003) har också 

analyserat rädslan för brott utifrån ett psykologiskt perspektiv.   

 

Metoden i denna rapport 

Litteraturen i denna rapport har delvis valts ut genom ett så kallat snöbollsurval som 

vanligtvis används vid intervjuer. I en intervjustudie innebär det att vissa centrala personer 

intervjuas och sedan tillfrågas om de kan rekommendera ytterligare personer. På så sätt 

kommer intervjuaren i kontakt med fler och fler intervjupersoner (Svenning, 1999:104; 

Argyrous, 1997:106). I den här rapporten innebar metoden att flera betydelsefulla artiklar och 

böcker om rädslan för brott användes som utgångspunkt. Dessa källor rekommenderades av 

olika forskare med stora kunskaper om ämnet. Utifrån den rekommenderade litteraturen 

söktes ny litteratur. Dessutom genomsöktes fyra biblioteksdatabaser, en svensk, en engelsk 

och två internationella databaser5, med sökorden rädsla, rädsla för brott och fear of crime. 

Böcker och artiklar från databasernas listor valdes ut med hjälp av kunniga forskare och 

listorna jämfördes med litteraturlistorna från snöbollsurvalet.  

 

Litteraturen till avsnittet om medierna samlades in på liknande sätt men ursprungligen till två 

examensuppsatser i kriminologi (Heber, 2002; 2001). Därefter har litteraturen lästs igenom 

flera gånger och kompletterats med nyare forskning. Inläsningen av litteraturen pågick under 

två års tid. Mot slutet av tidsperioden bedömdes att en mättnad hade uppnåtts eftersom de 

vanligaste förekommande referenserna var lästa och nytt material tillförde inte någon ny 

                                                 
4 Goodey, 1997;1994; Koskela, 1999; 1998; Listerborn, 2002; 2000; Lundgren, Heimer, Westerstrand & 
Kalliokoski, 2001; Madriz, 1997a; 1997b; Pain, 1993; 1995; 1997; 2000; 2001; 2003; Painter, 1992; Stanko, 
1995; 1996; Stanko & Hobdell, 1993; Tiby, 1999; kommande; Valentine, 1992; Walklate, 1998. 
5 Databaserna var: Libris, JSTOR, EBSCO Host och Keele University Library Search.  
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kunskap. En del litteratur har valts bort, det gäller främst livsstilsteorin6   och de förebyggande 

åtgärderna7.  

 

Litteraturen i denna rapport är främst brittisk och nordamerikansk eftersom den största delen 

av forskningen om rädslan för brott har bedrivits i de länderna. I huvudsak består litteraturen 

av empiriska undersökningar där den främsta metoden har varit enkäter och intervjuer. 

Nackdelarna med att den största delen av litteraturen är anglosaxiska studier är att det är svårt 

att veta hur stor del av resultaten som går att generalisera till svenska förhållanden. Därför har 

så många svenska och skandinaviska studier som möjligt inkluderats. I rapporten framhålls de 

tillfällena då det framgår att det förekommer skillnader i rädsla för brott mellan svenska och 

anglosaxiska förhållanden.   

 

Metodproblem inom forskningen om rädslan för brott 
Det finns en hel del metodproblem med studierna om rädslan för brott. Kritiken har främst 

riktat sig mot de statistiska undersökningarna. Det som har kritiserats är 

operationaliseringarna, mätmetoderna, analyserna, urvalen och datainsamlingarna. Hur 

rädslan definieras och mäts inverkar på resultaten, vilket delvis kan förklara varför andelen 

rädda människor varierar i olika undersökningar (Ferraro, 1995:69, 81f; Farrall m.fl., 

1997:658). Många har också vänt sig mot hur rädslan för brott har avgränsats i 

undersökningarna (Boers, 2003:6). En felaktigt ställd fråga gör att något annat fenomen 

undersöks än vad som egentligen var syftet. Formuleringen av frågorna är därför avgörande 

för att undvika fel i resultaten (Boers, 2003:19; Farrall m.fl, 1997:658-679; Ferraro & 

LaGrange, 1987:242). Utifrån diskussionerna har forskare föreslagit ett flertal åtgärder för att 

undvika metodproblem i kvantitativa studier, dessa kommer att redovisas och diskuteras i 

detta kapitel.  

 

                                                 
6 Enligt livsstilsteorin påverkar människornas val av aktiviteter hur mycket brott de riskerar att utsättas för. Valet 
av aktiviteter beror i sin tur på individens bakgrundsfaktorer, rollförväntningar och sociala hinder (Hindelang, 
Gottfredson & Garofalo, 1978:243). Livsstilsteorin är fruktbar för att förstå varför vissa människor råkar ut för 
mer brott än andra. Livsstilsteorin går däremot inte att applicera på kvinnors och äldres utsatthet lika enkelt som 
på yngre mäns utsatthet. Livsstilsteorin förklarar inte heller varför människor kan vara rädda för brott på ställen 
där risken att utsättas för brott är marginell. Teorin fokuserar på utsattheten för brott, inte rädslan för brott. Av 
dessa anledningar kan det vara problematiskt att tillämpa livsstilsteorin för att förklara människors rädsla för 
brott.    
7 För en redogörelse av förebyggande och trygghetsskapande åtgärder hänvisas läsaren till annan litteratur, till 
exempel Dalgleish & Myhill, 2004.; Tulloch & Enders, 1998; Wikström & Torstensson, 1997; Wikström & 
Dolmén & Fermefors, 1997; Hale, 1996.  
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Den vanligaste frågan som används i enkäter för att undersöka rädslan för brott är hur rädd 

individen är för att gå ut på kvällen då det är mörkt i bostadsområdet. Frågan har kritiserats av 

flera anledningar, bland annat för att den många gånger inte nämner ordet brott, att området 

och tiden för rädslan inte är avgränsad och att många inte alls går ut på kvällen och därför inte 

personligen kan relatera till frågan (Ferraro & LaGrange, 1987: 76f).  

 

Forskarna Kenneth Ferraro och Randy LaGrange menar att vid undersökningar om rädsla för 

brott är det viktigt att uttryckligen fråga om brott. Frågorna bör inte syfta på brottsligheten 

generellt utan de bör vara inriktade på vissa specifika brott. Det beror på att nivån på rädslan 

kan variera kraftigt mellan de olika brottstyperna (Ferraro & LaGrange, 1987:81). Genom att 

analysera svenska studier om oro, otrygghet och rädsla kunde Staffan Litzén visa att om 

frågorna var mer generella blev skillnaderna mellan mäns och kvinnors rädsla för brott mindre 

än om frågorna exempelvis specificerade tid och plats (Litzén, 2005: 87f).   

 

Ferraro och LaGrange anser också att det är nödvändigt att frågorna inte är hypotetiska utan 

mäter en verklig erfarenhet. Om respondenterna exempelvis tillfrågas om de avstår att gå ut 

på kvällen av rädsla för brott, bör de respondenter som aldrig går ut på kvällarna låta bli att 

uppskatta hur rädda de skulle vara om de gick ut (Ferraro & LaGrange, 1987:81). Litzén 

kunde i sina analyser visa på stora skillnader i resultaten från studier med hypotetiska 

respektive icke-hypotetiska frågor. Han jämförde Statistiska centralbyråns (SCB) fråga om 

människor har avstått från aktivitet på grund av oro för att utsättas för brott med en likadan 

fråga från en annan trygghetsundersökning utförd av Wikström, Torstensson och Dolmén. 

Den enda skillnaden mellan frågorna var att personerna i SCB:s undersökning fick besvara 

frågan även fast de aldrig gick ut kvällstid, medan personerna i Wikströms undersökning 

ombads fylla i en ruta om de aldrig gick ut kvälls- eller nattetid. SCB:s undersökning visade 

på mycket större skillnader mellan män och kvinnor än den andra studien. De hypotetiska 

frågorna ökade också andelen oroliga bland de äldre personerna (Litzén, 2005:90f).   

 

Eftersom rädslan för brott förändras kraftigt i olika situationer och över tid bör frågorna även 

omfatta detta (Farrall m.fl., 1997:675). Förslagsvis bör frågorna avgränsas till respondentens 

bostadsort och till ett år bakåt i tiden, menar Ferraro och LaGrange (1987:81). Dessutom bör 

frågorna noggrant mäta både frekvensen och intensiteten i rädslan för brott (Farrall & Gadd, 

2004:128). Det har till exempel visat sig att ord som ”mycket” ”ofta” och ”ganska” kan tolkas 
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väldigt annorlunda av olika individer men även av samma människor över tid (Jackson, 

2002:167-170).  

 

Flera forskare har betonat att det är nödvändigt att ställa flera frågor om rädsla för brott för att 

kunna mäta alla aspekter av begreppet (Farrall m.fl., 1997:67). Endast en fråga räcker inte för 

att kunna mäta människors oro eller rädsla för brott (Litzén, 2005:102). Det kan vara svårt att 

avgöra vilket av de många begreppen som bör används för att beteckna rädslan för brott i en 

undersökning. Somliga rekommenderar därför att frågorna åtminstone ska inkludera tre 

kategorier av rädsla för brott. Respondenten ska tillfrågas om hon/han tänker på brott, är rädd 

för brott och huruvida tanken på brott gör personen arg (Farrall m.fl., 1997:674). Andra anser 

att rädslan för brott bäst studeras om undersökningsdeltagarna tillfrågas om sin oro för brott 

(Ferraro, 1995:27). Vilken typ av rädsla som är lämpligast att fråga efter avgörs troligen bäst 

av vad den specifika undersökningen vill mäta. Ifall ambitionen med en undersökning är att 

täcka in flera nyanser av rädslan för brott bör också ett flertal frågor ställas.  

 

Det har visat sig att uppföljande intervjuer med personer som har svarat på enkäter om rädsla 

för brott kan tillföra mycket kunskap. I intervjuerna kan respondenterna ge en mer nyanserad 

bild av sina känslor men även uttrycka motsägelsefulla tankar om rädslan för brott (Farrall, 

2002:3). Till exempel går det att få en uppfattning om hur frågorna i enkäten har tolkats och 

därför kan uppföljande intervjuer bekräfta eller motsäga resultaten från den statistiska studien 

(Jackson, 2002:168-184). Uppföljande intervjuer kan också visa på tillförlitligheten i 

mätningarna och ge antydningar om hur väl enkäten mäter rädslan för brott. Forskarna anser 

att även ett litet antal intervjuer är fullt tillräckligt för att få en uppfattning om detta (Farrall & 

Ditton, 1999:59). 

 

Kvantitativa och kvalitativa metoder 
Svårigheterna med att undersöka rädslan för brott har gjort att allt fler ifrågasätter om det går 

att mäta något meningsfullt med bara en metod. Det har lett till att många forskare förespråkar 

en kombination av flera metoder (t.ex. Farrall m.fl., 1997:675; Boers, 2003:30; Jackson, 

2002:102; Hale, 1996:132). De olika metoderna kan utgöras av enkäter, intervjuer, 

gruppintervjuer och etnografiska studier som alla bidrar med varierande perspektiv på rädslan 

för brott hos individen och skapar en övergripande beskrivning av fenomenet.  
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De traditionella, kvantitativa studierna riskerar att kraftigt överskatta nivån på rädslan för 

brott, anser flera välrenommerade forskare som har studerat ämnet. Därför kan kvalitativa 

studier bidra till att öka förståelsen för rädslan (Farrall m.fl., 1997:672;676). Hille Koskela, 

har studerat rädslan för brott i flera studier; hon anser att intervjuer är mer lämpade för att 

studera komplexa och emotionella fenomen som rädslan.  

 

Rädslan för brott kan beskrivas mer detaljerat och mångsidigt i intervjusituationer. 

Intervjuerna kan också ge forskaren tillgång till sociala beskrivningar av en individs 

livssituation som kan behövas för att kunna analysera rädslan för brott. Om syftet är att 

undersöka rädslans mångfald och orsakerna till rädslan är det nödvändigt att göra intervjuer. 

Någon objektiv kunskap om rädslan för brott går inte att få eftersom det handlar om 

subjektiva känslor, menar Koskela (Koskela, 1999:8f).  

 

Debatten om ett kvantitativt eller kvalitativt tillvägagångssätt hör samman med vilka frågor 

forskaren vill ha svar på och vilken vetenskapsteorietisk utgångspunkt forskaren har. Något 

förenklat går det att säga att den kvalitativa forskningens syfte är att studera beskaffenheten 

hos ett fenomen medan den kvantitativa forskningen vill mäta utvecklingen och nivån på 

fenomenet. För den kvantitativa forskaren blir utgångspunkten att det finns en objektiv 

sanning som går att upptäcka (Kvale, 1997:67, 11). Den kvalitativa forskarens utgångspunkt 

är istället att människor tolkar förhållanden och situationer på olika sätt och utifrån en 

subjektiv erfarenhet (Koskela, 1999:9; Kvale, 1997:12). Dessa tolkningar anses också kunna 

påverkas av den omgivande kulturen (Sohlberg & Sohlberg, 2001:49).  

 

Följderna är att många kvalitativa forskare ifrågasätter om rädslan för brott överhuvudtaget 

går att mäta medan de flesta kvantitativt inriktade forskare tar det för givet. Den här 

litteraturöversikten inkluderar både kvalitativa och kvantitativa studier, vilket ger en 

kompletterande bild av rädslan för brott. På det viset kan rapporten både beskriva rädslans 

beskaffenhet samtidigt som den ger en översikt av utvecklingen och nivån på rädslan för brott.  

 
Sammanfattningsvis finns det flera metodproblem med studierna om rädslan för brott. 
Kritiken har främst riktats mot de statistiska undersökningarna och mot deras 
operationaliseringar, mätmetoder, analyser, urval och datainsamlingar. Forskarna anser att 
studierna uttryckligen måste fråga om brott och inrikta sig på vissa specifika brott. Även 
tid och situation bör specificeras och frågorna bör inte vara hypotetiska. Det är också 
nödvändigt att ställa flera frågor för att kunna mäta alla aspekter av rädslan. Flera forskare 
förespråkar en kombination av kvantitativa och kvalitativa studier. 
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3. Rädslans utveckling  
___________________________________________________________________________ 

Det är lätt att få intrycket att rädslan för brott är omfattande i Sverige och att den ökar. Ofta 

finns rubriker om rädsla för brott i dagstidningarna som tyder på att rädslan är hög och ökar, 

till exempel: ”8 av 10 flickor vågar inte gå ut själva på kvällen” (Stockholm City, 05-04-19), 

”Rädslan begränsar mig” (Svenska Dagbladet, 04-06-15) och ”Ökad oro för våld och hot” 

(Metro, 05-04-20). Det här avsnittet kommer att visa hur rädslan för brott har utvecklats i 

Sverige sedan 1980 enligt opinionsinstitutens mätningar. Nivån på rädslan för brott kommer 

också att jämföras med andra länders nivåer.  

 

Andelen rädda människor ökade sannolikt inte under 1990-talet  

I Sverige har Statistiska centralbyrån (SCB) undersökt nivån och utvecklingen av rädslan för 

brott sedan 1978.8 Samma frågor om rädslan för brott har ställts till ett relativt stort antal 

respondenter under en lång tid. Det ökar undersökningens tillförlitlighet och det är också 

vanligt att hänvisa till Statistiska centralbyråns siffror om rädslan för brott. Därför kommer 

även huvuddelen av detta kapitel att basera sig på deras undersökning, samtidigt som det görs 

en jämförelse med andra opinionsinstitut.  

 

För att mäta rädslan för brott frågar Statistiska centralbyrån om intervjupersonen någon gång 

under de senaste tolv månaderna har avstått från att gå ut på kvällen av oro för att bli 

överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad. Utvecklingen, som redovisas i figur 1, visar att 

andelen människor som uppger att de är rädda för brott ökade mellan 1980 och 1990. Andelen 

rädda var som lägst i början på 1980-talet (10-11%) och högst år 1992 (18%). Därefter 

sjunker andelen som är rädda för brott till en relativt stabil nivå på ungefär 16 procent. Att 

döma av statistiken ökade således inte andelen rädda människor under 1990-talet. Den senaste 

mätningen från 2004 visar att närmare 17 procent av befolkningen någon gång har avstått från 

att gå ut på kvällen av oro för brott (Statistiska centralbyrån, 2004:86; 2005).       

 

Mellan 1980 och 2004 ökade andelen rädda, särskilt i vissa grupper som traditionellt inte har 

ansetts vara rädda för brott: yngre, män, studenter och andra generationens invandrare. 

                                                 
8 Frågorna om rädslan för brott ingår i undersökningarna av levnadsförhållanden där ett slumpmässigt urval på 
numera 7500 personer av den svenska befolkningen årligen intervjuas (Statistiska centralbyrån, 2003:276). År 
1978-1979 omfattade undersökningen personer mellan 16-74 år, därefter 16-84 år. För att kunna göra en korrekt 
jämförelse över tid redovisas därför rädslan för brott från och med år 1980 i denna rapport.  
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Kurvorna för männen respektive kvinnorna liknar varandra men medan andelen rädda män 

har fördubblats under tidsperioden har inte andelen rädda kvinnor ökat lika kraftigt 

(Statistiska centralbyrån, 2005).9  

 

Figur 1. Andelen personer som uppger att de någon gång under de senaste tolv månaderna 
har avstått från att gå ut på kvällen av oro för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt 
ofredad. Utvecklingen 1980-2004 bland personer mellan 16 och 84 år. Procent.   
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Källa: SCB, 2005. 

 

Under tidsperioden fördubblades andelen yngre (16-24 år) som uppgav att de var rädda medan 

nivån låg tämligen stilla bland 65-74-åringarna och ökade svagt hos de allra äldsta i 

befolkningen.10 Andelen rädda fördubblades också bland studenter och tredubblades bland 

inrikesfödda personer med två utrikes födda föräldrar, dem man vanligen kallar för andra 

generationens invandrare. I de grupper av människor som vanligtvis är mer rädda för brott, till 

exempel kvinnor, äldre och utlandsfödda, har ökningen av andelen rädda under de senaste 20 

åren inte alls varit lika kraftig som för ovanstående grupper (Statistiska centralbyrån, 2005).   

 

Li Eriksson har i sin kandidatuppsats gjort en jämförelse av olika opinionsinstituts mätningar 

av rädslan för brott. Instituten använde olika begrepp och frågor för att undersöka det som 

brukar benämnas för ”rädslan för brott”. Eriksson kunde emellertid urskilja vissa tendenser 

                                                 
9 Bland kvinnor (16-84 år) ökade andelen rädda från 19,8 procent år 1980 till 26,1 procent år 2004, en ökning 
med 32 procent.   
10 Bland de allra äldsta (75-84 år) ökade andelen rädda med 29 procent.  
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när det gäller utvecklingen. Mätningarna visade på en svag ökning från mitten av 1980-talet 

till början av 1990-talet. Under 1990-talet är det däremot svårare att uttala sig om 

utvecklingen, vissa mätningar visar på en ökning, andra på en minskning medan ytterligare 

några visar på en stabil nivå. Figur 2 redovisar utvecklingen av rädslan för brott enligt fyra 

olika opinionsinstitut. Opinionsinstituten i figuren är Statistiska centralbyrån (SCB), den 

internationella brottsofferundersökningen (ICVS), Forskningsgruppen för Samhälls- och 

Informationsstudier (som mäter rädslan för brott med två frågor: FSI1 resp. FSI2) och SOM-

Institutet; Samhälle, opinion och massmedia (Eriksson, 2002: 20-34).11 
=
=
Figur 2. Utvecklingen av rädslan för brott i Sverige under år 1980-2000/2004 enligt SCB, 
ICVS, FSI1, FSI2 och SOM. Procent. 
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Källa: Eriksson, 2002, uppdaterad. 
=
 

Sammanställningen i figur 2 visar att nivån på rädslan för brott varierar kraftigt beroende på 

vilket instituts mätningar som analysers. En av FSI:s mätningar (FSI2) från 1988 visade till 

exempel att 53 procent av människorna ansåg att våldet på gator, torg och i tunnelbanan 

                                                 
11 Följande frågor har ställts: SCB: ”Har det under de senaste tolv månaderna hänt att Du avstätt från att ge Dig 
ut på kvällen av oro för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad?” Svaren: ”ja, ofta” och ”ja, någon 
gång” ingår. ICVS: ”Hur trygg känner du dig när du går ensam i ditt område på kvällen eller natten?” Svaren: 
”lite otrygg” och ”mycket otrygg” ingår. FSI1: ”Drar du dig för att gå ut när det är mörkt, därför att det är osäkert 
på gator och vägar?” Svaren: ”ja, absolut” och ”ja” ingår. FSI2: ”Våldet på gator och torg och i tunnelbana gör 
att jag undviker att gå ut på kvällen vissa veckodagar” Svaret: ”instämmer” ingår. SOM: ”Vilken eller vilka 
samhällsproblem tycker du är viktigast i Sverige idag? Ange högst tre frågor/samhällsproblem” Svar som har 
kategoriserats in under ”lag och ordning” ingår.  
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gjorde att de undvek att gå ut på kvällen på vissa veckodagar. Samma år uppskattade SOM-

Institutet att 13 procent av invånarna tyckte att lag och ordning var ett av de viktigaste 

samhällsproblemen i Sverige. Dessa stora skillnader i nivån på rädslan för brott hänger ihop 

med att mätinstituten använder sig av olika frågor för att undersöka rädslan för brott.  

 

Baserat på de olika opinionsinstitutens mätningar, med Statistiska centralbyrån i spetsen, går 

det trots allt att dra några försiktiga slutsatser. Andelen rädda människor ökade sannolikt 

svagt under 1980-talet, men inte under 1990-talet. Statistiska centralbyråns mätningar visar 

också att ökningen främst skedde bland de grupper som traditionellt inte har ansetts vara 

rädda för brott (Statistiska centralbyrån, 2005).  

 

Det är lättare att dra slutsatser om utvecklingen av rädslan än om nivån på rädslan för brott. 

Utvecklingen över tid är mer tillförlitlig eftersom samma frågor upprepas och de blir på så vis 

jämförbara.   

 

Otryggheten i Sverige är lägre än i andra länder 

För att kunna uttala sig om rädslan för brott är hög eller låg i Sverige kan det vara nödvändigt 

att jämföra rädslan i Sverige med nivån i andra länder. Den mest användbara jämförelsen kan 

göras genom att studera resultaten från den internationella brottsofferundersökningen (van 

Kesteren, Mayhew & Nieuwbeerta, 2000:1). I den studien ställs samma frågor om rädslan för 

brott till intervjupersoner i 17 olika länder.12 Intervjupersonerna tillfrågas om hur säkra/trygga 

(safe) de kände sig när de var ute ensamma på natten i sina bostadsområden. Ett problem med 

undersökningen är frågekonstruktionen, liknande formuleringar diskuterades i metodavsnittet 

i denna rapport. Undersökningens fördel är jämförbarheten mellan länderna.  

 

Av personerna i de 17 länderna som deltog i studien uppgav medborgarna i Sverige och USA 

att de var mest säkra utomhus på natten, vilket redovisas i figur 3. Intervjupersonerna fick 

också frågan om de kände sig säkra/trygga i sina hem på kvällen då de var ensamma. På den 

frågan svarade intervjupersonerna i Danmark och Skottland att de kände sig mest säkra, 

därefter kom svenskarna och amerikanarna (van Kesteren, Mayhew & Nieuwbeerta, 

                                                 
12 Vid den senaste mätningen år 2000 intervjuades ungefär två tusen personer per telefon i varje land. 
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2000:80ff).13 I ett internationellt perspektiv är således osäkerheten/otryggheten lägre i Sverige 

än i många andra länder, både inomhus och utomhus.  

 
Förutom år 2000 har den internationella brottsofferundersökningen även genomförts år 1996 

och 1992. Resultaten från dessa undersökningar visade att Sverige och Finland hade den 

största andelen säkra/trygga invånare. Andelen trygga i Sverige har således hållit sig på en 

relativt stabil nivå vid de tre undersökningstillfällena (van Kesteren, Mayhew & Nieuwbeerta, 

2000:81f).    

 
Figur 3. Andelen personer som uppger att de har känt sig lite eller mycket osäkra/otrygga då 
de var ensamma och det var mörkt ute. I hemmet och utomhus. År 2000. Procent. 14  
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Källa: van Kesteren, Mayhew och Nieuwbeerta (2000:81) 

 
 

 

 

                                                 
13 Både i Sverige och USA uppgav fyra procent av befolkningen att de kände sig otrygga när de var ensamma 
inomhus och det var mörkt ute. 
14 Resultaten från Schweiz angående ”osäker i hemmet” finns inte tillgängligt. 

Sammanfattningsvis har andelen rädda människor ökat svagt i Sverige mellan 1980 och 
1990. Andelen rädda har ökat i de grupper som traditionellt har ansetts vara minst rädda 
för brott. Under 1990-talet verkar rädslan för brott ha legat på en relativt stabil nivå. 
Enligt Statistiska centralbyråns mätningar har ungefär 16 procent av befolkningen avstått 
att gå ut på kvällen på grund av oro för brott. I jämförelse med andra länder är andelen 
trygga människor i Sverige fortfarande omfattande. 
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4. Brott och rädsla för brott 
___________________________________________________________________________ 

 

Rädslan för brott förstås många gånger som en rädsla för våldsbrott. Det är en brottslighet 

som skrämmer många men människor känner även rädsla och oro för andra typer av brott. 

Därför ges en kort redovisning av vilka brott som oroar människor, enligt olika studier. 

Därefter kommer kopplingen mellan brott och rädsla för brott att beskrivas på nationell nivå, i 

bostadsorten, på gruppnivå och individnivå.  

 

Rädsla för olika typer av brott 

Människor kan vara oroliga för alla typer av brott men flera studier har visat att det främst är 

våldsbrott (inklusive sexualbrott) som gör dem rädda. De mest fruktade våldsbrotten är 

våldtäkt, överfall, rån, misshandel och mord (Ferraro & LaGrange, 1987:74; Taylor & 

Jamieson, 1996:250). Forskare menar att våldsbrott därmed skiljer sig från till exempel 

ekonomisk brottslighet eller miljöbrott, som inte så många är rädda för (Holloway & 

Jefferson, 1997a:260). Av den anledningen varierar rädslan för brott kraftigt i undersökningar 

beroende på vilket slags brott som åsyftas i frågorna (Ferraro & LaGrange, 1987:73f). 

Svenska studier undersöker dock sällan rädslan för flera olika brottstyper utan ställer 

vanligtvis bara övergripande frågor om rädslan för brott eller våldsbrott. Brittiska mätningar 

har däremot visat att människor är mest oroliga för inbrott, våldtäkt och bilbrott, som 

inkluderar bilstölder och stölder ur bilen (Hough, 1995:39). Det verkar således inte bara vara 

våldsbrott som oroar människor. 

 

I Staffan Litzéns studie av oron för brott i Liljeholmen och Gröndal i Stockholm, låg oron för 

bilbrott på en mycket hög nivå i jämförelse med oron för andra typer av brott (Litzén, 

2005:62). När Brottsförebyggande rådet studerade oro för fyra brottstyper i Örebro visade det 

sig att nästan en tredjedel av undersökningsdeltagarna oroade sig för att bilen, motorcykeln, 

mopeden eller cykeln skulle bli stulen (Brottsförebyggande rådet, 2000:40).  

 

I Statistiska centralbyråns undersökning var 23 procent av människorna oroliga för inbrott15. 

Det kan jämföras med 17 procent som avstod från att gå ut på kvällen av oro för att bli 
                                                 
15 Har svarat ”ja, ofta” eller ”ja, då och då” på frågan ”Vissa förhållanden eller situationer kan ju ibland upplevas 
som oroande eller skrämmande. Har Du själv under den senaste tiden känt Dig orolig för: …inbrott eller 
skadegörelse i bostaden?”. 
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överfallna, rånade eller på annat sätt ofredade (Statistiska centralbyrån, 2005). Även om 

svaren på de två frågorna inte är direkt jämförbara, tyder det på att inbrott är en av de 

brottstyper som orsakar oro hos många människor. Att inbrott oroar människor stöds även av 

andra, svenska undersökningar (t.ex. Litzén, 2005:52f). I en brittisk studie har människors 

uppfattning om inbrottet som en kränkning av privatlivets helgd beskrivits ingående (Kearon 

& Leach, 2000).  

 

Det pekar på att det finns fler brott än våldsbrott som gör människor rädda. En trolig slutsats 

är att det rör det sig om olika former av rädsla, alltifrån en mildare oro till en stark rädsla. 

Människor är sannolikt rädda för våldsbrott medan de är oroliga och bekymrade för inbrott 

och bilbrott.  

 

Nationell nivå  

Nivån på brottsligheten kan jämföras med rädslan för brott för att se hur mycket människors 

rädsla påverkas av brottsnivån. Statistiska centralbyrån har uppgifter på andelen som uppger 

att de har utsatts för våldsbrott och andelen som uppger att de har avstått från att gå ut på 

kvällen av oro för att bli överfallen, rånad eller på annat ofredad. Det kan vara lämpligt att 

jämföra de två kurvorna, figur 4 visar en sådan jämförelse.  

 

Statistiken visar att utsattheten för både det grövsta våldet och det mindre grova våldet låg på 

en ganska stabil nivå under 1980-talet. I slutet av 1980-talet skedde en svag ökning av 

andelen som uppgav att de hade utsatts för våld. Ökningen planade snabbt ut och andelen som 

uppgav att de hade utsatts för våld låg på en stabil nivå under hela 1990-talet (Statistiska 

centralbyrån, 2005). Det kan jämföras med att personer som uppgav att de avstod att gå ut på 

grund av oro för brott ökade under 1980-talet men inte under 1990-talet (Statistiska 

centralbyrån, 2004:36).  

 

Slutsatsen som kan dras är att det på nationell nivå verkar finnas ett samband under 1990-talet 

men inte under 1980-talet mellan andelen som uppger sig ha utsatts för våldsbrott och andelen 

som är oroliga för överfall, rån eller annan typ av ofredande. Utvecklingen av rädslan för brott 

följer dock kurvan för både anmälda brott och anmälda våldsbrott bättre än utvecklingen för 

självrapporterade våldsbrott (se bilaga 1). Det tyder på att det kan finnas andra faktorer än den 
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självrapporterade, faktiska brottsutvecklingen som har stor betydelse för människors rädsla 

för brott.   

 
Figur 4. Andelen personer som någon gång under de senaste tolv månaderna har utsatts för 
någon typ av våld och andelen personer som har avstått från att ge sig ut på kvällen av oro 
för att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad. Utvecklingen 1980-2004, 16-84 år. 
Procent.   
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Källa: Statistiska centralbyrån, 2005. 

 

Bostadsorten 

I allmänhet utsätts stadsbor i större utsträckning för brott än landsortsbors, vilket antas kunna 

förklara att en högre andel stadsbor är rädda för brott. Under 1990-talet har emellertid de 

regionala skillnaderna minskat i Sverige när det gäller utsatthet för våld och hot. Statistiska 

centralbyrån menar därför att det inte längre går att säga att det finns skillnader i risken att 

utsättas för våldsbrott för de boende i exempelvis glesbygden i norr och i storstäderna. 

Självfallet begås ett större antal brott i storstäder men med hänsyn till antalet invånare är 

andelen brott inte betydligt fler. Trots det är andelen storstadsbor som avstått att gå ut av oro 

för brott fortfarande större än andelen av invånarna i mindre städer och på landsorten 

(Statistiska centralbyrån, 2004:48-52,89).  

 

I Stockholm, Göteborg och Malmö utsattes 4,1 procent av invånarna för något våld och 19,3 

procent var rädda. Det kan jämföras med riksgenomsnittet där 3,7 procent hade utsatts för 
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våld och 16,9 procent var rädda för brott (Statistiska centralbyrån, 2005). Figur 5 visar på en 

likhet i utsatthet för våld mellan storstadsbor och boende i resten av landet, och en skillnad i 

oro för brott mellan storstadsbor och resten av landet. 

 
Figur 5. Andelen personer som någon gång under de senaste tolv månaderna har utsatts för 
någon typ av våld och andelen personer som har avstått från att gå ut på kvällen av oro för 
att bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad. Uppdelat på regioner. År 2004, 16-84 år. 
Procent.   
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Källa: Statistiska centralbyrån, 2005.  

 

På kommunnivå finns det vanligtvis ett samband mellan brottsnivån och andelen som är rädda 

för brott. Kommuner med en hög brottslighet har i allmänhet en större andel invånare som är 

rädda för brott än kommuner med en låg brottslighet. Karolin Wallström genomförde en 

kvantitativ analys av trygghetsmätningar i 198 svenska kommuner. Resultaten visade att 

rädslan för brott är större i storstadskommuner än i till exempel glesbygdskommuner och 

övriga mindre kommuner. Resultatet gällde för alla tre typer av rädsla för brott: allmän 

otrygghet, konkret otrygghet och om personerna hade avstått någon aktivitet på grund av 

otrygghet. Kommuninvånarnas sammanlagda rädsla för brott hängde ihop med den anmälda 

brottsligheten i kommunen. Av sex faktorer var den anmälda brottsligheten i kommunen 

dessutom den faktorn som bäst förklarade kommuninvånarnas konkreta otrygghet i 

bostadsområdet. Den förklarade också om de hade avstått från någon aktivitet på grund av 

rädsla för brott (Wallström, 2004:18,30-38).  

 

I flera undersökningar har det emellertid visat sig att rädslan för brott kan variera kraftigt 

inom kommunen (Brottsförebyggande rådet, 2000:33; ). Ibland skiftar nivån på rädslan för 
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brott mer inom en kommun än mellan kommuner. En enkätstudie av stadsdelsområdet 

Liljeholmen i Stockholm visade på kraftiga variationer i rädslan för brott mellan två 

bostadsområden som låg precis bredvid varandra. I det ena området var sju procent av de 

boende oroliga för att utsättas för brott i bostadshuset och dess närhet, medan hälften av 

invånarna var oroliga i området strax bredvid. Brottsnivån och problemnivån var lika hög i de 

båda områdena och förklarade inte skillnaden i rädslan för brott (Litzén 2005:75-86).  

 

Det verkar således som det finns ett samband mellan brottsnivån och rädslan för brott på 

kommunnivå, men något tydligt samband verkar inte finnas vid mätningar som jämför rädslan 

för brott mellan städer och inom städer i Sverige.  

 

Gruppnivå 

Utsattheten för våld och hot är ojämnt fördelad i befolkningen. I Sverige är det främst tre 

grupper av människor som i vissa situationer löper större risk än andra för att råka ut för våld 

eller hot, visar Statistiska centralbyråns undersökningar. Riskgrupperna är yngre män i 

nöjeslivet, ensamstående småbarnsmammor i hemmet och vissa yrkesgrupper som poliser, 

väktare, vårdpersonal och busschaufförer som har mycket kontakter med våldsbenägna 

individer (Statistiska centralbyrån, 2004:69).16  

 

Det är emellertid inte riktigt samma grupper av människor som är rädda för brott som utsätts 

för brott. Enligt Statistiska centralbyrån finns en större andel som har avstått att gå ut på grund 

av oro bland äldre kvinnor, ålderspensionärer, utrikesfödda och storstadsbor än i resten av 

befolkningen (Statistiska centralbyrån, 2005). Deras oro för brott och utsatthet för våld 

beskrivs i figur 6.  

 

Det finns också grupper där andelen som har avstått att gå ut på grund av oro är lägre än 

genomsnittet samtidigt som utsattheten för våld är relativt hög, ofta högre än genomsnittet. 

Till dessa grupper hör vanligtvis: yngre, män, facklärda arbetare, svenskfödda med en 

utrikesfödd förälder och glesbygdsbor. I figur 7 redovisas dessa gruppers oro för brott och 

utsatthet för våld. 

 

                                                 
16 Barns utsatthet för hot och våld omfattas dock inte av undersökningenK= 
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Figur 6. Grupper av människor där andelen som har avstått att gå ut på kvällen av oro för att 
bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad  är högre än genomsnittet och utsattheten för 
våld är i nivå med/lägre än genomsnittet. År 2004,16-84 år. Procent.17  
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Källa: Statistiska centralbyrån 2005. 

 

Figur 7. Grupper av människor där andelen som har avstått att gå ut på kvällen av oro för att 
bli överfallen, rånad eller på annat sätt ofredad är lägre än genomsnittet och utsattheten för 
våld är högre/i nivå med genomsnittet. År 2004,16-84 år. Procent.  
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Källa: Statistiska centralbyrån 2005. 

 

Redovisningen i figurerna 6 och 7 kan jämföras med befolkningens genomsnittliga oro för 

brott som ligger på 17 procent, och utsattheten för våld 3,7 procent. Oron för brott hos 
                                                 
17 Bland dem i ålderskategorin 75-84 år hade färre än 0,0 procent utsatts för något våld år 2004.  
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ovanstående grupper kan vara svår att förstå om hänsyn bara tas till människors statistiska risk 

att råka ut för våldsbrott. Dessa gruppers rädsla för brott går däremot att förstå utifrån djupare 

analyser om förklaringar till olika gruppers rädsla för brott, som kommer att göras i senare 

kapitel.  

 

Individnivå 

Förra kapitlet visade att sambandet mellan oro för brott och utsatthet för våld är något otydligt 

på gruppnivå. Det verkar som om sambandet mellan brott och rädsla blir svagare allt eftersom 

datamaterialet blir mindre aggregerat, vilket kan ha metodologiska förklaringar. Statistiker 

menar att det är fel att dra slutsatsen att nationella samband eller samband på kommunnivå 

automatiskt återspeglar samband på individnivå. En sådan felaktig slutledning brukar kallas 

för ett ekologiskt felslut. Nationella och kommunala samband är i regel starkare än 

individuella samband, trots att beräkningarna görs på samma data. Det förekommer också att 

samband byter riktning när beräkningarna görs på individnivå. Ett negativt samband kan 

därför bli positivt och vice versa (Robinson, 1950, i Dolmén, 2002:69).  

 

För att kunna uttala sig om det finns något samband mellan en persons brottsoffererfarenhet 

och personens rädsla för brott måste beräkningarna göras på individnivå. Statistiska 

centralbyrån har jämfört människors utsatthet för våld eller hot på allmän plats med huruvida 

människor har avstått att gå ut på kvällen på grund av oro för brott. Resultaten som redovisas i 

tabell 1 visar att endast en mycket liten andel av befolkningen både hade utsatts för våld/hot 

och känt en oro för brott (Statistiska centralbyrån, 2004:90).  

 

Tabell  1. Jämförelse mellan utsatthet för våld / hot på allmän plats  
och oron för våld. 16-84 år. År 2000-2001. Procent.  
___________________________________________________________ 
 
  Utsatt för våld/hot på allmän plats 
 
Har avstått att gå ut JA NEJ 
på kvällen p.g.a. oro 
för brott 
    JA 0,8 16,4 
 
 NEJ 2,9 79,9 
 
____________________________________________________________  
Källa: Statistiska centralbyrån, 2004: 90 
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Många fler människor känner en oro för brott än antalet personer som har utsatts för brott på 

allmän plats. Majoriteten av dem som har utsatts för brott har inte avstått att gå ut på grund av 

oro för brott (Statistiska centralbyrån, 2004:90). Något påtagligt samband mellan individers 

oro för brott och deras utsatthet för våld eller hot verkar sålunda inte förekomma enligt dessa 

mätningar. 

 

En av förklaringarna till avsaknaden av ett statistiskt samband kan vara att Statistiska 

centralbyrån har begränsat båda frågorna så att de endast avser den senaste ettårsperioden. 

Därför kan människor ha utsatts för våld eller hot innan de senaste 12 månaderna, vilket 

fortfarande kan göra att de avstår från att gå ut. Det går även att diskutera hur 

operationaliseringen av rädsla och av brott kan ha påverkat svaren. I en omfattande 

enkätstudie av rädslan för brott i Stockholm visade det sig att brottsoffer inte automatiskt lät 

bli att delta i vissa aktiviteter på grund av oro för brott. De individer som hade utsatts för 

våldsbrott upplevde däremot en högre konkret och allmän otrygghet än de som inte hade 

utsatts. Otryggheten var också lägre bland dem som hade utsatts för stöld respektive 

skadegörelse. Utsattheten för brott verkade emellertid bara påverka oron för liknande brott, 

det skapade inte någon generell oro för att utsättas för brott (Dolmén, 2002:170-174).  

 

Hur utsattheten för brott är kopplad till oron för brott har även studerats i en enkätstudie i 

Tyresö kommun i Stockholm. Samtliga skolelever och ett urval av 1000 vuxna tillfrågades om 

sin utsatthet för olika brottstyper under det senaste året och för sin oro för att utsättas för flera 

brott under det kommande året. Bland de ungdomar och vuxna som tidigare hade utsatts för 

ett brott var andelen rädda högre än bland dem som inte hade utsatts. Av dem som hade 

utsatts för brott flera gånger var andelen rädda ännu högre, både bland ungdomar och vuxna. 

Det fanns det således ett starkt samband mellan utsattheten för brott och oron för att åter 

utsättas för brott (Carlsson, 2002:31ff).  

 

I Tyresöstudien undersöktes också hur en indirekt utsatthet för brott inverkade på oron för 

brott. Deltagarna i studien tillfrågades ifall någon närstående hade utsatts för brott under det 

senaste året. De statistiska beräkningarna visade att andelen rädda bland dem som kände 

någon som hade utsatts för brott var högre än bland dem som inte kände någon som hade 

utsatts. Sambandet var därför starkt mellan indirekt utsatthet för brott och oro för att själv 

utsättas för brott under det kommande året (Carlsson, 2002:33f). Statistiska centralbyrån har 

frågat individer om de har sett någon utsättas för våld som gjorde att respondenten blev 
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upprörd eller illa till mods. Sammanlagt uppskattades tolv procent av befolkningen ha 

bevittnat sådant våld under det senaste året. Av dessa vittnen var det också många som själva 

hade utsatts för våld under samma tidsperiod (Statistiska centralbyrån, 2004:82). Att känna 

någon som har utsatts för ett våldsbrott eller att själv bevittna ett våldsbrott verkar sålunda 

påverka oron för brott.  

 

Antalet brott och hotfulla händelser som en person utsätts för har visat sig kunna vara 

betydelsefullt för rädslan för brott. Internationella kvalitativa och kvantitativa studier har till 

exempel visat att kvinnor som utsätts för ett stort antal sexuella trakasserier kan bli rädda för 

att även råka ut för mer allvarliga sexualbrott (Madriz, 1997a:60-64; Pain, 1993:65-68; 

Hough, 1995:31). En omfattande, svensk enkätstudie visar också att olika former av kontroll 

och maktutövning, som inte alltid kategoriseras som brott, kan påverka kvinnors integritet och 

självkänsla (Lundgren, Heimer, Westerstrand & Kalliokoski, 2001:29).  

 

Resultaten från de svenska undersökningarna som har redovisats här tyder på att det finnas ett 

visst samband mellan rädsla och utsatthet på individnivå. Bland de personer som tidigare har 

utsatts för brott är andelen oroliga högre än bland dem som inte utsatts. En upprepad utsatthet 

för brott verkar således göra fler människor rädda för brott. Samtidigt verkar inte oron 

generaliseras till att gälla alla typer av brott. Även indirekt viktimisering genom att bevittna 

eller känna någon som har utsatts för ett brott verkar kunna inverka på rädslan.  

 

Internationella studier har däremot inte kunnat belägga något entydligt samband, varken 

Home Office i England, Europarådet eller ICVS, den internationella 

brottsofferundersökningen har funnit några tydliga samband i sina studier (Hough, 1995:30f; 

Boers, 2002:20; van Kesteren, Mayhew & Nieuwbeerta; 2000:81). Chris Hale har 

sammanfattat de internationella studierna om rädslan för brott och skriver att vissa studier 

visar på en svag anknytning mellan utsatthet och rädsla medan andra inte har kunnat visar på 

något samband. Eftersom utsattheten för brott inte till fullo kan förklara rädslan för brott är 

det nödvändigt att också undersöka andra faktorer som kan förklarar den, anser Hale (Hale, 

1996:104,131).  

 

Sannolikt blir de människor som råkar ut för grova våldsbrott rädda för brott, vilket beskrivs 

mer ingående inom brottsofferforskningen (Lindgren, Pettersson och Hägglund, 2001:Del 

IV). Trots detta visar de svenska studierna att många människor är rädda för brott, trots att de 
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inte har råkat ut för brott. Det är inte heller så att alla brottsoffer är rädda för brott. 

Sociologerna Ingrid Sahlin och Malin Åkerström skriver att ”sambandet mellan brott och 

rädsla är varken omedelbart, nödvändigt eller enkelriktat. För det första finns en rad vanliga 

brott som knappast ger upphov till rädsla, t.ex. snatteri, ekonomiska brott eller felparkering. 

För det andra kan rädslan för brott uppstå eller utebli oberoende av verkliga brottsrisker” 

(Sahlin & Åkerström, 2000:330).  

  

Av dessa anledningar måste också andra förklaringar sökas till rädslan. Den resterande delen 

av rapporten kommer att redovisa andra faktorer än brott, som är viktiga för att förstå 

orsakerna till rädslan för brott.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanfattningsvis är människor mest rädda för våldsbrott men också andra typer av 
brott, som inbrott och bilbrott, kan göra människor oroliga. Genomgången visar att det 
verkar finnas ett samband mellan utvecklingen av brottsligheten och rädslan för brott på 
nationell nivå. Rädslan för brott verkar emellertid sammanhänga mer med den anmälda 
brottsligheten än den självrapporterade utsattheten för brott. På kommunnivå 
förekommer det också samband mellan nivån på brottsligheten i kommunen och andelen 
invånare som är rädda för brott. Det verkar däremot inte finnas något tydligt samband 
mellan bostadsortens brottslighet och invånarnas rädsla för brott.  
 
På gruppnivå går det att se att det inte riktigt är samma grupper av människor som är 
rädda för brott som också utsätts för brott. De grupper som utsätts för brott i stor 
utsträckning är inte alltid rädda för brott. Studier på individnivå har visat att brottsoffer i 
allmänhet är mer rädda för brott än människor som inte har utsatts. Men det verkar 
främst uppstå en rädsla för att åter utsättas för samma typ av brott. Att bevittna ett brott 
eller känna ett brottsoffer påverkar också individers rädsla. Samtidigt har många som är 
rädda för brott inte utsatts för brott och inte alla brottsoffer blir rädda för brott. Det gör 
att även andra förklaringar än brott måste sökas till rädslan.  
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Del II.  

1. Förklaringar till olika gruppers rädsla för brott 
___________________________________________________________________________ 

 

Inom forskningen om rädslan för brott har fokus inte riktats mot brottsligheten som en 

förklaring till rädslan utan forskare har främst försökt att förstå den utifrån andra faktorer. 

Kvinnor och äldre är de två grupper som vanligtvis är i fokus när rädslan för brott diskuteras. 

Traditionellt har studier visat att om kvinnor och män jämförs med varandra är kvinnor i 

allmänhet mer rädda för nästan alla typer av brott än män. Därför har en stor del av 

diskussionerna handlat om att förklara kvinnors högre rädsla. På senare tid har kvinnors högre 

rädsla ifrågasatts och männens rädsla lyfts fram. Det här kapitlet kommer främst att redogöra 

för hur kvinnors rädsla har tolkats och analyserats. Därefter diskuteras männens rädsla, för att 

sedan problematisera bilden av män som orädda och kvinnor som rädda. 

 

På samma sätt görs först en genomgång av hur äldres rädsla har förklarats i undersökningarna, 

eftersom den länge har antagits vara högre än hos andra grupper. Därefter diskuteras barns 

och ungdomars rädsla för brott. Slutligen kommer den senaste tidens forskning om äldres 

rädsla för brott att belysas. Den visar nämligen att det inte alls är så säkert att äldre är räddare 

för brott än yngre människor.  

   

Andra grupper som brukar framhållas i diskussionerna om rädslan för brott är människor med 

dåliga ekonomiska förhållanden, etniska minoriteter och invandrare. I dessa grupper är det i 

allmänhet en högre andel som är rädda för brott. Människor som på något vis anses avvika 

från normerna i samhället är vanligtvis också mer rädda för brott, till exempel homosexuella. 

Orsakerna som har förts fram till dessa gruppers rädsla kommer också att tas upp.  

 

Kön och ålder 

Sexualbrott skrämmer kvinnor 

Våldtäkt är det brott som skrämmer kvinnor allra mest, visar ett stort antal studier. Det är ett 

brott som nästan uteslutande riktar sig mot kvinnor. Rädslan för våldtäkt anses överskugga 

rädslan för alla andra typer av brott. Kvinnor kan vara mer oroliga för att utsättas för våldtäkt 

än för mord, visar studier (Ferraro, 1996:667; Warr, 1984:699f; Stanko, 1995:57; Painter, 

1992:172). Ofta är kvinnor även rädda för att andra brott ska kombineras med en våldtäkt. Det 
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kan till exempel vara att ett inbrott eller ett överfall avslutas med en våldtäkt. Därför menar 

vissa forskare att rädslan för våldtäkt förklarar kvinnornas höga rädsla (Ferraro, 1996:673). 

Denna utbredda rädsla har gjort att rädslan för våldtäkt har kallats för the female fear, den 

kvinnliga rädslan (Gordon och Riger, 1989). 

 

En mätning av kvinnors allmänna rädsla för våldtäkt gjordes i en studie i Liljeholmen utanför 

Stockholm. Bland de yngre kvinnorna uppgav en tredjedel att de kände en hög oro för 

våldtäkt. Denna andel sjönk med stigande ålder och bland de allra äldsta kvinnorna över 65 år 

svarade endast två procent att de upplevde en hög oro för våldtäkt (Litzén, 2005:88).   

 

En svensk enkätundersökning har visat att 66 procent av de 7000 kvinnorna i studien var lite 

eller mycket oroliga för att bli våldtagna av en okänd man eller för att utsättas för våld när de 

gick hem på natten. Även i denna undersökning minskade andelen oroliga med stigande ålder 

(Lundgren, Heimer, Westerstrand & Kalliokoski, 2001:43f).  

 

Det är inte bara risken för våldtäkter som skrämmer kvinnor utan även lindrigare sexualbrott 

och sexuella trakasserier, som inte alltid klassificeras som brott, har visat sig påverka kvinnors 

rädsla för brott (Madriz, 1997a:60-64; Stanko, 1995:49). Sexuella trakasserier mot kvinnor är 

vanligt förekommande på alla typer av platser, visar en skotsk intervjustudie. Kvinnorna i 

undersökningen ansåg att trakasserierna också gjorde dem mer rädda för att utsättas för 

allvarligare sexualbrott (Pain, 1993:65-68).18  

 

Andra förklaringar till kvinnornas rädsla för brott har tagit sin utgångspunkt i flickors 

uppfostran och de sociala förväntningar som finns på flickorna. Redan när flickor är små lär 

föräldrarna sina döttrar att vara försiktiga, uppträda skötsamt och inte gå iväg med främmande 

människor. Dessa varningar riktar sig mycket oftare till flickor än pojkar. Flickor och kvinnor 

varnas för brott under hela livet och de uppmanas kontinuerligt att skydda sig själva (Madriz, 

1997b:55). De varnas av bekanta, av berättelser i medier och genom rykten i lokalsamhället 

(Valentine, 1992:26f). Även polisen kan påverka kvinnornas uppfattningar om brott. I 

Storbritannien har kriminologen Elisabeth Stanko analyserat hur polisen varnar kvinnor för 

                                                 
18 I en grekisk studie har Basilia Softas-Nall och Achilles Bardos även undersökt mäns rädsla för våldtäkt. De 
fann de att 40 procent av männen uttryckte en rädsla för våldtäkt. Det påpekas emellertid av forskarna att de inte 
vet ifall männen var rädda för att själva utsättas eller om de var oroliga för att en närstående kvinna skulle bli 
våldtagen (Softas-Nall & Bardos, 1995:177).  
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brott. Polisen ger dem broschyrer med råd om hur de kan skydda sig själva. De ger till 

exempel förslag på att kvinnor ska dra för gardinerna då de är hemma, be okända besökare 

legitimera sig och att de ska hålla sig på upplysta vägar när de är ute på kvällarna. Trots att 

kvinnor till övervägande del utsätts för brott inomhus av närstående män, gavs ytterst få råd 

om hur kvinnorna skulle agera i sådana situationer. Slutsatserna från studien var att 

varningarna riskerade att göra kvinnorna ännu mer rädda för brott, och dessutom i fel 

situationer (Stanko, 1996:8-15).  

 

Tidigare kapitel i denna rapport har visat att sårbarheten är sammanlänkad med rädslan för 

brott. När det gäller kvinnors rädsla för brott brukar främst den fysiska sårbarheten lyftas 

fram. I intervjustudier har forskare sett att kroppstyper som i många fall är typiskt kvinnliga 

automatiskt associeras med fysisk sårbarhet, både av omgivningen och av kvinnorna själva. 

Att vara kort och smal förknippas med femininitet och fysisk sårbarhet medan att vara lång 

och välbyggd sammankopplas med maskulinitet och styrka (Madriz, 1997b:352f). Andra 

människors uppfattningar om kroppsbyggnaden är därför betydelsefull och kan inverka på 

individers upplevelser av sig själva. Uppfattningar om kroppen kan påverka om människor 

upplever att de skulle kunna försvara sig själva och förhindra ett överfall (Messerschmidt, 

2000:90). En grekisk studie av universitetsstuderandes rädsla fann inte några skillnader 

mellan mäns och kvinnors rädsla för brott när personerna tillfrågades om brott som inte 

innebar direkta konfrontationer. Könsskillnaderna var däremot uppenbara vid brott som 

förutsatte en konfrontation med gärningsmannen. Kvinnorna uttryckte en högre rädsla än 

männen vid dessa frågor (Softas-Nall och Bardos, 1995:180). 

 

Män är rädda men uttrycker det inte 

Inom forskningen om rädslan för brott anses män i allmänhet vara mycket mindre rädda för 

brott än kvinnor, trots att männen utsätts för fler brott än kvinnor. De förklaringar som har 

förts fram gällande männens lägre rädsla har utgått från att pojkar uppfostras till orädda män 

och inte känner eller uttrycker rädsla för brott eftersom det inte är socialt acceptabelt.  

 

Pojkar uppfostras traditionellt till att ta risker och vara modiga. Den slutsatsen drar Jo Goodey 

efter att ha genomfört en enkät- och fokusgruppsundersökning i England. Pojkar tränas i att 

hålla tillbaka känslor som uttrycker svaghet. Det finns ett krav på dem att leva upp till en 

maskulin roll där sårbarhet och rädsla för brott vanligtvis inte ingår. Att pojkar och män 

omedvetet håller tillbaka känslor som rädsla för brott för att anpassa sig till samhällets 
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normer, skulle därför kunna vara en förklaring till att de uppger en lägre rädsla för brott, 

menar Goodey (Goodey, 1997:402f).  

    

En intervjustudie som särskilt inriktade sig på mäns rädsla för brott visade att männen ovilligt 

beskrev att de upplevde rädsla eller sårbarhet. Männen ansåg att det var omanligt att vara svag 

och prata om känslor och att det inte var ”macho” att uttrycka rädsla. Trots det kunde alla män 

i studien berätta om situationer då de hade varit rädda för brott. De beskrev också hur de 

genom hela livet hade varit medvetna om risken att de kunde utsättas för våld. Resultaten 

visar att det är viktigt att ta hänsyn till faktorer som maskulinitet för att kunna förstå männens 

rädsla för brott (Stanko & Hobdell, 1993:400-413). 

     

Utifrån dessa diskussioner har det gjorts försök att mäta huruvida män och kvinnor besvarar 

frågor om rädsla på ett socialt önskvärt sätt. Frågor från psykologin användes i en brittisk 

studie om rädsla för brott för att identifiera vilka människor som omedvetet anpassar sina svar 

efter vad som är socialt önskvärt. För männens del visade det sig att ju mer benägna de var att 

ge socialt önskvärda svar, desto mindre rädda uppgav männen att de var för brott. Den sociala 

förväntan på männen gjorde att männen rapporterade tio procent lägre rädsla för brott. När 

effekten från de socialt önskvärda svaren togs bort var männens rädsla för brott till och med 

högre än kvinnornas nivå. Resultaten tyder på att männen omedvetet anpassar sina svar om 

rädsla för brott till en maskulin identitet där känslor som rädsla inte passar in (Sutton & 

Farrall, 2005:7-13). 

 

Rädda och orädda människor 

Tonvikten inom forskningen har således legat på att förklara kvinnornas högre rädsla och 

männens lägre rädsla. Under 1990-talet har bilden av den rädda kvinnan och den orädde 

mannen ifrågasatts allt oftare och forskningen om rädsla för brott bland män har ökat. 

Forskarna diskuterar om det är rimligt att kvinnor och män betraktas som två, helt skilda 

grupper (Pain, 2000:375; Newburn & Stanko, 1994:159; Gilchrist m.fl. 1998:285). Vissa 

menar att det oftast görs en allt för ensidig kategorisering av kvinnor som rädda och män som 

orädda (Gilchrist m.fl. 1998:283).  

 

Numer är studierna inte längre inriktade på att förstå kvinnornas högre och männens lägre 

rädsla. Den traditionella ”sanningen” om rädda kvinnor och orädda män ifrågasätts allt oftare 

och nya perspektiv utforskas. Ett exempel på att kvinnors och mäns rädsla för brott inte är så 



=

= 45

olika kommer från en skotsk enkät- och intervjuundersökning. Studiens resultat innehöll 

många exempel på orädda kvinnor och män liksom rädda kvinnor och män. Därför 

kategoriserades människorna som rädda och orädda individer istället för rädda kvinnor och 

orädda män. Forskarna ansåg att det var viktigt att inte ignorera männens rädsla eller att  

endast belysa kvinnors rädsla (Gilchrist m.fl. 1998:286, 295f). 

 

Det har också gjorts flera studier som inte har visat på särskilt tydliga könsskillnader. I 

Litzéns studie av oro för brott i Liljeholmen och Gröndal fanns det stora könsskillnader vid 

konkreta frågor om oro. Vid allmänna frågor var däremot skillnaderna mellan män och 

kvinnor mycket mindre, nio procent av kvinnorna och sex procent av männen uppgav en hög 

oro för att utsättas för brott (Litzén, 2005:87).  

 

I minoritetsgrupper är könsskillnaderna ofta mycket mindre än hos majoriteten av 

befolkningen. En svensk studie som undersökte svenskars och invandrares rädsla för brott 

fann att utomeuropeiska kvinnor och män var i stort sett lika rädda för brott 

(Brottsförebyggande rådet, 1998:92). En annan studie i Sverige av homosexuellas rädsla för 

brott fann omvända könsskillnader, de homosexuella männen var mest rädda för brott följt av 

homosexuella kvinnor och heterosexuella kvinnor och män (Tiby, 1999:173).   

 

På senare tid har flera studier genomförts där orädda kvinnor har intervjuats för att se hur de 

upplever och skapar trygghet (Koskela, 1997; Sundhage, 2005). Forskaren och 

kulturgeografen Hille Koskela menar att det är viktigt att även studera orädda kvinnor, på så 

vis blir studierna om rädslan för brott mer nyanserade (Koskela, 1997:301-316).  

 

Den stora nivåskillnaden mellan mäns och kvinnors rädsla för brott är inte längre så självklar 

som den tidigare har framstått som. Samtidigt finns det en hel del motsägelsefulla resultat. 

Somliga studier pekar på stora könsskillnader i rädslan för brott (t.ex. Statistiska centralbyrån, 

2004:86) medan andra visar på mycket mindre skillnader (t.ex. Litzén, 2005:86). En 

förklaring kan vara att rädslan mäts på skilda sätt och med olika frågor. Sammantaget finns 

det allt fler studier som visar att könsskillnaderna är mindre än vad tidigare undersökningar 

visade. Det kan hänga ihop med att mätmetoderna har utvecklats och att intervjuer används i 

allt större utsträckning. Majoriteten av studierna visar ändå att en större andel kvinnor än män 

är rädda för brott. Det innebär att rädslan fortfarande verkar vara ett större bekymmer för 

kvinnor än för män.  
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De sårbara äldre   

Diskussionerna om äldre och yngre19 människors rädsla för brott påminner mycket om 

resonemangen som har förts om kvinnors och mäns rädsla. På samma sätt som när det gäller 

kvinnors rädsla för brott har många diskussioner om äldres rädsla gått ut på att förklara och 

förstå rädslan (Ferraro, 1995: 67ff.; Hale, 1996:100).  

 

En självskriven förklaring grundar sig på att det finns en större andel kvinnor än män i 

grupperna av äldre personer eftersom kvinnor i genomsnitt lever längre än män. Därför kan 

äldres rädsla för brott delvis förstås och analyseras utifrån samma teorier som kvinnornas 

rädsla för brott (Pain, 1997:122ff). En annan förklaring utgår från att äldre direkt eller indirekt 

har upplevt fler brott än andra åldersgrupper eftersom de har levt längre och på så vis hört 

talas om eller råkat ut för fler brott. Dessa ackumulerade upplevelser av brott skulle kunna 

göra att människor blir alltmer rädda för brott ju äldre de blir. Rädslan för brott hos äldre har 

därför beskrivits som en ackumulerad rädsla (Goodey, 1994:198,202,207f; Valentine, 

1992:24f; Pain, 1995:586; 1997:121). Huruvida äldre verkligen är mer rädda för brott än 

yngre kommer att diskuteras några sidor längre fram.  

 

Äldre människor är emellertid många gånger mer fysiskt, socialt och ekonomiskt sårbara än 

andra grupper. Rädslan för brott har visat sig vara särskilt hög hos äldre som har en hög 

sårbarhet (McCoy, 1996:201). Äldre människor är fysiskt svagare än många andra människor 

och skulle därför ha svårare att försvara sig om de utsattes för våldsbrott. Det skulle också 

vara svårare för dem att fysiskt återhämta sig från ett överfall. Generellt har äldre människor 

                                                 
19 Definitionen av äldre varierar i litteraturen, gränsen går vid åldern 55, 60 år 65 år eller 70 år.  Den oklara 
avgränsningen gör att det kan vara något problematiskt att jämföra olika studier om äldres rädsla för brott. Även 
definitionen av yngre varierar avsevärt. För en översikt om hur ungdom definieras inom litteraturen, se Estrada 
och Flyghed (2001:13-15). 

Sammanfattningsvis anser forskarna att kvinnors högre rädsla för brott till stor del kan 
förklaras av att de riskerar att utsättas för sexualbrott. Dessutom uppfostras flickor till att 
vara försiktiga och kvinnornas rädsla kan också förstås med hänsyn till deras fysiska 
sårbarhet. Männens lägre rädsla har förklarats med att män traditionellt uppfostras till att 
vara orädda och deras kroppsbyggnad minskar generellt deras fysiska sårbarhet. På senare 
tid har uppfattningen att kvinnor i allmänhet är rädda och män orädda, nyanserats något. 
Nivåskillnaderna i rädslan för brott mellan de två grupperna anses inte längre vara lika 
stora. Majoriteten av studierna visar ändå att en större andel kvinnor än män är rädda för 
brott.  
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även färre bekanta och mindre resurser som kan underlätta en återhämtning om de utsätts för 

brott. Det bidrar till deras sårbarhet och rädsla för brott, anser Ezzat Fattah och utgår från sin 

sammanställning av forskningen om äldres rädsla för brott (Fattah, 1993:15f).  

 

Äldre antas i allmänhet vara mer avskilda från samhället än många andra grupper eftersom de 

har slutat arbeta, vilket avsevärt minskar de äldres sociala kontakter. Relationerna med andra 

människor förmodas avta allt eftersom bekanta och släktingar blir sjuka, dör eller får minskad 

rörelseförmåga. Av dessa anledningar minskar också antalet tillfällen då de äldre går utanför 

hemmet, menar flera forskare (Taylor, Evans & Fraser, 1996:254; Fattah, 1993:15; Warr, 

1984:682). Brottsofferforskaren Håkan Jönson gör antagandet att isoleringen kan medföra att 

huvuddelen av uppgifterna om brottsligheten fås från medierna. De kan ge en överdriven bild 

av brottsligheten och skrämma upp människor, menar Jönson (Jönson, 2001:139).  

 

Barns och ungdomars rädsla är stor men outforskad   

Till skillnad mot de äldre, har forskarna inte intresserat sig för barns och ungdomars rädsla för 

brott i någon större utsträckning. Under 1990-talet lyftes däremot yngres rädsla för brott fram 

allt mer. Fortfarande har endast ett fåtal undersökningar genomförts där yngres rädsla studeras 

och därför är kunskaperna något begränsade.20  

 

Under skoltiden uppger många barn att mobbning är ett stort problem. Åtskilliga är rädda för 

andra barn och för att de ska utsättas för obehagliga händelser i skolan (Tamm, 2003:102). I 

intervjuer har yngre barn berättat att den största rädslan inte är att vuxna ska göra dem illa 

utan att andra barn ska ge sig på dem (Taylor, Evans & Fraser, 1996:266ff.). En svensk studie 

om rädslan för brott bekräftade att yngre barn i högstadiet generellt var mer rädda än äldre 

ungdomar i gymnasiet (Elofsson, 1998:7,10f). I en brittisk intervjustudie berättade barn och 

ungdomar om sina uppfattningar om vilka personer som är farliga och vilka platser de måste 

akta sig för i sitt grannskap. Det gav intrycket av att de oroade sig en hel del för brott (Taylor, 

Evans & Fraser, 1996:266ff.).  

 

Det är vanligt att barn och ungdomar som på något sätt anses avvika från andra drabbas av 

våld även utanför skolan. Dessa ungdomar har i intervjuer uppgett att de i huvudsak är rädda 

för andra i sin egen ålder och speciellt för andra gäng med ungdomar (Tulloch, 2000:464f.). I 

                                                 
20 För studier om barns och ungdomars rädsla för brott se t.ex. Tiby, (kommande); Burcar, (2002); Elofsson, 
(1998); Goodey, (1994); Anderson m.fl. (1990). 
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andra intervjuer har unga sagt att det kan vara en försvarsstrategi att samlas i gäng. Genom att 

hålla ihop i grupper undviker i synnerhet pojkar att bli överfallna. Det gör i sin tur att 

utomstående personer uppfattar grupperna som hotfulla och farliga (Taylor, Evans & Fraser, 

1996:262). Ungdomar kan därför betraktas både som fruktade förövare och rädda offer vilket 

forskare menar gör ungdomarnas roll i samhället relativt otydlig (Pain, 2003:151).  

 

Äldres och yngres rädsla kan vara ganska lika 

Allt fler undersökningar indikerar att rädsla för brott hos barn och ungdomar är vanligare än 

vad man tidigare har trott. Samtidigt visar fler och fler studier att andelen rädda bland de äldre 

inte alltid är fler än bland människor i andra åldrar. Åtskilliga utländska undersökningar pekar 

på att äldres omfattande rädsla är överdriven.21 Enligt den internationella litteraturen beror det 

främst på tidigare mätfel (McCoy, 1996:201; Pain, 2001:908, Ferraro & LaGrange, 

1987:241).  

 

Svenska studier visar på mycket varierande resultat när det gäller äldres och yngres rädsla för 

brott. Lundgren och hennes kollegor fann att rädslan för våld är ungefär 40 procent lägre hos 

den äldsta gruppen kvinnor i åldern 55-64 år jämfört med den yngsta gruppen kvinnor som 

var 18-24 år (Lundgren, Heimer, Westerstrand & Kalliokoski, 2001:43). I en studie av 

Wikström och hans medarbetare fick de personer som gick ut på kvällarna besvara frågan om 

de var oroliga för att utsättas för brott när de var ute. Resultaten visade att de yngre i högre 

grad än de äldre hade avstått från att gå ut på kvällen på grund av oro för brott (Wikström, 

1997c:56).  

 

En enkätundersökning i Tyresö kommun i Stockholm kunde däremot inte visa på några 

åldersskillnader i rädslan för brott bland personer mellan 15 och 80 år (Carlsson, 2002:27). 

Andra studier tyder på att det rör sig om ett U-format samband. Det skulle innebära att de 

yngsta och de äldsta personerna är mest rädda för brott. Sådana tendenser finns i Gabriella 

Sandstigs studie där rädslan för brott är störst bland de yngsta personerna (i studien var de 15-

29 år) och hos de allra äldsta (65-85 år; Sandstig, 2003:17). I Statistiska centralbyråns 

undersökning består gruppen med de yngsta personerna, 16-24 år, av en lika stor andel som 

inte vågar gå ut på grund av oro som gruppen med personer i åldrarna 45-54. Den största 

andelen som inte vågar gå ut finns dock fortfarande bland de allra äldsta (75-84 år; Statistiska 

                                                 
21 Till exempel Killias & Clerici (2000); McCoy m.fl. (1996); Ferraro, (1995); Ferraro & LaGrange (1992); Warr, 
(1984). 
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centralbyrån, 2005). Sandstigs och Statistiska centralbyråns studier ger ett svagt stöd åt ett 

eventuellt åldersmässigt U-format samband.  

 

Statistiska centralbyrån ställer emellertid frågan om rädsla för brott även till dem som aldrig 

går ut på kvällarna. Det ökar troligtvis andelen oroliga bland de äldsta i befolkningen än om 

bara de som går ut skulle ha tillfrågats (Litzén, 2005:90). Det finns således inga resultat som 

tydligt kan avgöra om andelen rädda är störst bland de äldre eller yngre, eller om det inte 

finns några åldersskillnader när det gäller rädslan för brott.  

 

Liksom studierna om kön och rädsla har undersökningarna om äldres rädsla för brott 

kritiserats för att vara alltför generaliserande (Pain, 1995:594). Det är viktigt att ha i åtanke att 

de flesta äldre människor i allmänhet är orädda. Bland de äldre finns det en del som är rädda 

och deras rädsla måste naturligtvis tas på allvar. För att till fullo förstå rädslan för brott i 

samhället är det också viktigt att göra fler studier om barns och ungdomars rädsla, menar 

Rachel Pain (Pain, 2001:908).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra rädda grupper 

Dåliga ekonomiska förhållanden påverkar också rädslan 

Dåliga ekonomiska förhållanden22 och rädsla för brott hänger många gånger ihop. Trots att 

Sverige har ett omfattande socialförsäkringssystem och tillgång till i huvudsak kostnadsfri 

sjukvård, är människor med sämre ekonomiska förhållanden mer rädda för brott. Exempelvis 

är socialbidragstagare, låginkomsttagare, ensamstående föräldrar och personer födda 

utomlands mer rädda för brott än andra människor (Nilsson & Estrada, 2003:661-667).    

                                                 
22 Om en person har dåliga ekonomiska förhållanden avgörs i många studier utifrån boendeförhållanden eller 
årsinkomst. I Pantazis (2000:419) ofta refererade undersökning klassificeras grupperna med ”fattiga” och ”rika” 
utifrån hushållets sammanlagda årsinkomst, socialklass, tillgång till bil och boendeform. 

Sammanfattningsvis kan äldre människors rädsla förstås utifrån att äldre oftare är 
fysiskt, socialt och ekonomiskt sårbara. Dessutom kan rädslan möjligen ackumuleras, 
vilket kan förklara äldres rädsla. Också barn och ungdomar är rädda för brott och särskilt 
rädda är de för personer i sin egen ålder. Deras rädsla är mycket mer omfattande än vad 
man tidigare har trott. Det verkar därför inte vara så stora skillnader mellan äldres och 
yngres rädsla för brott. Enligt internationella studier är äldres rädsla för brott överskattad. 
Svenska studier ger olika resultat men tyder eventuellt på att andelen rädda är störst bland 
de yngsta och de äldsta personerna. =
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I Storbritannien har studier visat på ett ännu tydligare samband mellan rädsla för brott och 

dåliga ekonomiska förhållanden. Människor som har det svårt ekonomiskt har färre 

möjligheter att skydda sig själva och sin egendom från brott. Individer med dåliga 

ekonomiska förhållanden uppger att de generellt drabbas hårdare av brott eftersom de inte 

alltid har försäkringar eller bekanta som kan hjälpa dem att återhämta sig socialt eller 

ekonomiskt från brott. Dessa faktorer bidrar till en ekonomisk och social sårbarhet som gör att 

de är mer rädda för brott än mer välbeställda personer (Pantazis, 2000:416-421, 432). Dåliga 

ekonomiska förhållande är i allmänhet synonymt med låg socialklass och de två faktorerna 

brukar i sin tur också regelbundet höra ihop med rädslan för brott. När socialklass studerades 

utifrån utbildningsnivå i Storbritannien visade det sig att de med kortast utbildning var mest 

rädda för alla typer av brott och de med längst utbildning var minst rädda (Hough, 1995:17).  

 

Liknande, men inte lika tydliga, förhållanden mellan utbildning och rädsla finns även i 

Sverige. Bland lägre tjänstemän och facklärda respektive icke-facklärda arbetare är andelen 

som inte går ut av oro för brott högre än bland tjänstemän på mellannivå och hög nivå 

(Statistiska centralbyrån, 2005).  

 

Individer med dåliga ekonomiska förhållanden uppger att de ofta oroar sig för andra saker än 

brott, till exempel sjukdomar, arbetslöshet och ekonomisk situation. Därför måste rädslan för 

brott förstås med hänsyn till arbetslöshet, skulder och avbetalningar som tillsammans skapar 

en ekonomisk osäkerhet i vardagen (Pantazis, 2000:414,424-426).  

 

Invandrarfientliga brott, språksvårigheter och segregation 

Generellt är personer som har invandrat till ett land mer rädda för brott är infödda, oavsett 

vilket land som studeras. I Sverige är rädslan för brott högre bland utrikesfödda och andra 

generationens invandrare (Statistiska centralbyrån, 2005). Det innebär att det är något i 

invandrarnas23 situation som kan förklara en del av rädslan för brott. Liknande resonemang 

som gäller för människor med dåliga ekonomiska förhållanden och från lägre socialklass kan 

användas för etniska minoriteter och invandrare. Dessa grupper är ofta ekonomiskt och socialt 

sårbara, vilket kan inverka på deras rädsla (Hale, 1996:103).  

 

                                                 
23 ”Invandrare” definieras i denna rapport, utifrån Statistiska centralbyråns definition, som en person som är 
utlandsfödd eller har två utlandsfödda föräldrar. Olika studier använder dock begreppet på varierande sätt och 
”invandrare” definieras inte heller alltid i studierna.  
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Etniska minoriteter är speciellt utsatta eftersom de dessutom riskerar att råka ut för rasistiskt 

relaterade våldsbrott. Exempelvis har judiska personer som bor i Sverige dels uttryckt en 

rädsla för traditionell brottslighet, dels för antisemitisk brottslighet. I intervjuer berättade de 

att de antisemitiska brotten upplevs som mer våldsamma än andra brott eftersom syftet med 

de antisemitiska brotten många gånger uppfattades vara att ta livet av offret. Det bidrog till att 

den typen av brott var så fruktade. Dessutom tyckte de judiska personerna att samhället inte 

förstod hur allvarligt ett antisemitiskt brott kunde vara, vilket skapade en känsla av maktlöshet 

och sårbarhet (Johansson, 1997:47ff).  

 

Människor som tillhör etniska minoriteter kan ofta känna sig otrygga på andra platser än 

majoritetsbefolkningen, visade en brittisk intervjustudie. I studien berättade många invandrare 

att de var mindre rädda i sina egna bostadsområden än i typiska medelklassområden, trots att 

deras egna områden kunde vara ökända för sin brottslighet. Invandrarna i undersökningen 

förklarade det med att de kände sig hemma i sina bostadsområden och att de visste vad som 

kunde hända där. I medelklassområdena kunde de istället råka ut för rasistiska påhopp och 

annan oväntad brottslighet som de inte visste hur de skulle hantera. Det gjorde att de kände 

sig otrygga på sådana platser (Taylor, Evans & Fraser, 1996:kap 8).  

 

Invandrarnas rädsla för brott kan vara särskilt stark på grund av språkproblemen. 

Språkproblemen kan, tillsammans med svårigheterna att förstå det nya landets kultur, leda till 

att invandrarna blir isolerade. På så vis ökar deras segregation och rädsla för brott 

(Brottsförebyggande rådet, 1998:76). Segregationen och språksvårigheterna verkar således 

skapa ett utanförskap och en sårbarhet som inverkar på rädslan för brott.  

 

Invandrarkvinnor i de lägre socialklasserna i USA nämnde i en studie att språksvårigheterna 

gjorde att de kände sig särskilt hjälplösa eftersom ingen skulle kunna förstå dem om de skrek 

på hjälp när de utsattes för brott. Dessa kvinnor bekymrade sig också över att de skulle ha 

stora svårigheter att rapportera ett eventuellt brott till polisen eftersom polisen kanske inte 

skulle förstå dem. Flera av de svarta kvinnorna uppgav dessutom att de hade blivit 

trakasserade av polisen. De personer som befann sig illegalt i landet var även oroliga för att 

utvisas om de gick till polisen. Invandrarnas rädsla för brott påverkades således av deras låga 

status i samhället, svårigheterna med att göra sig förstådda och deras sociala sårbarhet 

(Madriz, 1997a:53f,81f,146).  
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Minoritetsgrupper är räddare än majoritetsgrupper 

Liksom invandrare och etniska minoriteter är också andra minoritetsgrupper mer rädda för 

brott än majoritetsbefolkningen. Situationen för personer i minoritetsgrupper är relativt lika, 

eftersom de oftare är mer ekonomiskt och socialt sårbara än majoritetsbefolkningen. 

Dessutom riskerar de att utsättas för brott som specifikt riktas mot dem, till exempel rasistiska 

brott och hatbrott. Ändå är deras rädsla är tämligen outforskad.  

 

En av flera minoritetsgrupper i samhället är homosexuella som många gånger uttrycker en 

större rädda för brott än heterosexuella. De homosexuella riskerar också, i högre utsträckning 

än genomsnittsbefolkningen, att utsättas för våldsbrott. De löper särskild risk att utsättas för 

homofobiska brott vilket inverkar på deras rädsla. I en avhandling om hatbrott visade det sig 

att rädslan för brott bland homosexuella gällde både egen och andras utsatthet för brott, 

liksom konsekvenserna av att avslöjas som homosexuell. Bland homosexuella som hade 

utsatts för brott var rädslan stor för att bli dödad, våldtagen eller ytterligare misshandlad 

(Tiby, 1999: 173f, 196f.). Homosexuella ungdomar har i intervjuer uttryckt att de är medvetna 

om att de tillhör en högriskgrupp när det gäller risken att utsättas för brott eftersom de 

upplever en generell fientlighet från heterosexuella. Ungdomarna kände sig också osäkra på 

hur de skulle bli bemötta ifall de vände sig till föräldrarna eller polisen om de råkade ut för 

brott. Denna ovisshet bidrog ytterligare till deras rädsla för brott (Tulloch, 2000:464f).  

 

Ännu en grupp människor som är särskilt sårbara i samhället är hemlösa. De hemlösa saknar 

ofta en stabil kontakt med det etablerade samhället. Det gör deras sociala och ekonomiska 

sårbarhet särskilt stor. Hemlösas rädsla för brott har nyligen uppmärksammats i ett mindre 

antal studier (t.ex. Pain & Francis 2001; Coston, 1993; Löfvenberg & Melin, 1999). Även 

personer med funktionshinder är mer rädda för brott än majoriteten av befolkningen. De 

funktionshindrade uppfattar sig själva som lätta offer på grund av sin fysiska sårbarhet som 

gör att de skulle ha svårt att försvara sig om de råkade ut för brott. Det är inte heller ovanligt 

att funktionshindrade har blivit diskriminerade och trakasserade på offentliga platser, vilket 

ökar deras rädsla för brott (Pain, 1997:240f).  
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Slutsats av förklaringarna till olika gruppers rädsla för brott 

I detta kapitel har förklaringar till olika gruppers rädsla för brott lyfts fram. Syftet har varit att 

försöka förstå människors rädsla för brott. Det är en sammanfattning där likheterna hos olika 

grupper har lyfts fram för att kunna visa på faktorer och gemensamma erfarenheter som kan 

inverka på rädslan. Det är naturligtvis problematiskt att klassificera individer. Det finns en hel 

del personer i alla grupper som skiljer sig väsentligt från grupperna de anses tillhöra. 

Dessutom kan en individ vanligtvis anses tillhöra mer än en grupp och grupptillhörigheten 

varierar också beroende på vem som klassificerar individen. Kanske upplever individen sig 

inte alls tillhöra någon grupp överhuvudtaget. Samtidigt kan det vara viktigt att lyfta fram de 

speciella förhållanden som karaktäriserar olika grupper för att på så sätt visa hur det inverkar 

på rädslan för brott. Det skapar en större förståelse för livsvillkoren för människorna i de olika 

grupperna.  

 

Förklaringarna till olika gruppers rädsla för brott visar att de grupper som vanligtvis lyfts fram 

som särskilt rädda verkar ha flera gemensamma kännetecken. Gruppernas rädsla för brott är 

förståelig utifrån att de ofta upplever en eller flera typer av sårbarhet. Det är också vanligt att 

specifika brott är riktade mot just de här grupperna. Exempelvis riktar sig sexualbrott mot 

kvinnor, mobbning mot barn, invandrarfientliga brott mot invandrare och hatbrott mot 

homosexuella. Därutöver påverkas rädslan för brott av uppfostran och sociala förväntningar. 

Isolering, språkproblem och segregation slår särskilt hårt mot vissa av grupperna. Dessa 

kännetecken kan också klassificeras som en social sårbarhet som har visat sig inverka på och 

vara en betydelsefull del av rädslan för brott.   

Sammanfattningsvis kan dåliga ekonomiska förhållanden påverka människors rädsla för 
brott eftersom det minskar möjligheterna att skydda sig för, och återhämta sig från, brott. 
För invandrare innebär ofta inflyttningen till ett nytt land att de hamnar i en särskilt utsatt 
situation och det kan påverka deras rädsla för brott. Dessutom riskerar minoritetsgrupper 
att utsättas för brott som är särskilt riktade mot dem, det kan exempelvis vara 
invandrarfientliga, rasistiska eller homofoba brott. Minoritetsgrupperna är många gånger 
mer sårbara än majoriteten, vilket gör att de blir mer rädda för brott.  
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2. Rädslans sammanhang 
___________________________________________________________________________ 

 

Förklaringarna till olika gruppers rädsla för brott indikerar varför rädslan ibland skiljer sig åt 

mellan grupper men inte varför rädslan varierar i olika situationer. I det här kapitlet görs en 

genomgång av var, när och för vem människor i allmänhet är rädda enligt forskningen. Det 

görs också en sammanfattning av vad människor har uppgett kännetecknar skrämmande 

platser, tider och människor. Dessutom beskrivs grannskapets fysiska och sociala miljö, som 

anses ha stor betydelse för rädslan för brott.      

 

Otrygga och trygga platser 

Hemmets trygga vrå 

Hemmet är den plats där upplevelsen av trygghet i allmänhet är störst. I en kvantitativ studie i 

Göteborg tillfrågades personer om sin rädsla i sex olika situationer. Totalt uppgav åtta procent 

av de cirka 1000 personerna att de ofta eller ibland hade upplevt rädsla/ otrygghet i hemmet 

under det senaste året. Det kan jämföras med att hälften hade känt sig rädda vid resor med 

kollektivtrafiken (Sandstig, 2003:24f). Hemmet verkar således uppfattas som en trygg plats av 

många.  

 

Hemmet är emellertid en plats där särskilt ensamstående kvinnor ofta råkar ut för våldsbrott, 

medan det är ovanligt att de drabbas av våldsbrott utomhus (Statistiska centralbyrån, 

2003:281,286). I en svensk brottsofferundersökning uppger var tredje kvinna som har skiljt 

sig eller separerat att hon har utsatts för någon form av våld av sin make eller sambo. 

Våldsbegreppet i denna studie är emellertid bredare än i många andra studier och inkluderar 

exempelvis om mannen har kastat något på kvinnan eller hållit fast henne (Lundgren, Heimer, 

Westerstrand & Kalliokoski, 2001:23). 

 

Den typen av våld återspeglas sannolikt också i Göteborgsstudien där det var fyra gånger så 

vanligt att kvinnorna uppgav att de var rädda i hemmet än männen (Sandstig, 2004:25). 

Samtidigt uppger en övervägande majoritet av kvinnorna att de är trygga i hemmet. I en 

brittisk intervjuundersökning var till och med en del kvinnor som hade utsatts för våldsbrott i 

hemmet av någon närstående, i allmänhet mer rädda för våldsbrott utomhus än i sina hem 
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(Pain, 1993:60f). Det verkar därför som att hemmet är en stark sinnebild för tryggheten i 

många människors tankar.  

 

I australiensiska intervjuer har hemmet beskrivits av intervjupersonerna som en plats som 

skyddar dem mot farorna utomhus. Därför ansågs inbrott i hemmet vara en känslomässigt 

stark upplevelse bland dem som hade råkar ut för det. Dessa personer menade att inbrottet 

gjorde att deras känsla av trygghet försvann. Brottet förändrade upplevelsen av hemmet som 

tryggt och säkert till otryggt (Lupton, 1999:9). Liknande resultat framkom i en brittisk studie 

av människors upplevelser av inbrott i hemmet (Kearon & Leach, 2000). Det verkar som om 

upplevelsen av hemmet påverkas starkt av om förövaren är en okänd person men inte lika 

starkt av om förövaren är känd och kanske till och med bor i hemmet (jfr Pain, 1993:60f; 

Lupton, 1999:9). En brottslig händelse behöver därför inte alltid påverka upplevelsen av 

brottsplatsen, även om brottet kan påverka rädslan för brott.  

 

Arbetsplatsen är den säkra platsen  

I likhet med hemmet upplevs inte heller arbetsplatsen generellt som en farlig plats, trots att 

många människor utsätts för brott på jobbet24. En förklaring är att majoriteten av alla 

människor inte råkar ut för våld eller hot på arbetsplatsen. Det drabbar endast ett fåtal 

yrkesgrupper som råkar ut för en stor andel våld eller hot. Särskilt utsatta är servicepersonal, 

personal inom kollektivtrafiken, poliser och liknande yrkesgrupper som dagligen kommer i 

kontakt med allmänheten (Statistiska centralbyrån, 2003:285).  

 

Att arbetsplatsen inte uppfattas som farlig kan också bero på att många som utsätts för våld 

inom arbetet avdramatiserar händelserna och inte betraktar dem som våld. I en studie av 

vårdpersonal visade det sig att en tredjedel av personalen på sjukhemmen blev slagna, rivna 

eller klösta varje vecka. Trots det kallade inte sjuksköterskorna händelserna för våld, inte ens 

då de fick ta emot bett, sparkar och knytnävsslag. Istället tonades våldet ned och sågs som en 

oavsiktlig händelse (Åkerström, 2000: 297-311). På samma vis uppfattas sällan 

arbetsmiljöbrott som kriminella handlingar, trots att många människor skadas eller 

omkommer på sina arbetsplatser. I åtskilliga fall beror brotten på att arbetsgivaren inte har 

                                                 
24 Statistiska Centralbyrån har visat att den vanligaste platsen där människor i Sverige oftast råkar ut för våld 
eller hot är på sin egen arbetsplats. År 2000-2001 skedde 38 procent av hoten eller våldshändelserna på den egna 
arbetsplatsen (Statistiska centralbyrån, 2003:281). 
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följt säkerhetsföreskrifterna för att spara in på kostnaderna (Croall, 2004:28). Konstruktionen 

av händelser som brott verkar kunna påverka om människor blir rädda.    

 

Offentliga platser är typiska brottsplatser 

De flesta är således inte rädda i hemmet eller på arbetsplatsen. Däremot upplever människor 

ofta offentliga platser som otrygga. Studien i Göteborg visade att cirka hälften av de 

tillfrågade hade oroat sig ofta eller ibland vid resor med kollektivtrafiken och när de var i 

nöjeslokaler på kvällstid (Sandstig, 2003:24). Människor verkar ha vissa föreställningar om 

typiska brottsplatser. Otryggheten på offentliga platser påverkas av den fysiska miljön och 

utifrån vilka personer som kan tänkas befinna sig i området, enligt Luptons intervjustudie 

(Lupton, 1999:11f). Därför förknippas vissa offentliga platser automatiskt med brott.  

 

Platser som parken, puben och tågstationen pekas ofta ut som typiska brottsplatser. I en 

engelsk småstad upplevde de boende den lokala parken som ett osäkert ställe att vistas på, 

speciellt på kvällen när det var mörkt. Parken ansågs farlig eftersom gäng med unga män 

brukade befinna sig där. Det gick också rykten om att det var ett tillhåll för narkotikalangning. 

Okända bilar hade observerats i närheten av parken, vilket ytterligare bidrog till känslan av 

otrygghet och rädslan för brott. En annan plats som uppfattades som ett osäkert ställe var 

puben. Den sågs som ett tillhåll för unga, högljudda, fulla och narkotikapåverkade människor. 

Tågstationen upplevdes som farlig på samma grunder som puben och parken. Invånarna 

beskrev den som ett ställe för okontrollerbara människor med ett oreglerat beteende. De 

menade att det var känslan av att en plats var okontrollerbar som gjorde dem rädda för brott 

(Taylor, 1995:267-275).  

 

Brott sker någon annanstans 

En vanlig föreställning är att brott sker någon annanstans, inte där man själv bor eller arbetar. 

Det beror främst på att bekanta platser anses som säkrare än obekanta. På en välbekant plats 

känner människor till området och de vet vilka personer de kan förvänta sig att stöta på. 

Därför upplever de att de vet vad som kan hända. Det framgick av en skotsk undersökning att 

om människor var bekanta med ett området, var de också mindre rädda för att utsättas för 

brott på den platsen (Bannister, 1993:82-83). I en intervjustudie i Åbolands skärgård betonade 

skärgårdsborna ofta skillnaden mellan den trygga skärgården och det otrygga fastlandet. 

Skärgårdsborna var välbekanta med varandra och med skärgården, vilket var avgörande för 

upplevelsen av trygghet (Mallén, 2005). 
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Ett exempel på att människor ofta refererar till att brott begås på andra, okända platser, 

kommer från en intervjustudie i USA. De flesta personer i studien sa att deras område var 

tryggt, medan området på andra sidan staden var otryggt. Invånarna i det utpekade området 

upplevde det precis på motsatt vis, deras område var tryggt medan det andra var otryggt. 

Dessutom uppgav de boende i innerstaden att förorterna var farliga medan förortsborna 

menade att innerstaden var farlig. Det innebär att även brottsbelastade områden kan upplevas 

som trygga. Intervjupersonerna ansåg överlag att det säkraste området utomhus var precis 

utanför den egna bostaden. Samtidigt skedde två tredjedelar av alla personrån i den 

undersökta staden i direkt anslutning till offrets bostad. Föreställningen att brott sker någon 

annanstans verkar vara mer betydelsefull för rädslan än var brotten faktiskt begås (Merry, 

1981:153f).  

 

Att brott sker på ”andra ställen” verkar vara en vanlig föreställning hos människor, också i 

enkäter har folk uttryckt liknande åsikter. I USA tillfrågades människor i åtta olika städer om 

hur de upplevde sitt eget grannskap i jämförelse med andra storstadsmråden. Av de tillfrågade 

svarade bara en mycket liten andel på tio procent att deras eget grannskap var farligare än 

andra områden i närheten, trots att områdena hade samma brottsnivå (Hindelang, Gottfredson 

& Garofalo, 1978:159). Det visar hur utbredd föreställningen är att brott sker någon 

annanstans och att det också upplevs som farligare i områden utanför det egna grannskapet. 

 

Att döma av litteraturen skulle en del av rädslan för brott kunna tolkas som en brist på 

kontroll. Hemmet är kontrollerbart och välbekant, vilket gör att det upplevs som tryggare än 

offentliga platser. Likaså verkar närmiljön uppfattas som säkrare än andra obekanta och 

okontrollerbara platser.  

 

 

 

 

 

 

Sammanfattningsvis verkar människor oftast känna sig trygga i sina hem och på sina 
arbetsplatser men mer rädda på offentliga platser. De offentliga platserna är mer okända 
och okontrollerbara, i jämförelse med platser i människors egna bostadsområden. Okända 
platser anses följaktligen som farligare och mer okontrollerbara än välbekanta områden, 
därför är människors rädsla för brott vanligtvis större på en obekant plats.  
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Grannskapets betydelse 

Eftersom rädslan för brott ofta kopplas ihop med särskilda platser är det betydelsefullt att 

analysera människors vardagsmiljö för att förstå rädslan, anser kulturgeograferna Rachel Pain 

och Susan Smith (Pain, 2003:8; Smith, 1989:194f). Särskilt boendemiljön anses vara 

betydelsefull för rädslan för brott enligt flera svenska och anglosaxiska undersökningar 

(Dolmén, 2002:170-174; Wikström, 1990; Wikström, Torstensson & Dolmén, 1997a,b,c; 

Smith, 1986:128; Skogan & Maxfield, 1981:kap 6). Undersökningar om boendemiljön brukar 

avgränsas till det närmaste grannskapet. Om det är en mindre ort kan hela orten betraktas som 

ett grannskap, i en större stad syftar det ofta på stadsdelen eller de närmaste kvarteren. Exakt 

vad i grannskapet som inverkar positivt eller negativt på rädslan kommer att utvecklas här.  

 

Oordning kännetecknar farliga platser 

Karaktären på grannskapet avgörs till stor del av den fysiska miljön. Utifrån miljön i 

grannskapet drar invånarna slutsatser om brottsligheten och det påverkar deras rädsla för brott 

(Dolmén, 2002:171,177). Planeringen av en stad eller ort kan vara avgörande för rädslan för 

brott. Till exempel kan många offentliga utrymmen i en miljö underlätta att kontakter knyts 

mellan människor. Naturliga mötesplatser, som torg och parker, bidrar till att invånarna lär 

känna varandra och tryggheten ökar (Lilja, 2002:32f,43). Samtidigt har andra studier visat att 

torg och parker också uppfattas som typiska brottsplatser (Taylor, 1995:267-275; Lupton, 

1999:11f). Utformningen av de offentliga platserna är därför betydelsefull.  

 

När invånarna i en skotsk stad ombads peka ut vilka områden de ansåg farliga, baserade de till 

stor del sina omdömen på utformningen av omgivningarna. Exempelvis ansågs dåligt upplysta 

gator och förfallna och folktomma platser vara otrygga (Bannister, 1993:70-73). Vilka platser 

som är farliga bedöms också utifrån ordningen som råder på stället. Vandalisering, graffiti och 

övergivna bilar tyder på oordning i grannskapet (Skogan, 1990:22-46; Wilson & Kelling, 

1982:30-36).  

 

I sin avhandling om brottslighet och otrygghet har Lars Dolmén gjort mer ingående analyser 

av olika bostadsområden. Resultaten visade att bostadsområdets ordningsproblem, social 

kontroll och social integration inverkade på de boendes otrygghet och oro för brott (Dolmén, 

2002:192f).  
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I en svensk studie jämfördes en speciell del av Stockholmskommunen Tyresö, som anses 

kännetecknas av en hög grad av oordning, med övriga Tyresö där oordningen är låg. 

Analyserna visade inte på någon skillnad i rädslan för brott mellan de två områdena (Carlsson, 

2002:30f, 21). Studiens resultat kunde därför inte bekräfta teorierna om oordning och rädsla 

för brott. Det är möjligt att resultaten beror på att oordningen definierades utifrån 

polisanmälda brott, inte invånarnas egna uppfattningar om områdena.    

 

Goda grannar  

En välordnad fysisk miljö är lika viktig för tryggheten som en god social miljö. En behaglig 

social miljö uppstår då människor trivs i sitt bostadsområde, bor där länge och planerar att bo 

kvar under en längre tid framöver. I sådana miljöer har invånarna goda kontakter med 

varandra och känner igen vilka som hör hemma i området, anser forskarna Wesley Skogan 

och Micael Maxfield (Skogan & Maxfield, 1981:Kap.6).  

 

Genom en informell, social kontroll över varandra reglerar invånarna omedvetet sina egna och 

andras beteenden. En sådan social kontroll påverkas av samhällets utformning eftersom det är 

lättare för invånarna att kontrollera varandra om samhället är litet och om invånarna enkelt 

känns igen (Wikström, 1990:9f).  

 

I ett samhälle med hög social kontroll bemöts okända människor alltid med viss försiktighet. 

Därför menar somliga forskare att rädslan för brott kan påverkas av hur många okända 

människor en invånare möter i sin vardag. Många okända människor i ett område kan öka 

rädslan för brott. De som bor i en stor, tätbefolkad stad med många olika typer av invånare 

träffar naturligtvis på fler okända människor än folk i mindre städer. Okontrollerbarheten 

skulle delvis kunna förklara varför människor i större städer är mer rädda för brott än i mindre 

städer (Wikström, 1990:8f). En alternativ tolkning är att stadsboende också kan medföra en 

viss trygghet. Den ständiga närheten till andra människor och möjligen också det ökande 

självförtroende av att kunna klara sig i en stad, kan göra människor mindre rädda (jfr Koskela, 

1999).  

 

Känslan av tillhörighet har visat sig vara betydelsefull för den sociala miljön och därmed för 

upplevelsen av trygghet. Kvinnorna i en brittisk studie berättade att de ofta resonerade kring 

rädslan och dessutom rörde sig kontinuerligt i staden, även på kvällarna. På det viset formade 

de sin egen bild av vad som skedde på stadens offentliga platser. Genom att regelbundet 
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använda sig av grannskapet och rutinmässigt vistas på området skapas en känsla av 

tillhörighet. Det gör att invånarna vet vilka de kan lita på och upplever det som att säkerheten 

inte är något problem så länge de befinner sig inom grannskapet. Utanförskap har därför en 

negativ inverkan på rädslan för brott (Walklate, 1998:555-564). Liknande resultat har 

beskrivits i en studie i Finland (Koskela, 1997) respektive Sverige (Sundhage, 2005).  

 

Ryktet om ett område kan ofta påverka rädslan för brott mycket mer än den fysiska och 

sociala miljön i grannskapet (Pain, 1991:417). Beskrivningar och rykten om ett område 

fastnar i folks medvetande och platsen bedöms utifrån dessa föreställningar, visade en svensk 

studie. Ett exempel är uppfattningarna om storstadsförorterna i Stockholm. De har ofta 

kritiserats för sin fysiska utformning och för att de bidrar till utanförskap och de associeras 

automatiskt med kriminalitet. Uppfattningar om ortens identitet visade sig hänga ihop med 

och påverka invånarnas identitet (Lilja, 2002:20f,5,49).  

 

 

 

 

 

 

 

Tider och personer 

Natten är alltid obehaglig 

Ljus och mörker influerar människors upplevelser av en plats och av andra människor på 

platsen (Listerborn, 2000:51). På offentliga platser är människor framför allt rädda för brott 

när det är mörkt, i dagsljus är de inte lika rädda. Det innebär att tidpunkten är en lika viktig 

faktor som platsen i analyserna av rädslan för brott (Pain, 1997 i Koskela, 1998:7).  

 

Mörkret kan upplevas som farligt eftersom det är svårt att se i mörkret. Av den anledningen 

kan det vara svårt att överblicka både platsen och människorna i omgivningen, vilket kan 

bidra till otrygghet och rädsla för brott (Warr, 1990:894). I enkätstudier om rädslan för brott 

brukar den vanligaste frågan vara hur rädda respondenterna är för att gå ut i sina 

bostadsområden när det är mörkt. I Storbritannien har svaren på den frågan analyserats mer i 

Sammanfattningsvis påverkar grannskapets fysiska och sociala miljö invånarnas rädsla 
för brott. Planeringen av den byggda miljön och oordningen i grannskapet påverkar 
människor. Den fysiska miljön samverkar i hög grad med den sociala miljön. Social 
kontroll, integration och en känsla av tillhörighet kan skapa trygghet och minska rädslan 
för brott. Grannskapets miljö påverkas även av platsens rykte.  
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detalj genom uppföljande frågor. Det visade sig att av dem som uppgav att de var rädda, 

berodde rädslan i fjorton procent av fallen på att det var mörkt (Hough, 1995:2).  

 

Årstiderna kan också vara betydelsefulla för rädslan för brott. Enligt en brittisk studie var 

rädslan som högst under slutet av vintern. Både att gå hem när det var mörkt och att vara 

hemma på natten upplevdes som mer otryggt på vintern. Skillnaderna var dock väldigt 

marginella och studien omfattade endast ett litet antal människor (Semmens, Dillane & 

Ditton, 2002:804ff). Resultaten tyder ändå på att årstider är en faktor som kan vara värd att 

undersöka ytterligare. 

 

Nästan alla studier om mörkrets inverkan på rädslan för brott har genomförts i länder där 

antalet mörka timmar på dygnet inte förändras avsevärt under året. I de nordiska länderna 

varierar däremot de mörka timmarna i hög grad beroende på årstiden. En undersökning av 

mörkrets inverkan på rädslan kan därför vara särskilt betydelsefull i Norden. I Helsingfors 

visade en intervjustudie att människor var lika rädda för brott under både vinter- och 

sommarnätter. Orsakerna till rädslan skilde sig emellertid åt under årstiderna. 

Intervjupersonerna upplevde vinternätterna som farliga på grund av att mörkret hindrade dem 

från att få en bra överblick av omgivningen. Sommarnätterna ansågs däremot farliga eftersom 

det var varmt ute. Värmen innebar att eventuella förövare kunde gömma sig länge och 

lurpassa på sina offer, menade intervjupersonerna. Hille Koskela, som genomförde studien, 

drog slutsatsen att det inte bara är mörkret som gör människor rädda för brott nattetid utan allt 

som förknippas med natten. Särskilt de människor som rör sig ute nattetid och deras 

beteenden påverkar rädslan för brott, liksom de aktiviteter som pågår i städerna under natten 

(Koskela, 1998:7, fotnot 9).  

 

Studien i Helsingfors ger indikationer på att rädslan för brott i de nordiska länderna kan skilja 

sig från andra länder på grund av variationen av antalet ljusa timmar. Medan mörkret kan vara 

en viktig förklaring till rädslan hos människor utanför Norden, kan tiden på dygnet vara 

väsentlig för nordbors rädsla för brott.   

 

Den fruktade ”främlingen” 

Personer som rör sig på offentliga platser påverkar platsens rykte och om området upplevs 

som tryggt eller otryggt. Människor blir särskilt rädda för brott om okända och avvikande 

personer rör sig på en plats. I Sally Merrys undersökning beskrev människor att till exempel 
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ungdomsgäng, som drog omkring i ett område, gjorde att invånarna kände sig rädda för att 

utsättas för brott av gängen. Invånarna som däremot kände ungdomarna i gänget eller hade 

vänner eller familjemedlemmar som var bekanta med ungdomarna, upplevde ingen rädsla att 

utsättas för brott. Om människor känner varandra eller inte och om de upplever att många 

okända personer uppehåller sig på ett område verkar således ha stor betydelse för rädslan, 

enligt Merry (Merry, 1981:154f).  

 

Många negativa drag associeras med okända människor. Därför kan en okänd person 

automatiskt bli någon som många är rädda för. En stor del av rädslan för brott har därför 

förklarats som en rädsla för ”främlingar” (stranger danger; Holloway & Jeffersson, 

1997a:260). Okända människor anses som farliga eftersom deras beteenden uppfattas vara 

svåra att förutsäga och kontrollera (Merry, 1981:161). Wesley Skogan skriver att ”främlingar 

är oförutsägbara: vi förstår inte deras motiv och vi vet inte vad de kan få för sig att göra” 

(Skogan, 1976:13 i Garofalo & Laub, 1978:245). Känslan av att ha kontroll anses vara viktig 

för att människor ska känna sig trygga. Om människor i allmänhet upplever att de har liten 

kontroll över händelser kan det påverka deras rädsla för brott, menar Skogan och Maxfield 

(Skogan & Maxfield, 1981:51). Nätter och okända människor verkar anses otrygga på grund 

av att det inte går att kontrollera eller förutse vad som kommer att hända.  

 

 

 

 

 

Slutsats av rädslans sammanhang 

Det verkar vara vanligt att uppleva en rädsla på offentliga platser och på okända platser. Fler 

är rädda nattetid eller när det är mörkt ute, särskilt om många okända människor rör sig i 

området. Upplevelsen av en plats är därför viktig för människans rädsla för brott. Den kan till 

och med vara viktigare än om personen har råkat ut för ett brott på platsen. Det kan förklara 

varför hemmet nästan alltid uppfattas som tryggt medan offentliga och okända platser upplevs 

som otrygga. Grannskapets fysiska utformning och ordning liksom sammanhållningen, 

tillhörigheten och platsens rykte kan också vara avgörande för människans rädsla för brott.  

 

Sammanfattningsvis gör mörker, nattetid och okända personer som avviker från normen 
att människor upplever en rädsla för brott. En sådan situation upplevs som okontrollerbar 
och oförutsägbar. 
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3. Samhällsfaktorer som påverkar rädslan för brott 
___________________________________________________________________________ 

 

Vilka förhållanden i samhället som inverkar på rädslan för brott har diskuterats flitigt och i 

detta kapitel görs en genomgång av de vanligaste faktorerna. Hur människor i allmänhet 

pratar om brott och rädsla med varandra har ansetts betyda mycket för rädslan. En av de 

främsta förmedlarna av brottsliga händelser är emellertid medierna. Medierna har också länge 

ansetts vara en viktig orsak till rädslan för brott (t.ex. Gerbner & Gross, 1976). Därför utreds 

deras betydelse för rädslan särskilt noga i denna rapport. På senare tid har mediernas 

betydelse däremot tonats ner och andra fenomen i samhället lyfts fram.  

 

Kriminalpolitiken är ett område vars betydelse har betonats inom forskningen om rädslan för 

brott under 1990-talet. Medborgarnas ökade ansvar för sin egen säkerhet och riskerna i 

samhället anses betydelsefulla för rädslan för brott. Kriminalpolitiska uttalanden i medier har 

också visat sig kunna inverka på medborgarnas oro. Forskare har diskuterat om utformningen 

av kriminalpolitiken kan påverka rädslan på egen hand, men det har inte kunnat beläggas i 

empiriska studier. En ny, teoretisk diskussion om det så kallade risksamhället har också 

påverkat forskningen om rädslan för brott. Risksamhällets betydelse för rädslan har däremot 

inte kunnat visas tydligt i undersökningar.  

 

Samtal om brott formar rädslan för brott 

Uppfattningarna om farliga platser, tider och sammanhang formas i stor utsträckning under 

samtal med bekanta. Det kan till exempel vara samtal med familjen, grannarna eller vännerna. 

Människors rädsla för brott influeras av de vardagliga samtalen om brott, visar kvalitativa 

studier (Sasson, 1995; Girling, Loader & Sparks, 2000).  

 

Genom samtal och kontakter tar människor del av varandras erfarenheter av brott. Människor 

är särskilt intresserade av fall där det går att sympatisera med offret, vilket är vanligast om 

offret är en äldre person och/eller en kvinna. Berättelser där det går att relatera till brottsoffret 

influerar människors uppfattningar om risker respektive rädsla mer än något annat, anser 

forskarna Skogan och Maxfield (Skogan & Maxfield, 1981:74). Det har visat sig att de brott 

som människor helst pratar om är våldsbrott begångna av personer som är obekanta för offret. 
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På så vis liknar människors berättelser nyheterna i medierna. Det har gjort att människors 

historier om brott även har kallats för ”improviserade nyheter” (Smith, 1986:121).      

 

När en människa har råkat ut för ett brott leder det vanligtvis till att brottsoffret pratar om 

brottet med sina bekanta som i sin tur pratar om det med andra bekanta. På så vis blir brottet 

ett återkommande diskussionsämne i ett stort antal samtal (Caldeira, 2000:28). Många 

människor har dessutom någon gång bevittnat ett brott (Statistiska centralbyrån, 2004:82), 

eller känner någon som har råkat ut för ett brott, visar svenska studier (Carlsson, 2002:33f). 

Resultatet blir att ett stort antal personer har hört talas om andra som direkt eller indirekt har 

drabbats av brott.  

 

Rykten blir sanningar och sanningar blir rykten 

En intervjustudie i England har visat att mycket av individers uppfattningar om brottsligheten 

formas av händelser på annan ort och av rykten som florerar i andra trakter. Samtidigt kan 

händelser i människors lokala miljö uppmärksammas globalt (Girling, Loader & Sparks, 

2000:5-7,11). Lokala rykten och utbredningen av myter om brott i en småstad har analyserats 

i ytterligare en engelsk studie. Den visade att dagliga samtal om brott spred och förstärkte 

föreställningarna om att brottsligheten ökade och blev allt råare. Diskussionerna om brotten 

påverkades både av lokala och globala nyheter om brott och av löpande, uppdaterade 

iakttagelser och rykten. Fakta och myter om brott och farliga platser förenades i historier som 

ofta stod oemotsagda. Historier växte fram om specifika områden där det var särskilt riskabelt 

att befinna sig eftersom farliga personer uppehöll sig där. Berättelserna om dessa potentiella 

brottsplatser, ”främlingar” och brott förmedlades både genom samtal mellan invånarna och 

via lokala medier (Taylor, 1995:267-272,277-284). I samtalen om brott kan verkliga 

händelser omvandlas till historier och rykten. Dessa berättelser kan i sin tur bli en lokal 

folktro som influerar människors dagliga aktiviteter och deras rädsla för brott, visar en tredje 

engelsk studie (Smith, 1986:123-128).  

 

 

 

 

 

Sammanfattningsvis verkar människors uppfattningar om brott kunna formas av samtal 
med andra. Det är främst de spektakulära brotten som återberättas och en berättelse kan nå 
ett stort antal människor. Fakta och rykten förenas i samtalen. Utifrån dem får människor 
en del av sina uppfattningar om vilka platser och personer som är farliga, vilket kan 
influerar människors rädsla för brott. 
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Mediers inverkan på rädslan 

Medierna25 har i allmänhet fått bära ett stort ansvar för rädslan för brott eftersom mycket 

information om brottsligheten kommer därifrån. Det är särskilt mediernas sätt att presentera 

nyheterna om brott som anses kunna påverka människor negativt. Hur mycket medierna 

influerar sina konsumenter och på vilket sätt de inverkar på rädslan för brott är däremot inte 

helt tydligt. Därför kommer detta kapitel att diskutera mediernas roll.  

 

Ovanliga brott är vanliga i medier 

Brott är ett av de mest populära ämnena i alla former av medier, en stor del av utrymmet i 

medier ges åt just brottslighet (Chermak, 1995:95ff). En analys av svenska medier visade att 

de brott som rapporteras i medier inte återspeglar kriminaliteten. Istället lyfter medier fram 

brott som är ovanliga, spännande och våldsamma. De vanligaste brotten beskrivs mindre 

sällan (Dahlgren, 1987:31,35,16). Det slumpmässiga våldet får stort utrymme, särskilt i USA 

används begreppet ”slumpmässigt våld” (random violence) allt oftare av journalister (Best, 

1999:5f).  

 

Det är inte bara brott som skildras flitigt i nyhetsmedier utan även rädslan för brott är ett 

vanligt förekommande ämne som uppmärksammas allt mer. I en amerikansk studie framgick 

det att rädslan inte alltid var knuten till en händelse. Många gånger användes rädslan i vid 

mening och det fanns en generell tendens att lyfta fram och fokusera på rädslan oavsett 

nyheten. I nyheter om brott, våld och droger var rädslan många gånger en större nyhet än 

själva brottet (Altheide, 2002:98f).  

 

Påverkar medier rädslan för brott? 

Genom att medier beskriver och lyfter fram brott, ökar människors medvetenhet om brott 

(Kilchling, 2003:76). Det är emellertid mycket svårt att påvisa hur medierna påverkar rädslan. 

Många studier har undersökt sambandet mellan mediekonsumtion och rädslan för brott. Trots 

det har ett tydligt och övergripande statistiskt samband mellan medier och rädslan för brott 

sällan upptäckts i kvantitativa studier (Ditton m.fl., 2004:597). Däremot har intervjustudier 

visat att medier kan påverka människors rädsla för brott men resultaten är motstridiga (Reiner, 

1997:219).  

 

                                                 
25 Med medier avses i denna rapport tv, tidningar och radio. Fiktionsmedier tas inte upp i denna genomgång. 
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Människans individuella egenskaper, liksom framställningen av en nyhet verkar vara 

avgörande för mediers inverkan på rädslan för brott. Ett exempel på detta kommer från en 

skotsk intervjustudie där intervjupersonerna delades in i tre grupper utifrån hur oroliga de var 

för brott. Det visade sig att människorna i de tre grupperna använde medier på olika sätt för 

att bekräfta eller avfärda sin oro. De som bara oroade sig lite för brott använde sina egna 

erfarenheter från vardagslivet som en motbild till mediers beskrivningar av brottsligheten och 

blev därför inte rädda. Personerna som var måttligt oroade hade svårt att avgöra hur de skulle 

tolka mediers bild av brottsligheten eftersom den inte stämde överens med deras egna 

upplevelser av brott som ovanliga händelser. De som var mest oroliga för brott tog till sig 

mediernas beskrivningar av brottsligheten och blev mer rädda för brott (Ditton m.fl., 

2004:605f).  

 

Analyserna av sambandet mellan tv-tittande och rädsla för brott har visat att tv-programmen 

troligen inte ökar rädslan för brott. Tv-nyheter ökar nämligen upplevelsen av trygghet på den 

egna orten men gör samtidigt människor mer rädda för brott på andra platser (Heath och 

Petraitis, 1987:97,100). I likhet med tv-tittandet blir även tidningsläsare i allmänhet trygga av 

att läsa om brott som har begåtts på någon annan ort. Läsarna jämförde, ofta omedvetet, sin 

egen ort med den som beskrevs i nyheterna och kunde konstatera att det var tryggt där de 

själva bodde (Liska & Baccaglini, 1990:360,372).  

 

Lokala nyheter om brott kan däremot skrämma upp människor (Chiricos, Escholz & Gertz, 

1997:342; Romer, Hall Jamieson & Aday 2003:102). En studie i USA fann samband mellan 

hur mycket en individ såg på lokala nyheter och rädslan för brott. Resultaten tolkades som att 

lokala nyheter framstår som mer verkliga eftersom tittarna och läsarna känner till var brottet 

har begåtts och de kanske också känner till brottsoffret, vilket gör dem mer rädda för brott 

(Escholz, Chiricos & Gertz, 2003:410).  

 

Forskare har haft svårt att hitta något generellt samband mellan hur mycket människor tittar 

på tv och rädslan för brott (Doob & MacDonald, 1979:177; ). Tv-program som visar att 

brottslingar grips kan till och med lugna allmänheten och skapa trygghet hos tittaren (Sparks, 

1992:93). Spektakulära våldsbrott kan således göra allmänheten mer rädd för brott medan en 

”lycklig utgång” av händelsen kan lugna. Samtidigt skrämmer dramatiseringar av verkliga 

brottsfall upp människor (Escholtz, Chiricos & Gertz, 2003:411).  
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Ett generellt problem vid studier av media är att veta om människor verkligen blir rädda av att 

läsa om och titta på nyheter om brott eller om det är rädda människor som tillägnar sig många 

brottsnyheter (Reiner, Livingstone & Allen, 2001:179; Pollack, 2001:51). Nyheter uppfattas 

och tolkas på olika sätt och sådant kan vara svårt att mäta (Reiner, 1997:219). Ytterligare ett 

problem är att det kanske inte är kvantiteten som är avgörande för rädslan för brott utan 

karaktären på mediers rapporteringar (Ditton, m.fl., 2004:607). Forskningen har således inte 

kunnat visa till vilken grad medier påverkar rädslan för brott, bara att medier riktar 

människors uppmärksamhet mot brottsligheten.  

 

I samspel med politiska uttalanden har medier däremot visat sig ha en stor betydelse för 

människors oro för brott. I en amerikansk studie var det tydligt hur medier och politiker 

samverkade i att lyfta fram brottsligheten. Det fanns ett klart samband mellan när medier och 

politiker uppmärksammade kriminaliteten och beskrev den som allvarlig och då människor 

ansåg att brottsligheten var landets största problem. Fenomenet var dessutom ömsesidigt 

förstärkande, ju mer brottsligheten uppmärksammades i medier och av politiker, desto mer 

oroades människorna av kriminaliteten. Det gjorde i sin tur att medier och politiker lyfte fram 

brottsligheten ännu mer (Beckett, 1997:15f, 23ff). I en svensk avhandling har samspelet 

mellan medier, kriminalpolitik och brottslighet studerats ingående. Studien visade att de 

centrala teman som fanns i medier och inom kriminalpolitiken var väldigt lika, även om 

växelspelet mellan medier och kriminalpolitik skiftade i både styrka och riktning (Pollack, 

2001:27, 306-311).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanfattningsvis är resultaten från studierna om mediers inverkan på rädslan för 
brott motstridiga. Indirekt påverkar medier människors rädsla för brott genom att öka 
deras medvetenhet om brottsligheten. En del program och nyheter verkar skrämma 
människor medan andra gör dem trygga. Publikens egenskaper, liksom nyheternas 
eller programmens utformning är avgörande för effekten på publiken. Nyheter om 
brott i lokalmedier verkar kunna öka rädslan för brott hos konsumenterna. 
Forskningen har inte kunnat visa till vilken grad medier påverkar rädslan för brott, 
bara att medier riktar människors uppmärksamhet mot brottsligheten. I samspel med 
politiska uttalanden kan medier dock få stort inflytande på medborgarna uppfattningar 
om brottsligheten och deras oro för brott. 
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Kriminalpolitik och medborgarnas ansvar 

Samtidigt som mediers betydelse för rädslan för brott har tonats ner inom forskningen under 

1990-talet, har kriminalpolitikens betydelse lyfts fram. Teorier om hur kriminalpolitiken kan 

påverka den enskilde individens rädsla för brott kommer att beskrivas i detta avsnitt.  

 

En stor del av kriminalpolitiken kommuniceras till allmänheten genom medier. Kriminal-

politiken kan dock på egen hand influera medborgarnas uppfattningar om brottsligheten. 

Somliga forskare menar att politikerna, liksom medier, i stor utsträckning kan driva egna 

frågor och på det sättet påverka medborgarna. Allmänheten påverkas exempelvis av om fokus 

inom kriminalpolitiken ligger på brottslingen eller brottsoffret. Politikerna förmedlar även 

åsikter om orsakerna till brottsligheten och åtgärder mot den. Dessutom anger politikerna 

vilka de anser ha ansvaret för tryggheten, om det är polisen eller om det är medborgarnas 

ansvar (Tham, 2001:5-10).  

 

I allt större utsträckning anses medborgarna få ett ökat ansvar för sin egen säkerhet (Rose, 

2000:322). Sådana tendenser finns både i Sverige och i resten av Europa (Listerborn, 2002; 

Garland, 2001; Hörnqvist, 2001). I Sverige drivs en politik där medborgarna ska ta större 

ansvar för att hjälpa till att förebygga och bekämpa brottsligheten. Enligt politikerna är det 

”alltmer tydligt att rättsväsendet inte ensamt kan bekämpa brottsligheten” 

(Justitiedepartementet, 1996: s.12). Forskaren Carina Listerborn beskriver hur fler och fler 

invånare engageras i det brottsförebyggande arbetet och de uppmuntrats att hjälpa polisen 

med att förebygga brott genom nattvandringar och grannsamverkan. Samtidigt har 

samhällsutvecklingen lett till att säkerhet har blivit en tjänst som ofta kan köpas i form av 

vakter, larm, lås och galler. Privata vakter anställs i större utsträckning och tekniska lösningar 

som portkoder och övervakningskameror installeras (Listerborn, 2002:143 220f).  

 

En del forskare anser att allmänhetens medvetenhet om brottsligheten och om krav på att de 

själva ska skydda sig mot brott leder till oro för brott. Människor har nämligen svårt att 

skydda sig själva mot alla risker i samhället och de förväntar sig att rättsväsendet ska skydda 

dem mot brott (Garland, 2001: 155). Det är emellertid svårt att veta hur människors ökade 

ansvar för sin egen säkerhet påverkar deras rädsla för brott. Ansvaret kan nämligen också ge 

människor en känsla av att de har mer kontroll över brottsligheten vilket får dem att känna sig 

tryggare. Det är avgörande att medborgarna känner att de kan vidta tillräckliga 
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brottsförebyggande åtgärder, på det viset går det att undvika att ansvaret leder till en ökad 

rädsla för brott (Caldeira, 2000:90f).  

 

Det verkar som om kriminalpolitiken både skulle kunna inverka positivt och negativt på 

rädslan för brott. Det är svårt att empiriskt pröva detta samband och genomföra studier som 

kan styrka kriminalpolitikens påverkan. Däremot har undersökningar, som redovisades i förra 

kapitlet, visat att människors rädsla för brott och deras uppfattningar om brottsligheten 

påverkas av mediers beskrivningar kombinerat med kriminalpolitiska uttalanden.  

 

 

 

 

 

 

 

Risksamhällets risker 

Dagens samhälle har kallats för ett risksamhälle och det kännetecknas av att människor omges 

av allt fler och mer okontrollerbara risker som påverkar känslan av trygghet (Beck, 1992). Av 

den anledningen anses risksamhällets karaktär influera människors rädsla för brott. Det är 

främst under 1990-talet som teorier om risksamhället har fått allt större inflytande på 

tolkningarna av rädslan för brott. 

  

I dagens samhälle kan alla drabbas av risker som kärnvapenkrig, miljöförstöringar och 

terroristattacker. Sådana övergripande risker hotar människans existens och skiljer sig skarpt 

från risker förr i tiden (Beck, 1992:21,183,77). Det är inte bara de övergripande riskerna som 

är mer hotfulla än förr, de individuella riskerna är också större. De individuella riskerna beror 

på de gränslösa valmöjligheter människor ställs för i dagens samhälle. De finns många 

tillfällen när en person kan välja ”fel” och på så vis hamna utanför samhället genom 

arbetslöshet eller liknande (Giddens, 1994:184, Taylor, 1999:12). Risken att råka ut för brott 

anses dessutom ha blivit mer märkbar för människorna (Garland, 2001:152-156).  

 

Andra större förändringar i samhället som har betonats är att både familjestrukturer och 

könsroller har förändrats drastiskt under 1900-talets senare hälft. De personliga nätverken har 

Sammanfattningsvis anser vissa forskare att rädslan för brott också influeras av den 
kriminalpolitiska inriktningen som innebär att medborgarna får ta allt större ansvar för sin 
egen säkerhet. Allmänhetens medvetenhet om brottsrisker och om krav på att de själva 
ska skydda sig mot brott kan leda till oro för brott. Ett sådant samband är emellertid svårt 
att pröva empiriskt. =
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också fått en försvagad funktion (Bauman, 1997:22f,36f). Sociologen och kriminologen Ian 

Taylor beskriver det som att riskerna därför är större än förut eftersom de personliga 

nätverken inte längre är lika stabila och omfattande (Taylor, 1999:13-50). De individuella och 

lokala kontaktnäten mellan människor minskar samtidigt som de globala relationerna stärkts. 

Denna globalisering innebär att samhällen som befinner sig långt bort från varandra förbinds. 

På det viset påverkas livet i lokalsamhället av händelser på annan ort (Giddens, 1990:64). Ett 

exempel är den 11 september-attacken i USA och bombexplosionen på Bali som anses ha 

oroat många människor (Shirlow & Pain, 2003:17f).  

 

Det är inte riktigt klart i vilken grad teorierna om risksamhället kan tillämpas på svenska 

förhållanden. I Sverige är det sociala skyddsnätet starkare än i många övriga länder, vilket kan 

minska risksamhällets negativa konsekvenser (Nilsson, 2003:160). Teorierna om 

risksamhället är svåra att beläggas empiriskt. Enligt teorierna om risksamhället blir människor 

rädda av allvarliga brott som begås på andra platser runtom i världen. Resultaten från 

forskningen om medier visade tvärtom att nyheter om brott på avlägsna platser kan göra 

människor tryggare eftersom de jämför platsen med sin egen ort och drar slutsatsen att 

brottsrisken är liten där de själva bor (Liska & Baccaglini, 1990:360,372; Heath & Petraitis, 

1987:97,100). Hur pass mycket rädslan för brott verkligen är en konsekvens av att leva i ett 

risksamhälle är svårt att avgöra och forskarnas uttalanden är delvis motstridiga. 

 

 

 

 

 

 

 

Slutsats av samhällsfaktorer som påverkar rädslan för brott 

Gemensamt för samhällsfaktorerna är att det är svårt att visa hur mycket de påverkar rädslan 

för brott. Sannolikt påverkas rädslan indirekt av diskussionerna om brott i människors privata 

samtal, i medier och i den kriminalpolitiska debatten. Det finns flera empiriska belägg för att 

samtal om brott och mediers beskrivningar är betydande för människors rädsla. Samtalen med 

andra sprider både fakta och överdrifter om brott och rädsla för brott. På samma sätt verkar 

Sammanfattningsvis kan rädslan för brott indirekt påverkas av upplevelsen att vi lever i 
ett risksamhälle där vi omges av stora förändringar och övergripande risker. 
Samhällsförändringarna har minskat de sociala nätverken och risken för människor att 
falla utanför samhället har ökat. Det är emellertid svårt att empiriskt påvisa att 
risksamhället inverkar på rädslan för brott.  
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medier fundera. Frågan om kriminalpolitiken och det omgivande risksamhället påverkar 

rädslan för brott är inte helt klarlagd men det är troligt att de har ett indirekt inflytande.  
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4. Sammanfattning och slutsatser  
___________________________________________________________________________ 

 

Rädslan för brott är inte tydligt kopplad till utsattheten för brott eller risken att utsättas för 

brott. Därför kan rädslan vara svår att förstå om det inte görs djupare analyser av orsakerna till 

att individer är rädda eller orädda. Förklaringarna till människors rädsla för brott visar att ett 

stort antal faktorer är betydelsefulla. Forskare anser därför att rädslan för brott bör förstås 

utifrån en bred ansats (Smith, 1987:16). Sammantaget beror rädslan för brott på faktorer hos 

individen, gruppfaktorer, situationella faktorer och samhällsfaktorer. Det finns således inte 

någon enkel förklaring till rädslan för brott. Rädsla för brott är inte bara rädsla för brott.  

 

Sammanställningen av litteraturen visade att forskningen dominerades av den inriktningen 

som utforskar orsakerna till rädslan för brott. Fokus ligger på diskrepansen mellan brott och 

rädsla, och hur rädslan kan förklaras med hjälp av andra faktorer. Det händer också att 

forskningen kombinerar två synsätt: både hur diskrepansen mellan utsatthet och rädsla kan 

förklaras och hur rädslan är relaterad till brottsligheten.  

 

Motsättningar  

Det förekommer en hel del oenigheter inom forskningen om rädsla för brott. Det kan bero på 

forskarnas olika synsätt som kan rikta in forskningen mot olika områden. Det kan också 

förklaras av att olika mätmetoder ger olika resultat. En tredje förklaring är att kunskapen om 

rädslan växer i takt med forskningen och därför utvecklas förståelsen av rädslan för brott 

konstant. De motsättningar och tvistefrågor som har framkommit utifrån denna litteraturstudie 

kommer att redovisas i detta kapitel.  

 

Rädslan är statisk – rädslan varierar 

I en stor del av forskningen har rädslan för brott beskrivits som något som ständigt varierar i 

styrka och omfattning. Rädslan upplevs som mer eller mindre stark i vissa situationer. Samma 

människor kan ibland känna en väldigt intensiv rädsla medan de inte upplever någon rädsla 

alls i andra situationer. Den förändras också beroende på individuella omständigheter och 

förhållanden i samhället. Om rädslan för brott lyfts fram mycket i medier och inom 

kriminalpolitiken kan det påverka rädslan hos människor. Det finns en stor medvetenhet om 

att rädslan är situationsbunden och att den påverkas av mätmetoderna. Samtidigt behandlar 
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många forskare rädslan för brott som en oföränderlig upplevelse. Trubbiga frågeformulär 

används med frågor som ofta innehåller oklara definitioner och svarsalternativen har 

mångtydiga val som ”ganska rädd” och ”mycket rädd”.  

 

Kvantitativ metod – kvalitativ metod 

Diskussionerna om kvantitativ respektive kvalitativ metod hänger ihop med huruvida rädslan 

för brott anses vara statisk eller om den varierar, och om den således kan kvantifieras eller 

inte. Kvantitativt inriktade forskare är främst intresserade av att undersöka andelen som är 

rädda. För dessa är utgångspunkten att rädslan för brott går att mätas och kvantifieras. Den 

kvalitativa forskningens syfte är emellertid inte att studera andelen rädda utan främst att 

utforska orsakerna till rädslan för brott. Inom den forskningsinriktningen som studerar 

orsakerna till rädslan för brott används ofta kvalitativa metoder där förståelsen av en annan 

människas upplevelser är viktiga. De kvalitativt inriktade forskarna anser att kvalitativa 

metoder är bättre lämpade att studera ett så komplext ämne. De menar att kvantitativa studier 

inte kan studera rädslan eftersom den är så föränderlig. För att undersöka rädslan och hur den 

påverkar människors liv rekommenderar de djupintervjuer med både rädda och orädda 

människor.   

 

Rädslan är omfattande – rädslan är marginell 

Om rädslan är omfattande eller inte beror på vad den jämförs med. Det går till exempel att 

bedöma rädslan för brott i förhållande till nivån på brottsligheten, utvecklingen av andelen 

rädda och jämföra andelen rädda i Sverige med andelen i andra länder. Utifrån det går det att 

göra en bedömning av om rädslan för brott är en omfattande eller marginell företeelse. 

Bedömningen influeras också av hur rädslan för brott förklaras. Om den anses orsakas av 

andra faktorer än brott kan en jämförelse bakåt i tiden eller med andra länder vara rimlig. Om 

rädslan för brott ses som en effekt av nivån på brottsligheten bör rimligtvis bedömningen av 

nivån göras utifrån en jämförelse med brottsligheten. Rädslans omfattning påverkas dessutom 

av hur rädslan definieras. En större andel människor anger rimligen att de har varit oroliga 

någon gång i livet än allvarligt rädda under det senaste året. På så vis inverkar definitionen 

och frågornas formulering på rädslans omfattning.  

 

Rädslan orsakas av brott – rädslan orsakas av andra faktorer än brott 

Rädslan för brott kan ses som främst orsakad av brott eller främst av andra faktorer än brott. 

Det finns tendenser till två olika synsätt inom universitetsforskningen och vid olika 
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myndigheter. Inom den svenska universitetsforskningen verkar det som om studier om 

orsakerna till rädslan för brott dominerar. Andra faktorer anses nödvändiga att studera för att 

förstå rädslan. Detta verkar också vara den huvudsakliga inställningen hos majoriteten av 

anglosaxiska forskare och myndigheter. Bland svenska myndigheter tenderar fokus främst att 

ligga på hur rädslan för brott är kopplad till utsattheten för brott och rädslan ses som en direkt 

konsekvens av brottsligheten.   

 

Rädslan är en del av viktimologin – rädslan är ett fristående ämne 

Rädslan för brott kan betraktas som en del av brottsofferforskningen, viktimologin, eller som 

ett fristående ämne beroende på om den i huvudsak anses orsakas av brott eller även av andra 

faktorer. Viktimologisk forskning inkluderar främst dem som har utsatts för brott. 

Forskningen om rädslan för brott inbegriper också dem som aldrig har utsatts för brott men 

ändå är rädda. Viktimologisk forskning utgår i huvudsak från brottsligheten som grund till 

rädslan. Forskningsinriktningen som studerar rädslan för brott lyfter främst fram andra 

faktorer än brott.  

 

Rädslan är irrationell– rädslan är rationell 

Huruvida rädslan för brott ses som irrationell eller rationell är en diskussion som fördes 

främst när rädslan för brott började undersökas på 1970-talet. Då utgick studierna oftast från 

rädslan för brott i förhållande till brottsligheten men liknande diskussioner har också förts på 

senare tid. Inställningen att rädslan för brott är irrationell och således överdriven grundar sig 

ofta på jämförelser med risken att utsättas för brott. Eftersom rädslan för brott inte alltid 

hänger ihop med risken att utsättas för brott betraktas den således som överdriven. Att rädslan 

är rationell är däremot en åsikt som har växt fram som ett resultat av att andra faktorer än 

brott anses kunna förklara rädslan.  

 

Kvinnor är rädda för brott – Män är rädda för brott 

Kvinnors rädsla för brott har ofta lyfts fram medan mäns rädsla är ett nytt och outforskat 

område. Ofta jämförs kvinnornas rädsla för brott med männens. Studier av männens rädsla 

betraktas ibland som ett ifrågasättande av kvinnors högre rädsla för brott. Det behöver 

emellertid inte betyda att det finns en motsättning mellan att studera kvinnors respektive mäns 

rädsla men ibland framställs det så inom litteraturen.   
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Äldre är rädda för brott – barn är rädda för brott 

Äldres och yngres rädsla för brott kan betraktas på liknande vis som kvinnors och mäns 

rädsla. Äldre framhålls ofta eftersom de flesta undersökningar brukar visa att den högsta 

andelen rädda finns bland de äldre. På senare år har barns rädsla för brott lyfts fram och ställts 

mot äldres rädsla. Det behöver inte nödvändigtvis röra sig om någon direkt motsättning 

mellan de två inriktningarna, snarare är barnen en ny grupp som lyfts fram. 

 

Staden gör människor rädda – Staden gör inte människor rädda 

Flera studier har belagt att förhållanden i städerna kan bidra till människors rädsla för brott. 

Ibland tenderar emellertid stadens nackdelar att överbetonas och fördelarna glöms bort. Att 

ständigt vara omgiven av okända människor och röra sig i ovana miljöer tolkas som negativa 

upplevelser i de flesta studier om rädslan för brott. Städer behöver däremot inte göra alla 

människor mer rädda för brott. Att omges av okända människor kan lika gärna innebära en 

trygghet på grund av den ständiga närheten till andra. Det kan också utveckla människors 

förmåga att umgås med främmande individer, att bli så kallad gatusmart (street wise). 

 

Hemmet är tryggt – hemmet är otryggt  

”Har du avstått från att gå ut på kvällen av oro för brott?” är den vanligaste frågan i många 

undersökningar om rädslan för brott. I detta ligger antagandet att människor inte är rädda för 

brott i sina hem. Frågor om rädslan för brott i hemmet ställs mycket sällan. Samtidigt finns 

det en medvetenhet om att många, särskilt kvinnor, utsätts för brott i sina hem. Det finns 

därför en motsättning i studierna om rädslan för brott och upplevelsen av hemmet. Det blir 

främst problematiskt för den forskningsinriktningen som utgår från att rädslan hänger ihop 

med utsattheten för brott. Både bland allmänheten och bland forskarna förekommer således 

delade uppfattningar om hemmet; hemmet som tryggt och hemmet som otryggt.  

 

Medier påverkar rädslan – medier påverkar inte rädslan 

Mediers inverkan på rädslan för brott har ofta lyfts fram. Under vissa perioder har medier 

tilldelats ett stort ansvar för rädslan för brott. På senare tid har mediers inverkan på rädslan 

däremot tonats ner. Numer anses främst vissa former av medier, exempelvis lokaltidningar, 

inverka på rädslan för brott. Om medier och politiker driver samma frågor verkar också kunna 

ha en stor betydelse för rädslan för brott. Faktorer hos publiken antas emellertid influera 

graden av påverkan. Samtidigt är det svårt att visa på vilket sätt medier påverkar rädslan för 

brott. Medier kan nämligen ha en mängd olika former: nyhetsprogram, filmer, tv-spel och 
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deckare. Att särskilja en sådan mediekulturs inverkan på rädslan för brott från andra faktorer 

är komplicerat.  

 

Kriminalpolitiken påverkar inte rädslan – kriminalpolitiken påverkar rädslan 

När kriminalpolitiken förändrades i Sverige och resten av Europa under 1990-talet, tillskrevs 

den också en allt större betydelse för rädslan. Kriminalpolitikens inverkan på rädslan för brott 

verkar inte ha diskuterats i samma utsträckning tidigare. Flera forskare anser numer att 

medborgarnas ökande ansvar för sin egen säkerhet och den växande medvetenheten om 

brottsligheten leder till oro för brott.  

 

Risksamhället påverkar inte rädslan – risksamhället påverkar rädslan 

Risksamhällets inverkan på rädslan för brott började främst diskuteras på 1990-talet. Den är 

lika svår att undersöka som kriminalpolitikens influenser. Teoretikerna anser att risksamhället 

ökar människors rädda för brott men det är svårt att belägga empiriskt. En del studier om 

mediernas påverkan går tvärt emot teorierna om risksamhället. Undersökningar har visat att 

tv-nyheter och tidningsartiklar om brott på andra ställen gör att människor upplever sina egna 

orter som mer trygga. 

 

Motsättningarna sammanfattas i tablå 2.  

 
 
Tablå 2. Motsättningar inom forskningen om rädsla för brott. 
___________________________________________________________________________ 
 
Rädslan är statisk   Rädslan varierar 
Kvantitativ metod   Kvalitativ metod 
Rädslan är omfattande   Rädslan är marginell 
Rädslan orsakas av brott   Rädslan orsakas av andra faktorer än 
     brott 
Rädslan är en del av viktimologin  Rädslan är ett fristående ämne 
Rädslan är irrationell   Rädslan är rationell 
Kvinnor är rädda för brott    Män är rädda för brott 
Äldre är rädda för brott   Barn är rädda för brott 
Staden gör människor rädda  Staden gör inte människor rädda 
Hemmet är tryggt    Hemmet är otryggt 
Medier påverkar rädslan   Medier påverkar inte rädslan 
Kriminalpolitiken påverkar inte rädslan  Kriminalpolitiken påverkar rädslan 
Risksamhället påverkar inte rädslan   Risksamhället påverkar rädslan 
___________________________________________________________________________ 
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En ny forskningsinriktning? 

Genomgången visar inte bara på ett flertal motsättningar och tvistefrågor i forskningen om 

rädslan för brott. Den visar också på tendenser till en äldre och en nyare inriktning inom 

forskningen. Den äldre inriktningen är förståelig utifrån tidsandan och den spirande 

forskningen om rädslan för brott under 1970- och 1980-talet. Under den perioden växte 

forskningen om rädslan för brott fram som en följd av de tidiga opinionsundersökningarna om 

rädslan för brott. Undersökningarna visade på en omfattande rädsla som inte stod i proportion 

till andelen utsatta. Särskilt rädda var kvinnor, äldre och storstadsbor. Fokus låg på rädslan för 

brott utomhus. En kvantitativ kunskapsbas om rädslan för brott började byggas upp. Rädslan 

jämfördes med brottsligheten och risken att utsättas för brott och rädslan utvecklades som en 

del av viktimologin. Medierna ansågs också ha en stor betydelse för rädslan. Begreppet 

”risksamhälle” hade ännu inte skapats och diskuterades således inte, inte heller 

kriminalpolitikens betydelse för rädslan.   

 

Under 1990-talet växte rädslan för brott till ett fristående forskningsfält. Forskare sökte efter 

nya sätt att undersöka och beskriva ämnet. Fler kvalitativa studier gjordes där resultaten ledde 

till att rädslan problematiserades i allt större utsträckning. Rädslan beskrevs mer och mer som 

komplex och varierande, orsakad av fler faktorer än brott. Den irrationella rädslan förklarades, 

liksom kvinnors och äldres omfattande rädsla. Rädslan för brott bland män, barn och 

ungdomar lyftes fram. Att hemmet är tryggt och staden otrygg ansågs inte längre som något 

självklart. Mediers inverkan på rädslan tonades ner. Kriminalpolitiken lyftes fram och ansågs 

kunna påverka rädslan för brott. Risksamhället och dess betydelse för rädslan betonades också 

samtidigt som det också ifrågasattes.   

 

Forskningen om rädslan för brott inkluderar således flera motsättningar. Likaså domineras 

den svenska debatten om rädslan för brott av motsättningar som förenklat kan sammanfattas i 

två synsätt. Dels synen på att rädslan för brott är en konsekvens av brottsligheten, dels att 

rädslan till en del är separat från risken att utsättas för brott. Den här rapporten har försökt att 

inkludera båda synsätten och redovisat hur rädslan för brott har förklarats i litteraturen 

samtidigt som brottslighetens betydelse för rädslan har diskuterats.    

 
Idag har forskningen om rädslan för brott en lång historia och det finns en mängd 

undersökningar att ta hänsyn till när rädslan ska beskrivas och tolkas. Från att ha varit en 
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mindre del av viktimologin är rädslan för brott ett fenomen som idag engagerar hela 

samhället. I Sverige är det ett ämne som har fått allt större uppmärksamhet. Rädslan för brott 

har inte bara växt till ett eget ämne inom den kriminologiska forskningen utan också 

utvecklats till en politisk fråga med stor betydelse för de politiska partierna, 

brottsofferrörelsen och kvinnorörelsen. 
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Bilaga 1. En jämförelse mellan rädslan för brott och våldsbrott, anmälda brott 

respektive anmälda våldsbrott. 
__________________________________________________________________________________________ 

Figur 8. Andelen anmälda brott per 100 000 invånare och andelen personer som har avstått 
från att ge sig ut på kvällen av oro för brott, procent. Utvecklingen 1980-2003. Rädsla för 
brott anges i den vänstra kolumnen. Anmälda brott anges i den högra kolumnen.    
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Källa: SCB, 2004c; BRÅ, 2004.  

 
Figur 9. Andelen anmälda våldsbrott per 100 000 invånare och andelen personer som har 
avstått från att ge sig ut på kvällen av oro för brott, procent. Utvecklingen 1980-2003. Rädsla 
för brott anges i den vänstra kolumnen. Anmälda våldsbrott anges i den högra kolumnen.    
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Källa: SCB, 2004c; BRÅ, 2004.  
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