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Vi måste vända brottsspiralen nu!

Säkra gator och torg skapar förutsättningar för folkliv och näringsliv. Men 
när otrygghet och kriminalitet biter sig fast i ett område försämras förutsätt-
ningarna för företagande. Butiker, restauranger och andra verksamheter 
tvingas stänga, vilket i sin tur gör att otryggheten ökar ytterligare och en 
negativ spiral är igång.  
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Rapporten Brottsplats Stockholm som vi släppte i 
mars förra året väckte stor uppmärksamhet. Den visa-
de hur hot, våld och rån har blivit en del av företagens 
vardag. Var fjärde intervjuad företagare i förorten 
hade fått försämrade möjligheter att bedriva verk-
samhet på grund av brottslighet. Polisen bekräftade 
rapporten och satte in extra resurser och sjösatte en 
riktad satsning i norra Botkyrka.

Men hur ser det ut i dag? Demoskop har gjort 
en ny undersökning på uppdrag av Stockholms 
Handelskammare. Tydligt är att situationen inte  
förbättrats sedan vår förra rapport.

Säkra gator och torg skapar förutsättningar för 
folkliv och näringsliv. Men när otrygghet och krimi-
nalitet biter sig fast i ett område försämras förutsätt-
ningarna för företagande. Butiker, restauranger och 
andra verksamheter tvingas stänga, vilket i sin tur gör 
att otryggheten ökar ytterligare och en negativ spiral 
är igång. 

Vår undersökning visar att en tredjedel av före- 
tagen i områden med högt utanförskap, som svarat  
på vår enkät, är utsatta för brott i stor utsträckning. 

Att de trots detta fortsätter hålla sina butiker och 
restauranger öppna är ett tecken på styrka och mod. 
Det är dessa företagare samhället sviker när man inte 
lyckas säkra deras arbetsplatser.

Ytterst gör kriminaliteten att företagarna tvingas att 
ge upp. När fönster krossas, varor stjäls och kunderna 

sviker finns varken möjlighet eller lust att fortsätta.
Vår nya undersökning visar att nära var tionde 

företagare funderar på att flytta på grund av brottslig-
heten och nära var tjugonde funderar på att lägga ner 
helt och hållet. 

Svaren i vår undersökning är ett rop på hjälp. 
Företagen i de utsatta områdena är trötta på 
kriminaliteten. 

Genom att säkra gator och torg kan vi vända 
spiralen, men det kräver insatser och det kräver att 
de genomförs nu. Var tredje företagare efterfrågar 
mer polisnärvaro och den internationella forskningen 
visar att riktad och konstant polisnärvaro kan minska 
otryggheten och brottsutsattheten. Handelskammaren 
anser att det i varje utsatt område måste finnas lokalt 
förankrade poliser och kommunala ordningsvakter. 

Det finns också goda 
exempel på lösningar 
inom storstadsregionen, 
till exempel i Södertälje. 
Kommuner med utanför- 
skapsområden måste i 
högre grad lära av varan-
dra och omvärlden. 

Både politiken och 
polisen måste agera för att 
vända brottsspiralen. Stockholm, oktober 2017 

MARIA RANKKA
vd, Stockholms Handelskammare
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SUMMARY
AND 
CONCLUSIONS

The town square defines the neighborhood. A square 
surrounded by bustling streets with restaurants and 
well-stocked shops feels safe and welcoming, while an 
empty space with shuttered windows attracts crimi-
nals and gangs. Once a square starts to feel unsafe, a 
negative spiral begins: businesses can no longer attract 
customers, they shutter, and the space attracts yet more 
criminal elements. This process has already started in 
areas with high degrees of social exclusion. 
The spiral needs to be reversed. To do so, we need to 
listen to the people who are always present by the squ-
are and by the streets: the shop owners.  In June 2017, 
Demoskop, on behalf of the Stockholm Chamber of 
Commerce, therefore conducted nearly 300 interviews 
with shop owners in areas with high degrees of social 
exclusion. 

Our survey found that businesses in these areas face 
unacceptably high levels of victimization. One third of 

those interviewed reported a high degree of expo-
sure to crime, and 25 per cent said a lack of security 
is the single largest problem they face. The situation 
is getting worse: forty per cent of all businesses state 
that their area has become less safe. It is therefore no 
surprise that one out of ten businesses are considering 
moving or shutting down, and that one out of three 
businesses are clamoring for more police presence.

But the situation is not uniformly bleak: Södertälje 
municipality has reduced crime and improved safety. 
Other areas can learn from Södertälje, as well as 
from successful cities abroad. This report distills some 
insights, but most important of all is to have a constant 
and responsive police presence.  

The squares can, and should, be made safe again. 
Small businesses and neighborhoods require a vibrant 
center. Preventing and combatting crime is a vital 
part of revitalizing socially excluded areas. 

CRIME POISONS THE SUBURBAN BUSINESS CLIMATE
  

CONCLUSIONS:

• The Stockholm Chamber of Commerce interviewed nearly 300 business 
owners in areas with high degrees of social exclusion.

• In these areas, one third of business reported a high degree of  
exposure to crime. 

• Approximately one in ten businesses are considering moving or  
shutting down due to crime.

• One out of three businesses want more police in the local area,  
and one out of seven want security guards.
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Näringsliv skapar folkliv. Torg omgivna av upplysta 
skyltfönster, kvällsöppna butiker och välkomnande 
tjänsteföretag känns trygga och levande när man 
stiger av tunnelbanan eller pendeltåget. Trasiga skylt-
fönster, nerklottrade kiosker och tomma lokaler skapar 
däremot en känsla av otrygghet. Förbipasserande 
går extra fort och de enda som blir kvar på torget 
är de som förstärker otryggheten, osäkerheten och 
brottsligheten.    

Otrygga torg ligger ofta i utsatta områden. I 
vår förra rapport om näringslivets brottsutsatthet, 
Brottsplats Stockholm 2016:2, visade vi att små före-
tag i utanförskapsområden – områden som har låg 
sysselsättningsgrad, låg medianinkomst och låg andel 
inrikes födda – utsätts för fler brott. Rapporten visade 
också att brottsutsatta företagare i högre grad över-
väger att flytta eller lägga ner sina butiker. Därmed 
riskerar en ond spiral skapas vid torgen i utanför-
skapsområden, där ökad brottslighet leder till att fler 
butiker stänger och stängda butiker leder till ökad 
otrygghet och kriminalitet.  

För att vända brottsspiralen måste vi lyssna på 
dem som har sin verksamhet längs gator och torg i 
utanförskapsområdena. De är småföretagare, och har 
butiker, serviceinrättningar, restauranger eller kaféer 

som ligger nära tunnelbane- eller pendeltågsstationer.
Vi har valt att fokusera på deras erfarenheter av 

två skäl. Dels är de alltid på plats, och har genom sin 
utsatthet en realistisk bild av otrygghet och brotts-
lighet i området. Dels är de trygghetspelare i sina 
områden och måste stöttas.

Intervjuerna är en totalundersökning utförd av 
Demoskop, som kontaktade samtliga småföretagare 
längs gator och torg i närheten av utvalda stationer, 
och intervjuade samtliga som tacka de ja till en inter-
vju. Svarsfrekvensen var 65 procent. Tydligt är att 

Bilden är mörk

      ” Nära en av tio  
överväger att flytta 
eller lägga ner sin 

verksamhet.
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situationen inte förbättrats sedan vår förra rapport, 
utan snarare försämrats. Två av fem tror att brottslig-
het lett till ett sämre utbud av affärer i närområdet. 
Längs samtliga pendeltågs- och tunnelbanelinjer utom 
Södertäljelinjen är det fler intervjuade företagare som 
anser att utvecklingen går åt fel håll än företagare som 
anser att den går åt rätt håll. Nära en av tio överväger 
att flytta eller lägga ner sin verksamhet. Tydligt är att 
småföretagarna har fått nog och fyra av tio efterfrågar 
mer polisnärvaro eller fler ordningsvakter. 

Vissa ljusglimtar finns dock. I Södertälje kommun 
pekar många siffror åt rätt håll. Av de småföretagare 
som intervjuats uppger ingen att de känner sig osäkra 
i sina butiker eller i närområdet. Andelen småföretag- 

are som tycker utvecklingen går åt rätt håll är större 
än i övriga kommuner. Det tyder på att säkerhets-
problemen som finns går att lösa. I slutet av den här 
rapporten redovisas några möjliga anledningar till 
att just Södertälje utmärker sig positivt. Bland annat 
diskuteras Tore II-insatsen, en långtgående polisinsats 
mot den organiserade brottsligheten som ledde till 
lagföring av och fängelsestraff för ett stort antal grovt 
kriminella. Vikten av uppföljande insatser belyses 
också. Kommuner med trygghetsproblem kan lära av 
Södertälje, av varandra och av utlandet. Den viktig- 
aste slutsatsen är att säkerhet och trygghet går hand i 
hand och att det behövs mer konstant polisnärvaro.

” 
110 tecken ungefär blir tre fina rader 

här.

”
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Områdena valdes med hjälp av ett index, som är en 
sammanvägning av andel förvärvsarbetande i  
åldern 20–65, befolkningens medianinkomst samt 
 andel invånare med utländsk bakgrund. Utanför- 
skapsområden, med lågt index, präglas av låg syssel-
sättningsgrad, låg inkomst och en låg andel invånare 
med svensk bakgrund. Vår tidigare rapport, Brottsplats 
Stockholm, har visat att områden med lågt index har 
större trygghetsproblem. Indexet baseras på Statistiska 
centralbyråns statistik, nedbruten på församlings-
nivå. Församlingarna sorterades efter index, och 
samtliga intervjuer i den nuvarande studien utfördes 
i den femtedel församlingar i Stockholms län som har 
den lägsta nivån i indexet och därmed relativt högt 
utanförskap.

Intervjuerna har begränsats till verksamheter rikta-
de mot allmänheten – som butiker, restauranger och 
servicetjänsteföretag –  på ett maximalt avstånd av 
200 meter från tunnelbane- och pendeltågsstationer i 
utanförskapsområden i enlighet med index. Avståndet 
från stationerna har bedömts av de två intervjuare 
som svarat för intervjuarbetet. Urvalet av stationer har 
baserats på att det vid stationen ska finnas åtminstone 
något tiotal verksamheter som faller inom ramen för 
studien. Eventuella köpcentrum har exkluderats då 
de kännetecknas av en annan miljö som inkluderar 
gemensamma tjänster som exempelvis väktare.

Sammanfattningsvis så intervjuades företa-
gare a) som har verksamhet som riktas mot 
allmänheten b) i utanförskapsområden c) nära 
tunnelbane- och pendeltågsstationer d) med 
fler än tio andra verksamheter i närheten.

Samtliga verksamheter i Stockholms län som 
uppfyllde de ovanstående kriterierna har kontaktats 
för en intervju. Totalt genomfördes 286 intervjuer 
och svarsfrekvensen var 65 procent. Andelen som inte 
svarade varierade från område till område. Platser som 
enligt undersökningen hade större trygghetsproblem 
hade också en större andel icke-svarande, vilket kan 
indikera att resultaten något underskattar de problem 
studien försöker fånga. 

De frågor som ställts är kopplade till företagens 
trygghet i vardagen, och undersöker bland annat hur 
utsatta företag är för kriminalitet och olika typer av 
brott. De intervjuade är antingen ägare eller huvud-
ansvariga för sina respektive näringsverksamheter. 

Resultaten från undersökningen redovisas upp- 
delat på kommun, kollektivtrafiklinje och plats. Platser 
särredovisas endast om fler än tio intervjuer utförts 
på platsen. Man ska inte tolka de kommunredovisade 
resultaten som att de speglar situationen för samtliga 
företag i hela kommunen, men resultaten är repre-
sentativa för hur situationen ser ut för företagare på 
gatuplan i utanförskapsområden i dessa kommuner.

 

Så här gjorde vi undersökningen  

Vi har låtit analysföretaget Demoskop göra en undersökning bland företag  
i så kallade utanförskapsområden i Stockholms län. Personliga intervjuer 
genomfördes på plats 18 maj–13 juni 2017. 
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HÄR UTFÖRDE VI INTERVJUER

Demoskop 2017

Bålstalinjen 

Hjulstalinjen 

Akallalinjen 

Märstalinjen 

Nynäshamnslinjen 

Hagsätralinjen 

Södertäljelinjen 

Norsborgslinjen 

Hässelbylinjen 

Intervjuer gjordes vid alla markerade tunnelbane- och pendeltågsstationer. Resultaten i denna rapport  
redovisas på platsnivå, linjenivå och kommunnivå. Vi presenterar enbart resultat på platsnivå om minst tio  
intervjuer utförts på platsen. Alla platser där intervjuer genomförts ingår dock i respektive kommun- och  
linjeresultat. 

Bålstalinjen 

Hjulstalinjen 

Akallalinjen 

Märstalinjen 

Nynäshamnslinjen 

Hagsätralinjen 

Södertäljelinjen 

Norsborgslinjen 

Hässelbylinjen 

Platser som  
enligt undersök- 

ningen hade större 
trygghetsproblem 

hade också en  
större andel  

icke-svarande.
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Blandade förutsättningar  
för företag

TABELL 1. FÖRUTSÄTTNINGARNA 
FÖR FÖRETAGANDE VARIERAR 
KRAFTIGT

Bas: Samtliga, 286 intervjuer

 

” 
Överlag anser en av sex att förutsättning- 

arna att bedriva verksamhet är dåliga. 

FRÅGA:
Hur goda tycker du förutsättningarna 
är att bedriva din typ av verksamhet 
på den här platsen?

19 

17 

21 

15 

15 

26 

21 

17 

24 

47 

29 

19 

18 

18 

13 

10 

11 

5 

41 

40 

42 

44 

41 

38 

47 

38 

48 

30 

41 

50 

50 

45 

44 

46 

30 

23 

22 

23 

21 

37 

23 

26 

14 

26 

13 

13 

18 

19 

23 

24 

13 

13 

44 

45 

14 

16 

13 

4 

15 

11 

14 

14 

14 

10 

12 

11 

9 

3 

31 

21 

15 

23 

3 

4 

3 

0 

5 

0 

4 

5 

0 

0 

0 

2 

0 

9 

0 

10 

0 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 

Samtliga 

Ägare 

Huvudansvarig 

Annat 

Affär 

Restaurang 

Servicetjänster/Annat 

Man 

Kvinna 

Märstalinjen 

Nynäshamnslinjen 

Bålstalinjen 

Södertäljelinjen 

Hässelbylinjen 

Hagsätralinjen 

Norsborgslinjen 

Hjulstalinjen 

Akallalinjen 

Mycket goda Ganska goda Varken eller Ganska dåliga Mycket dåliga Vet ej/Ej svar 



13

KRIMINALITETEN FÖRGIFTAR FÖRETAGANDET I FÖRORTEN

Trygghet leder till goda förutsättningar för företag att 
bedriva verksamhet. Innan vi gav oss in specifikt på 
frågan om brottslighet frågade vi småföretagarna om 
deras förutsättningar mer generellt.

Alla intervjuade småföretagare har sin verksamhet 
i utanförskapsområden. Trots detta varierar förut-
sättningar för företagande mycket kraftigt områdena 
emellan. Tre av fyra intervjuade småföretagare längs 
Märstalinjen och Nynäshamnslinjen tycker att de 
har mycket eller ganska goda förutsättningar att 
bedriva företagsverksamhet, medan färre än hälften 
av företagarna längs de blåa linjerna tycker samma 
sak. Överlag anser en av sex att förutsättningarna att 
bedriva verksamhet är dåliga. Företagare längs pendel-

tågslinjerna tycker att de har bättre förutsättningar än 
de längs tunnelbanelinjerna. 

Det är lovande att vissa områden med högt utan-
förskap har goda förutsättningar för företagande. Det 
tyder på att lösningar finns, och att företagsklimatet 
kan förbättras. Utanförskapsområden med sämre 
förutsättningar för företagande bör försöka lära av  
andra områden med liknande demografisk och socio- 
ekonomisk profil. Vi tror att bättre kommunikation 
och idéutbyte mellan kommunledningar i kommuner 
med utsatta områden kan leda till en bättre utveck-
ling. Gör man inte det är risken att småföretagare 
lägger ned, och att arbetslösheten och otryggheten i 
utsatta områden ökar ytterligare. 

Företagare längs pendeltågslinjerna 
tycker att de har bättre förutsättningar 
än de längs tunnelbanelinjerna.
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Företagare borde kunna lägga all sin energi och 
tid på att utveckla verksamheten, locka kunder och 
konkurrera med andra företag, inte på att oroa 
sig för att bli hotade eller bestulna. På en öppen 
fråga svarade en av fyra företagare att brottslighet 
och otrygghet är det största problemet för deras 

verksamhet. Det är en oroväckande hög andel 
och än mer oroväckande är att på vissa platser, 
som Hallonbergen och Hallunda, är det en ännu 
större andel som har brott och otrygghet som sitt 
största problem. Vi hade aldrig accepterat samma 
svarsmönster för företagare i innerstan, och vi 

Brottslighet och bristande 
kundunderlag 

FIGUR 1. EN AV FYRA ANSER ATT 
BROTTSLIGHET ELLER OTRYGGHET 
ÄR DET STÖRSTA PROBLEMET FÖR 
DERAS VERKSAMHET

Bas: Samtliga, 286 intervjuer

 

FRÅGA:
Vad tycker du är det största 
problemet för din verksamhet?

Brottslighet, sämre lönsamhet. 
(Norsborgslinjen)

Inbrott. 
(Norsborgslinjen)

Områdets ungdomar. 
Ingen respekt.  

(Norsborgslinjen)

Centrum är för litet. 
(Nynäshamnslinjen)

Bus på kvällen, ingen säkerhet här.   
(Bålstalinjen)
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kan aldrig acceptera detta som ett normaltillstånd för 
småföretagare i förorten.

Många småföretagare klagar även på bristande 
kundunderlag. Det är möjligt, och troligt, att proble-
men går hand i hand. På ett osäkert torg vågar inte 
människor handla, och ett tomt torg lockar till sig ung-

domsgäng, droghandel och grövre kriminalitet. Det är 
en situation som är omöjlig för en enskild företagare 
att vända. Det är kommunernas och polisens uppgift 
att säkra gator och torg. 

Brottslighet/stök /  
otrygghet är största  

problemet, andel

Samtliga 27 %

Hallunda 60 %

Hallonbergen 30 %

Jakobsberg 26 %

Märsta 19 %

Hagsätra/Rågsved 18 %

Upplands Väsby 14 %

Vällingby 11 %

Kungsängen 10 %

Södertälje 5 %

Nynäshamn 4 %

Övriga 39 %
Bus på kvällen, ingen säkerhet här.   

(Bålstalinjen)

Knarkare i centrum. 
(Norsborgslinjen)

Bråkiga ungdomar väsnas  
och ställer till oordning.  

(Hässelbylinjen)
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Var tredje företagare  
utsatt för brott 

FIGUR 2. EN TREDJEDEL HAR 
I STOR UTSTRÄCKNING VARIT 
UTSATT FÖR BROTTSLIGHET DE 
SENASTE TVÅ ÅREN

Bas: Samtliga, 286 intervjuer

 

FRÅGA:
I vilken utsträckning har  
verksamheten varit utsatt för  
följande under de senaste två 
åren?

Totalt har 34 % i mycket stor 
eller ganska stor utsträck-
ning varit utsatta för någon 
typ av brottslighet. 

7 

5 

3 

2 

2 

18 

10 

7 
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3 

25 

29 

18 

15 
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48 

55 

69 

78 

82 

1 

1 

2 

1 

5 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Stölder 

Vandalisering 

Hot 

Våld mot personal eller 
kunder 

Annan brottslighet 

I mycket stor  
utsträckning 

I ganska  
stor utsträckning 

I ganska  
liten utsträckning 

Inte alls 

Vet ej/ 
Ej svar 

Företagare i utanförskapsområden är mycket brottsut-
satta. En tredjedel av alla intervjuade småföretagare 
har i stor eller ganska stor utsträckning varit utsatta 
för brott de senaste två åren. Framför allt drabbas 
företagare av stöld. Även om många butiker runtom i 
Sverige är stöldutsatta i någon utsträckning så indike-
rar våra resultat att problemen är allvarligare i dessa 
områden, där en av fyra upplever att de utsätts för 
stöld i mycket eller ganska stor utsträckning. 

När de som stjäl vet att polisen inte kommer, och  
kriminella normer etableras, så blir det oerhört svårt 
för enskilda företagare att försvara sig.

Många drabbas också av värre brott. Var tionde 
intervjuad småföretagare utsätts i mycket eller ganska 
stor utsträckning för hot, och var tjugonde har i stor 
utsträckning varit utsatt för våld mot personal eller 
kunder. Det är oacceptabla siffror. Hot och våld är 
tecken på en grov och etablerad brottslighet.  
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TABELL 2. VANLIGT MED  
FRAMFÖR ALLT STÖLDER  
OCH HOT I HALLUNDA

Bas: Samtliga, 286 intervjuer 

FRÅGA:
I vilken utsträckning har verk-
samheten varit utsatt för följande 
under de senaste två åren?

I mycket/ganska stor  
utsträckning (%) Stölder Vandalisering Hot

Våld mot  
personal eller 

kunder

Annan 
brottslighet

Utsatt för någon 
form av brottslighet 

senaste två åren

Samtliga 25 15 11 6 5 34

Hallunda 80 10 40 20 0 90

Jakobsberg 26 30 22 22 17 48

Hallonbergen 40 20 0 0 0 40

Kungsängen 30 10 0 0 0 40

Hagsätra/Rågsved 9 18 9 0 0 27

Nynäshamn 17 4 0 0 9 26

Vällingby 17 6 6 0 0 17

Upplands Väsby 7 7 7 0 7 14

Märsta 0 0 13 0 0 13

Södertälje 10 0 0 0 0 10

Övriga 31 20 13 8 5 38

Botkyrka 62 8 31 15 0 69

Järfälla 31 34 20 17 17 54

Sundbyberg 28 22 11 6 0 39

Stockholm 28 16 12 7 4 33

Upplands-Bro 25 8 0 0 0 33

Huddinge/Haninge 23 23 8 0 0 31

Nynäshamn 17 4 0 0 9 26

Upplands Väsby 7 7 7 0 7 14

Sigtuna 0 0 13 0 0 13

Södertälje 10 0 0 0 0 10
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Företagare i vissa kommuner och på vissa platser är 
betydligt mer utsatta än andra. I Järfälla kommun och 
Botkyrka har en majoritet av alla intervjuade företa-
gare utsatts för brott i mycket stor eller ganska stor 
utsträckning. Samtidigt har färre än en sjundedel av de 
intervjuade företagarna i Södertälje kommun, Sigtuna 
och Upplands Väsby utsatts i hög grad. Samtliga fem 
nämnda kommuner har relativt högt utanförskaps- 
index, men tre av dem lyckas trots detta ha en betyd-

ligt lägre brottslighet. Utanförskap behöver inte med 
nödvändighet vara förenat med brottsutsatthet. Det går 
att lära från de kommuner som gör rätt.

På vissa platser är läget ohållbart. I Hallunda har 
nio av tio intervjuade småföretagare utsatts för brott 
i stor utsträckning de senaste två åren, och fyra av tio 
har hotats i stor utsträckning. Det är oacceptabelt och 
kräver att polisresurser omedelbart sätts in för att räta 
upp situationen.
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FIGUR 3. AFFÄRER HAR I 
STÖRRE UTSTRÄCKNING VARIT 
UTSATTA FÖR BROTTSLIGHET, 
FRÄMST STÖLDER

Bas: Samtliga, 286 intervjuer

 

FRÅGA:
I vilken utsträckning har verk-
samheten varit utsatt för följande 
under de senaste två åren?
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Runt torg finns många olika verksamheter och de 
drabbas av brottslighet på olika sätt. Affärer, som till  
exempel närbutiker i dessa områden, är i särklass mest 
brottsdrabbade. Nära fyra av tio affärsverksamheter 
utsätts för stölder i mycket eller ganska stor utsträck-
ning. Det tyder på att de som stjäl inte behöver oroa 
sig för konsekvenserna. Polisen kommer inte, eller 
det tar alldeles för lång tid. En affärsägare kan inte 
ensam försvara sin butik.  

När småföretagare själva berättar om exempel på 
vad de utsatts för tar de ofta upp inbrott och stöld. 
Det är tydligt att företagarna upplever kriminalitet 
på samma sätt som andra medborgare gör. Att bli 
utsatt för brott är traumatiserande och kränkande. 
Att företagare trots detta fortsätter hålla sina butiker 
och restauranger öppna är ett tecken på styrka och 
mod. 

” 
Nära fyra av tio affärs- 

verksamheter utsätts för stölder.
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”DET ÄR MYCKET KNARKARE  
SOM KOMMER IN I BUTIKEN  
OCH FÖRSÖKER STJÄLA.” 

”POLISEN BÖR INTE BARA ÅKA I BILAR,  
DE BORDE PATRULLERA OCH BESÖKA 
BUTIKERNA FLERA GÅNGER OM DAGEN.” 

”I FÖRRA VECKAN BLEV NÅGRA  
RÅNADE I TUNNELBANAN.”

”JAG VILL HA MER KONTROLLER AV POLISER, ALLA 
TRYGGÅTGÄRDER HAR FÖRSVUNNIT.” 

”DE T ÄR BUS PÅ 
KVÄLLEN, INGEN 
SÄKERHET HÄR.” 

FIGUR 4. INBROTT OCH STÖLD DE 
VANLIGASTE ERFARENHETERNA

Bas: Samtliga, 286 intervjuer
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”DET VAR SKOTTLOSSNING 
FÖR TRE MÅNADER SEDAN 
OCH FAST MAN KÄNDE IGEN 
FÖRÖVAREN BLEV HAN INTE 
INSYDD.”

”JAG BÖRJADE SÄLJA GLASS, MEN VARJE  
NATT KOMMER DE MED BIL OCH FÖRSÖKER 
STJÄLA GLASSEN. JAG MÅSTE SOVA I KIOSKEN  
FÖR ATT KUNNA VAKTA DEN.” 

”MAN KAN INTE GÅ 
UT PÅ KVÄLLEN.” 

”VART KAN MAN RINGA OM DET 
HÄNDER NÅGOT? MAN VET INTE. NÄR 
NÅGOT AKUT HÄNDER VILL MAN INTE 
STÅ I TELEFONKÖ.” 

”BARA OM 
POLISEN SÄGER 
I MEDIA ATT 
DE SKA VARA 
HÄR SÅ BLIR 
DET LUGNARE.” 

”KVINNLIGA KUNDER VÅGAR INTE 
GÅ HEM UTAN SIN MAN, UTAN 
MÅSTE RINGA HEM FÖR ESKORT.”
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Två tredjedelar känner andra  
som utsatts för brott

FIGUR 5. TVÅ TREDJEDELAR AV 
FÖRETAGARE KÄNNER TILL ANDRA 
FÖRETAGARE I OMRÅDET SOM 
DRABBATS AV BROTT

Bas: Samtliga, 286 intervjuer 

FRÅGA:
Känner du till andra företagare i 
området som drabbats av hot, våld 
eller annan brottslighet?
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Det är troligt att vår undersökning underskattar hur 
många småföretagare som utsätts för hot och våld. 
Det kan vara svårt, eller till och med farligt, för en 
företagare att berätta om sin utsatthet. Företagaren 
vill inte riskera att de kriminella gängen får reda på 
att man berättat för polis eller media om sin belägen-
het. Även om vi förklarar att vi aggregerar och anony-
miserar svaren så kan det kännas säkrare att tacka nej 
eller att svara på så få frågor som möjligt.

I sådana här situationer är det vanligt att använ-
da indirekta frågor som ett komplement till direkta 

frågor. Mot den bakgrunden undersökte Demoskop 
även om de intervjuade företagarna känner till någon 
annan företagare i området som varit brottsutsatt. 

Intressant att notera är att över två tredjedelar av 
de intervjuade småföretagarna känner till andra före-
tagare i området som utsatts för brottslighet. På vissa 
platser, såsom Hallunda, Hallonbergen, Hagsätra/
Rågsved och Kungsängen, känner en stor majoritet 
till andra företagare som har drabbats. Dessa siffror 
är givetvis oroväckande. 
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Brottslighet skapar  
en ond spiral 

FIGUR 6. EN AV FEM TROR ATT 
BROTTSLIGHETEN I STOR UT-
STRÄCKNING HAR PÅVERKAT 
UTBUDET AV AFFÄRER OCH 
SERVICE I OMRÅDET

Bas: Samtliga, 286 intervjuer 

FRÅGA:
I vilken utsträckning upplever du att 
hot, våld eller annan brottslighet i 
området har påverkat verksamheten 
negativt när det gäller …?
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Inte alls 

Vet ej/ 
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Brottslighet kostar enskilda företagare stora pengar 
och förhindrar levande marknadsplatser. En av sex 
företagare i vår undersökning upplever att brottslig-
heten har stor eller ganska stor direkt negativ ekono-
misk påverkan på företag. Den exakta kostnaden som 
brottsligheten innebär för dessa företag är svår att 
uppskatta, men den är definitivt hög. År 2013 uppgick 
den totala mängden kriminellt svinn i Sverige till sex 
miljarder kronor, enligt branschorganisationen Svensk 

Handel.1 En rimlig hypotes är att en oproportionerligt 
stor andel av denna kostnad bärs av småföretag i utan-
förskapsområden, då de är betydligt mer brottsutsatta 
än snittet. Sannolikt har svinnet ökat sedan 2013 givet 
det försämrade säkerhetsläget. 

Dessutom upplever en av fem att utbudet av service 
och affärer i deras närområde påverkats negativt i 

1 Stölder och annat svinn i svenska butiker, rapport av Svensk Handel (2013).



2 5

KRIMINALITETEN FÖRGIFTAR FÖRETAGANDET I FÖRORTEN

mycket eller ganska stor utsträckning. Att andra 
butiker lägger ner och att servicen försämras slår 
indirekt mot affärsverksamheter. Småföretagare  
i brottsutsatta områden drabbas därmed av ett  
dubbelt slag. Dels utsätts de för skadegörelse och 
stöld, dels påverkas kundströmmen negativt när 
företagare i närområden lägger ner eller flyttar  
sina verksamheter.

TABELL 2. SEX AV TIO I  
HALLUNDA UPPLEVER ATT 
UTBUDET PÅ PLATSEN HAR 
PÅVERKATS NEGATIVT AV 
BROTTSLIGHETEN

Bas: Samtliga, 286 intervjuer 

I mycket/ganska stor  
utsträckning (%)

Utbudet av 
service och 

affärer i 
området

Verksamhetens 
ekonomi

Verksamhetens 
framtidsplaner

Möjligheterna 
att försäkra 

verksamheten

Samtliga 20 17 15 11

Hallunda 60 40 40 20

Jakobsberg 17 26 26 22

Hallonbergen 20 10 10 10

Vällingby 11 17 0 11

Upplands Väsby 14 7 7 7

Södertälje 14 5 5 10

Hagsätra/Rågsved 9 9 0 9

Nynäshamn 4 4 9 9

Kungsängen 0 0 0 0

Märsta 0 0 0 0

Övriga 28 24 22 12

Botkyrka 44 31 31 13

Järfälla 26 29 29 26

Stockholm 26 22 19 10

Upplands-Bro 8 8 8 17

Upplands Väsby 14 7 7 7

Sundbyberg 11 11 6 6

Södertälje 14 5 5 10

Nynäshamn 4 4 9 9

Huddinge/Haninge 8 15 0 0

Sigtuna 0 0 0 0
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FIGUR 7. AFFÄRER UPPLEVER 
I STÖRRE UTSTRÄCKNING  
PÅVERKAN AV BROTTSLIGHET

Bas: Samtliga, 286 intervjuer

 

FRÅGA:
I vilken utsträckning upplever 
du att hot, våld eller annan 
brottslighet i området har på-
verkat verksamheten negativt 
när det gäller …?

De som har affärer, som närbutiker eller kiosker, är 
mest utsatta för stölder. Därför är det inte förvånande 
att de i högre grad upplever att brottsligheten påver-
kat deras verksamhet negativt. I många fall är det 
också dessa affärer som är ryggraden i en väl funge-

rande handelsplats. Restauranger och serviceföretag 
finns där människor rör sig, men i många fall är det 
närbutiker som drar dit kunderna. Butiksägare har 
också relativt svårt att värna sig mot brott, eftersom 
de har ett stöldbegärligt varuutbud.

De geografiska mönster vi har sett i övriga svar upp-
repas även här. På vissa platser, i detta fall Märsta, 
Kungsängen och Nynäshamn, upplever få företagare 
att brottslighet påverkar verksamheten negativt. I  
jämförelse är läget problematiskt i Hallunda, där sex 
av tio intervjuade företagare upplever att utbudet 
försämrats, och i Botkyrka kommun och Järfälla 
kommun, där en av tre upplever att deras verksam-
heters ekonomi påverkas negativt av brottsligheten. 
Småföretagarna i områden med högre brottslighet 
upplever alltså i högre grad att närområdet försämras. 
För ett levande närområde och näringsliv krävs att 
gator och torg säkras och fredas från brottslighet.

Gator och torg måste säkras och fredas från brottslighet.
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FIGUR 8. NÄRA EN AV TIO FÖRE- 
TAGARE  FUNDERAR PÅ ATT  
FLYTTA VERKSAMHETEN PÅ 
GRUND AV BROTT OCH OTRYGGHET

Bas: Samtliga, 286 intervjuer

 

FRÅGA:
Har framtidsplanerna påverkats på 
något eller några av följande sätt?

Många tänker flytta 

Ytterst riskerar kriminaliteten att få småföretag- 
are att ge upp. När varor stjäls, fönster krossas och 
kunderna försvinner finns varken möjlighet eller lust 
att fortsätta. Det finns betydligt säkrare yrken, yrken 
där man varken hotas eller rånas. Enligt vår under-
sökning funderar nästan var tionde företagare med 
verksamhet i närheten av station i utanförskapsområde 
på att flytta verksamheten och en på tjugo funderar 
på att lägga ner helt och hållet. Situationen är värst 
nordväst om Stockholm city, bortom Solna. Längs 
Hjulstalinjen, Akallalinjen och Bålstalinjen är det 

betydligt fler än en tiondel som funderar på att flytta. 
Längs Akallalinjen och Bålstalinjen funderar nästan 
en sjundedel på att lägga ner.  

Samtidigt är det glädjande att småföretagare längs 
vissa linjer känner att de absolut inte tänker flytta på 
sig eller lägga ner. Fallet Södertälje kommun, där en 
av tjugo funderar på att flytta, men ingen fungerar på 
att lägga ner, är intressant. Bara för några år sedan 
var det en kommun med relativt hög brottslighet och 
en mycket osäker situation. 
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FIGUR 9. UTBREDD OTRYGGHET 
LÄNGS NORSBORGS- OCH  
AKALLALINJERNA

Bas: Samtliga, 286 intervjuer 

FRÅGA:
Hur trygg upplever du att du är …?

Ökad otrygghet

” 
En av fem intervjuade företagare känner 
sig mycket eller ganska otrygga i sina 

egna lokaler.  

Mycket/ganska otrygg, 
andel svarande

Otrygghet 
accepteras inte  

på andra  
arbetsplatser.
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Otrygghet har indirekta effekter på företagande. När 
närområdet upplevs som otryggt lär kundströmmarna 
minska. Att småföretagare känner sig otrygga i sina 
lokaler är dessutom en oacceptabel stressfaktor som 
inte skulle accepteras på andra arbetsplatser. 

En av fem intervjuade företagare känner sig mycket 
eller ganska otrygga i sina egna lokaler, och en av fyra 
känner sig otrygga i företagets närområde. Butikens 
dörr upplevs alltså inte som ett särskilt effektivt skydd 
mot de krafter som verkar på gatan utanför. Detta är 
ett tydligt tecken på att småföretagarna inte tror att de 

får skydd och hjälp tillräckligt snabbt – eller alls – när 
det behöver det. Särskilt stort är otrygghetsproblemet 
längs med Norsborgslinjen, Akallalinjen, Hjulstalinjen 
och Bålstalinjen. Vi kan därför se att kriminalitet och 
otrygghet går hand i hand. Där fler utsatts för brott är 
det också en högre andel som känner sig otrygga. 

Även här utmärker sig Södertälje positivt. Ingen 
företagare längs med Södertäljelinjen känner sig 
otrygg i butiken eller närområdet. Detta är en stark 
indikation på att situation förbättrats i en kommun 
som tidigare drogs med stora säkerhetsproblem.
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FIGUR 10. I DE FLESTA  
KOMMUNERNA GÅR TRYGGHETS-
UTVECKLINGEN ÅT FEL HÅLL

Bas: Samtliga, 286 intervjuer

 

FRÅGA:
Hur upplever du att tryggheten i 
området utvecklats de senaste fem 
åren?
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Trygghetsutvecklingen går åt fel håll i de allra flesta 
områdena. Fyra av tio intervjuade småföretagare 
upplever att tryggheten i närområdet har försämrats de 
senaste fem åren, medan endast en tiondel upplever att 
tryggheten förbättrats. Försämringarna är utspridda 
geografiskt, och även företagare i områden som i dag 
har lägre brottslighet och bättre trygghet – som Sig-
tuna och Upplands Väsby – anser att förändringen 

går åt fel håll. Detta är oroväckande på sikt.  
Södertälje kommun är den enda kommun där fler 

anser att läget förbättrats än försämrats. Det är en 
viktig påminnelse om att gemensamma insatser kan 
göra skillnad. Bara för att otryggheten ökat de senaste 
fem åren behöver den inte göra det kommande fem 
åren. Brottsspiralen kan vändas.
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FIGUR 11. EN STOR MAJORITET 
LÄNGS BLÅA LINJERNA UPP- 
LEVER BEHOV AV ÅTGÄRDER

Bas: Samtliga, 286 intervjuer 

FRÅGA:
Upplever du att det finns behov av 
åtgärder för att öka tryggheten i 
området? I så fall vilka åtgärder 
vill du se?

Företagare vill ha fler poliser 

Småföretagare är trötta på att känna sig osäkra i sina 
butiker och i sina närområden, och vill se att något 
händer. Över hälften av alla intervjuade företagare 
vill ha åtgärder, och längs de blåa linjerna vill en stor 
majoritet ha åtgärder. Längs Akallalinjen vill hela nio 
av tio ha trygghetsskapande åtgärder. Det är framför  
allt företagarna längs de relativt mer brottsdrabbade 
linjerna – som de gröna linjerna och pendeltåget mot 
Bålsta – som vill ha åtgärder, medan företagare längs 
de mindre brottsdrabbade linjerna känner ett lägre 

behov. Det stora undantaget är Norsborgslinjen.
Trots att flera av de mest brottsdrabbade platserna 

och kommunerna ligger längs Norsborgslinjen är det 
relativt få företagare där som vill se åtgärder. Vi kan 
inte bedöma varför det ser ut på det viset. En hypotes 
är att småföretagen ger uttryck för en uppgivenhet: de 
tror helt enkelt inte att åtgärder som genomförs kom-
mer att fungera. Detta är något som måste utredas 
vidare av polis och kommun och granskas av media.
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 FIGUR 12. FLER ELLER MER 
SYNLIGA POLISER EFTER- 
FRÅGAS AV EN AV TRE

Bas: Samtliga, 286 intervjuer 

FRÅGA:
Upplever du att det finns behov  
av åtgärder för att öka tryggheten  
i området? I så fall vilka åtgärder  
vill du se?

ÖPPNA SVAR SOM KODATS

” 
Kommuner bör omedelbart fundera på  

hur de kan stärka säkerhetssituationen. 
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Småföretagarna i utanförskapsområden efterfrågar 
poliser och väktare. På en öppen fråga svarade en 
av tre att de vill se ökad polisnärvaro. Ytterligare en 
sjundedel vill se fler väktare på plats. Mjukare och 
mer långsiktiga åtgärder som bättre skola efterfrågas av 
färre än en av tio. Det är tydligt att många småföretag- 
are känner sig så pass utsatta och brottsdrabbade att 
de inte kan vänta på långsiktiga förbättringar, även om 
sådana också behövs. 

Kommuner bör omedelbart fundera på hur de kan 
stärka säkerhetssituationen, både kortsiktigt och lång- 
siktigt. På kort sikt kan kommuner anställa egna väkt- 
are. Samtidigt är det ohållbart i längden att kommun- 

invånare ska betala dubbelt för sin säkerhet. Det är 
polisens, inte kommunens, uppdrag att patrullera 
gator och torg. På längre sikt är det därför viktigt 
att otrygga platser säkras genom kontinuerlig polis- 
närvaro. 

Polisens Initiativ Mareld är ett steg i rätt riktning 
och bör stöttas och följas noggrant. Initiativet syftar 
till att bekämpa grova brott i utsatta områden, vilket 
bland annat ska åstadkommas genom att rekrytera 
fler poliser till yttre tjänst och att behålla de poliser 
som redan arbetar i området. Förhoppningsvis kan 
politiker och myndigheter stötta och utveckla denna 
typ av bredare initiativ. 
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Hur ser det ut i omvärlden? 

Den internationella forskningen visar tydligt att 
polisinsatser som riktar sig mot specifika platser med 
ordningsproblem – så kallad hot spot policing – är 
effektiva. Trygga zoner kan skapas genom att man 
fokuserar resurserna på de platser där otryggheten är 
störst och där flest brott begås. 1

I den svenska diskussionen tas New York ofta upp 
som ett exempel på effektiv brottsbekämpning. Där 
har man sedan nittiotalet använt sig av en kombina-
tion av nolltolerans mot ordningsbrott, slumpmässiga 
visiteringar, hårda straff och avancerad samordning 
för att över tid få ner brottsligheten. Detta tillväga-
gångssätt kallas ibland för broken window policing. 
Det finns dock frågetecken kring huruvida det tillväga- 
gångssättet är lämpligt i den svenska kontexten. De 
hårda straffen för ordningsbrott har i New York lett 
till en oproportionerligt stor mängd fängelsestraff och 
slumpmässiga visiteringar har undergrävt förtroendet 
mellan laglydiga medborgare och ordningsmakten. 
Dessutom är forskningen oense om hur mycket av 
säkerhetsförbättringen i New York som kommer från 
broken window policing och hur mycket som beror  på 
demografiska förändringar. Slutligen är New York ock-
så en stad i en helt annan storleksklass än Stockholm 
med kranskommuner.2

Hot spot policing har ett starkare forskningsstöd 
och skulle förmodligen lämpa sig bättre i Stockholms-

2 Se Peters & Eure (2016); Eck and McGuire (2000); Braga, Welsh 
och Schnell (2015) för en översikt av forskningsläget gällande Broken 
windows policing och New York.

kontexten. I grunden skiljer sig hot spot policing från 
broken window policing i att man i hög grad riktar 
resurserna och skapar en kontinuerlig närvaro på de 
platser där problematiken är som störst. Forskningen 
visar att när man säkrar centrala platser och gator 
så minskar otryggheten på dessa platser och i när-
området. Polisen får också i uppdrag att göra egna 
bedömningar snarare än att praktisera nolltolerans 
och utöver det säkerhetsskapande polisarbetet satsar 
man på att förbättra gatumiljön och annat trygghets-
skapande arbete. 

Då vår undersökning visar att problemen i hög 
grad är geografiskt koncentrerade så skulle hot spot 
policing troligen vara en användbar strategi för att 
trygga de mest utsatta områdena. Dessutom har flera 
av de lyckade försöken med hot spot policing gjorts i 
städer som är i samma storleksklass som Stockholm 
med kranskommuner.3

Ett exempel är Jersey City i USA.4 Där identifie-
rade polisen 28 områden som stod för 25 procent 
av samtliga våldsbrott i hela staden och valde sedan 
slumpmässigt ut hälften som blev mål för hot spot 
policing. På de andra platserna fortsatte man som 
vanligt, och på så sätt kunde man jämföra hur utfallen 
för hot spot policing skiljde sig från utfallen för vanligt 
polisarbete. 

På platserna som implementerade hot spot polic-
ing höll sedan polisen konstant hög profil genom att 

3 Se Braga & Weisburd (2010); Braga et al. (2015); och Waller (2016) 
för en översikt av forskningsläget gällande hot spot policing.
4 Se Braga (1999).

Kommunerna och polisen kan vända brottsspiralen. För att skapa trygghet, 
säkerhet och förutsättningar för näringslivet krävs långsiktiga insatser för 
att återta torg och gatumiljö. Här kan storstadsregionens kommuner lära 
mycket av omvärlden.
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skingra grupper med unga män, lagföra dem som 
olagligt konsumerade alkohol och utreda inbrott. 
Man kombinerade också dessa säkerhetsåtgärder med 
trygghetsåtgärder som bättre belysning, bortstädning 
av graffiti och uppstädning av skräp. Resultatet var 
tydligt: på platser med hot spot policing föll antalet 
våldsbrott och ordningsbrott markant, medan det var 
mycket liten skillnad i de övriga områdena. Dessutom 
sjönk antalet brott i närområdet till de särskilt patrull- 
erade områdena, alltså även där polisen inte aktivt 
patrullerade. En riktad strategi kan på så sätt ge breda 
trygghets- och säkerhetsvinster.

Även i Boston lyckades man säkra otrygga gator 
och torg med liknande medel.5 Mellan åren 2004 och 
2006 hade antalet våldsbrott i Boston ökat med tio 
procent och antalet mord med tjugo procent. Man 
fördelade då, efter en kort vidareutbildning, arbetslag 
på sju poliser vardera till tretton av de mest utsatta 
områdena. Väl på plats jobbade polisen brett. Man 
anhöll drogförsäljare och installerade kameror, men 
man förbättrade också belysningen, tog bort över- 
givna bilar och organiserade samtal med lokalföre-
tagare. På ett år lyckades man få ner våldsbrottslig-
heten med 17 procent i de patrullerande områdena, 
medan brottsligheten i resten av Boston låg kvar på 
samma nivåer. Boston och Jersey Citys resultat indi-
kerar att denna typ av riktade insatser skulle kunna 
stärka ordningen på gator och torg i de mest utsatta 
områdena även i Stockholmsregionen.

5 Se Braga, Hureau & Papachristos (2011).

Hot spot policing har framför allt utvecklats och 
implementerats i USA, men europeiska länder har 
också tagit till sig av forskningen. I Storbritannien 
gjordes år 2003 en satsning som liknade de amerikan-
ska försöken.6 På sex utvalda platser i England stärktes 
polisens närvaro och synlighet. Den fick i uppdrag att 
jobba med både säkerhets- och trygghetsfrågor samt 
att organisera samtal med lokalbefolkningen. För att 
utvärdera satsningen utfördes intervjuer före och efter 
försöket. Resultaten var tydliga. Jämfört med områ-
den som inte fick lokalpoliser så upplevde människor 
i de utvalda områdena att de hade blivit tryggare, att 
brottsligheten hade gått ner och att de hade ett större 
förtroende för polisen och för andra människor i 
området. 

Att dessa metoder fungerar även i Europa tyder 
på att de skulle kunna fungera även i Sverige. Stor-
britannien kallade sin metod för reassurance policing, 
men tydligt är att den delar många drag med hot spot 
policing. Så länge polis och kommuner får inspiration 
från metoder som fungerar är det mindre viktigt vad 
metoderna kallas. Man kan hämta inspiration från 
New York också, så länge det man inspireras till är rik-
tade insatser snarare än nolltolerans och hårda straff. 

Överlag tyder fynden på båda sidor av Atlanten på 
två saker. Dels att man måste rikta resurser och skapa 
en kontinuerlig närvaro, dels att man måste tänka på 
säkerhetsarbetet och trygghetsarbetet som två sidor av 
samma mynt. Det räcker inte att förbättra tryggheten 
med nya lampor om lamporna omedelbart slås sön-
der. Men det räcker inte heller med utryckningar och 
slumpmässiga gripanden, när torg och gator känns 
otrygga igen så fort polisen åkt därifrån. Man kanske 
kan förbättra säkerheten kortsiktigt genom att införa 
allmänna visiteringszoner, men det finns risk att ett 
sådant förfarande undergräver tilliten till ordnings-
makten när oskyldiga människor visiteras. På samma 
sätt kan ett överdrivet fokus på sociala trygghetsåtgär-
der, utan fokus på säkerhet, leda till att kriminalitet 
biter sig fast. Ett helhetstänkande kring säkerhet och 
trygghet behövs och här behöver kommuner, polis 
och andra myndigheter, näringsliv samt civilsamhälle 
åstadkomma ett nära samarbete.  

6 Se Tuffin, Morris & Poole (2006).
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Lär av Södertälje 

En stor andel anser att trygghetssituationen har för- 
bättrats i området och ingen har utsatts för grov 
brottslighet. Det är en klar förbättring jämfört med 
för några år sedan, då polishus besköts med automat-
vapen, varuhus sattes i brand och skjutningar skedde 
på öppen gata.

Insatsen Tore II har gjort skillnad. Tore II var en 
myndighetsgemensam insats, där polisen samarbetade 
med kommunen och ett tiotal myndigheter – där- 
ibland Arbetsförmedlingen, Ekobrottsmyndigheten, 
Försäkringskassan, Kronofogden och Skatteverket 
med flera – för att punktmarkera grovt kriminella. 
Man arbetade hypotesdrivet, kartlade de kriminella 
nätverkens vita och svarta inkomster samt gjorde 
utpressningsfall till en prioritetsfråga för att komma åt 
nätverkens inkomstkällor. Genom att lagföra och lösa 
fler brott lyckades man bryta den tystnadskultur som 
rådde. Säkerhetsresultaten var goda och de kriminel-
las inflytande minskade. 

För att komma igång med Tore II krävde det 
först att polisen och kommunen hade en gemen-
sam problembild. Även om mindre rapporter från 
kriminalunderrättelsetjänsten hade belyst delar av 
brottsproblematiken hade Södertälje ingen djupare 
och övergripande bild av problemet. Det var först 

när polisen och kommunledningen kommit överens 
om situationens allvar som man också kunde komma 
överens om lösningen. Då kunde polisen dra igång 
Tore II och kommunen kunde få de extra resurser och 
redskap som krävdes för att få bukt med den organi-
serade brottsligheten. Andra kommuner med utsatta 
områden bör lära av Södertälje.

När gatorna hade säkrats följde man i Tore II upp 
med att utreda ekonomisk brottslighet. Genom att 
undersöka och stänga företag som begick brott skapa-
des bättre förutsättningar för vita verksamheter och 
en positiv spiral skapades. Relationen mellan polis, 
företagare och befolkning förbättrades och legitimi-
teten för ordningsmakten återupprättades. Därefter 
kunde kommunen, med trygghetssamordnare, 
medborgarssamtal och andra sociala samt trygghets-
skapande åtgärder ta över. När säkerheten återetable-
rats kunde man också börja arbeta långsiktigt med 
trygghetsfrågor. 

Tore II är över sedan drygt ett år tillbaka, men 
våra resultat pekar på att vinsterna till viss del finns 
kvar även efter att polisresurserna trappats ner. Till 
viss del kan detta bero på att kommunen varit bra 
på att ta över både säkerhets- och trygghetsarbetet. 
Bland annat praktiserar Södertälje kommun redan 

Södertälje är den enda kommun i vår undersökning där mycket pekar  
åt rätt håll. Bland de småföretagare vi intervjuade i Södertälje centrum 
känner sig ingen otrygg i närområdet eller butiken.
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en form av hot spot policing i Södertälje centrum. 
Kommunen, tillsammans med småföretagare, betalar 
för att en vaktstyrka ska patrullera och säkra ett 
begränsat område.  

Även om den här rapporten belyser Södertäljes lös-
ningar så jobbar självklart även andra kommuner med 
att förbättra tryggheten och säkerheten i utsatta områ-
den. Många kommuner har bred erfarenhet av vilka 
lösningar som har fungerat bra och vilka lösningar som 
inte fungerat alls. Kommuner med utsatta områden bör 
därför utöka och fördjupa sitt idéutbyte och samarbete, 
då det kan leda till bättre resursanvändande. Södertälje 
visar att det går att vända brottsspiralen, och då kan 
andra kommuner göra det också.
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Slutsatser
 

1. Levande torg skapar trygghet, kriminalitet begränsar möjlig- 
heten till levande torg. Risken är påtaglig att kriminalitet mot  
småföretag skapar en självförstärkande spiral, där brottslighet i 
ett område minskar antalet butiker, vilket gör torg otryggare, vilket 
ytterligare ökar brottsligheten och den sociala utsattheten i hela 
närområdet.

2. Företagare och deras anställda är människor av kött och blod.  
Utsatthet för kriminalitet översätts inte bara till ekonomiska  
förluster, utan också till en omfattande risk för individen. De  
individer som driver småföretag i utsatta områden är modiga  
och starka, och förtjänar samhällets stöd.

3. Utvecklingen går åt fel håll i utanförskapsområden i nästan samt- 
liga undersökta kommuner, med Södertälje som ett undantag. 
Andra kommuner och platser bör lära av Södertälje och av metoder 
som har fungerat i städer av liknande storlek i utlandet. 

4. Enskilda företagare kan inte själva värja sig mot brott och otrygg-
het, utan problemet kräver ett samlat krafttag av kommuner,  
polisen och andra myndigheter, näringsliv samt civilsamhälle. Före-
tagarna vill se att problemet möts med patrullerande poliser och 
kommunala ordningsvakter. 
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Att förhindra och stoppa kriminalitet är en av den 
offentliga sektorns kärnuppgifter. Kriminalitet 
förstör många människors liv, även för den som 
begår den kriminella handlingen. Förebyggande 
arbete som minskar risken för att människor sen-
are hamnar i en kriminell bana i livet, liksom direkt 
ingripande mot brott, är därmed viktigt av sociala 
skäl. Dessutom ger insatser kedjeeffekter bortom 
den enskilde. Genom förebyggande arbete och 
brottsbekämpning kan man återuppbygga tilliten 
till ordningsmakten och bekämpa tystnadskultur.

Genom att bekämpa kriminalitet som påverkar 
företag, vilket ofta kan vara den huvudsakliga 
inkomstkällan för kriminella nätverk, kan otrygg-
het minskas i samhället i stort. Riktade säkerhets-
åtgärder kan också göra särskilt stor skillnad på 
torg och gator i utsatta områden. Allmänhetens 
och företagarnas rättighet att känna sig trygga i 
sin vardag behöver därför hamna i fokus för det 
politiska arbetet. Torg och gator måste säkras.

” 
Kriminalitet förstör många  

människors liv, även för den som begår 
den kriminella handlingen. 
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HANDELSKAMMARENS FÖRSLAG:
Hur kan vi öka säkerheten och tryggheten på torg och gator i 
utsatta områden? Det måste ske i form av såväl traditionell social 
prevention som brottsbekämpning.

 

1. Stärk den polisiära närvaron. Polisen måste ytterligare pri-
oritera att finnas på plats i de mest utsatta områdena. Dels efter-
frågas det av företagarna, dels visar internationell forskning att 
hot spot policing är ett ytterst effektivt verktyg. Här är initiativ som 
polisens Initiativ Mareld ett steg i rätt riktning. För att bekämpa den 
grova, organiserade brottsligheten behöver polisen och kommunen 
dessutom samarbeta med andra myndigheter och punktmarkera 
brottslingar. Utfallet från Tore II visar hur sådana insatser kan göra 
skillnad. 

2. Anställ kommunala ordningsvakter. För att börja kontrollera 
säkerhetsproblemet bör kommuner snarast anställa ordningsvak-
ter. Även om det ytterst är polisens uppgift att säkra gator och torg 
så är situationen nu så pass kritisk att en övergångslösning behövs.

3. Förbättra samarbetet mellan kommuner. Många kommuner 
har prövat lösningar som fungerat och lösningar som inte fungerat. 
Kommuner med utsatta områden bör utöka och fördjupa sitt samar-
bete för att använda sina resurser bättre. 

4. Stärk skolan. Människors ekonomiska situation, tillgång till 
arbete och utbildningsnivå är avgörande för deras känsla av trygg-
het. I vår rapport Integrationsmotorn Stockholm visar vi att syssel-
sättningsgapet mellan inrikes och utrikes födda minskar, men att 
utbildningsgapet ökar. I utsatta områden behövs ett ökat fokus på 
långsiktiga utbildningssatsningar. 
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