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Inledning

Inledning

Mattias Ringqvist, vd Verisure Sverige

Det är andra året i rad som vi undersöker hur trygga svenskarna känner sig i sina hem och i  
sitt närområde. Anledningen till att vi engagerar oss i detta är att vi vill veta hur verkligheten ser 
ut – hur svensken faktiskt upplever sin hemmiljö. Att känna sig trygg är nämligen en grund- 
läggande mänsklig rättighet och en förutsättning för att vi människor ska kunna fungera fullt ut. 

Om vi ska kunna förbättra vårt samhälle, om fler ska känna trygghet, behöver vi också samla 
kunskap om hur vi faktiskt upplever vår tillvaro. Vår undersökning visar bland annat att bara 
hälften av svenskarna upplever att det görs tillräckligt för att upprätthålla tryggheten i det egna 
området. Det vill vi ändra på.

Årets undersökning är gjord tillsammans med Kantar Sifo. 6 376 svenskar har fått svara på 
frågor som bland annat rör deras trygghet, relationen till grannarna och hur goda kunskaper de 
anser sig ha när det gäller hur de ska agera vid ett inbrott eller en brand. Resultatet hittar du i 
denna rapport.

Trevlig läsning!

Svenskarna & Trygghet 2018
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Om undersökningen

Svenskarna & Trygghet är en årlig rapport framtagen av Verisure. 
Rapporten baseras på en undersökning genomförd av Kantar Sifo 
bland ett slumpmässigt och riksrepresentativt urval av personer i 
åldern 18–74 år som bor i eget hushåll. 

Totalt har 6 376 intervjuer genomförts med jämn spridning över 
Sveriges samtliga 21 län. Undersökningen genomfördes mellan 
27 augusti och 3 oktober 2018. 

Inledning

Undersökningen har kompletterats med statistik från följande källor: 
Kriminalstatistik – anmälda brott, Brottsförebyggande rådet (Brå), 2017.
Riskreducerande åtgärder för dödsbränder i bostäder, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), 2018.
Räddningstjänst i siffror, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), 2015.
Statistik omkomna i bränder, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), 2017. 
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Hemmet
• En av tre svenskar uppger att de inte känner sig helt trygga. Bland unga 

kvinnor i åldern 18-29 år är siffran högre – där känner fyra av tio otrygghet.

• Nästan var tredje svensk oroar sig för att bli utsatt för inbrott.

• De åtgärder som skapar mest trygghet när det gäller inbrott är grannar, 
säkerhetsdörr och inbrottslarm.

• Nästan varannan svensk har glömt att låsa ytterdörren när de lämnat  
hemmet, och var tredje har glömt nycklarna i låset.

• Majoriteten av inbrottsdrabbade svenskar hade inget larm när incidenten 
skedde och färre än hälften vet hur man ska agera vid ett inbrott i hemmet.

• Fyra av tio inbrottsdrabbade svenskar har känt sig otrygga efter det  
inträffade – nästan en av tre av dem känner sig fortfarande otrygga. 

• Svenskarna känner sig som otryggast under november och december.

• Vanligaste anledningarna till att man känner sig otrygg under specifika 
månader är att det blir mörkare – men också att man åker iväg och lämnar 
hemmet oskyddat.

• Mer än hälften av alla svenskar är positiva till ett rot- /rutavdrag för  
inbrottslarm. 

Område
• Var tredje svensk som känner sig otrygg i sitt område har även funderat på 

att flytta på grund av detta. 

• Precis som förra året upplever endast varannan svensk att det görs tillräckligt 
för att upprätthålla tryggheten i deras område. 

• Gotland behåller sin förstaplats som det län där invånarna känner sig tryggast 
– medan invånarna i Västmanlands län fortfarande är de otryggaste. 

• Blekingebor värderar trygghet högst när det kommer till vilket område man 
vill bo i. Yngre män däremot bryr sig inte speciellt mycket om trygghet när 
de väljer boendeområde.

Grannar
• Grannen är, näst efter brandsläckare, den största trygghetsfaktorn för  

svenskarna. 

• Bäst grannrelationer har svenskar som bor i villa, radhus och jordbruks- 
fastigheter, medan de som bor i lägenhet har sämre relationer med sina 
grannar. Bland länen har gotlänningarna den bästa grannsämjan medan 
Uppsalaborna har den sämsta i riket.

• De svenskar som bor i lägenhet har minst tillit till att grannen ska ingripa vid 
ett inbrott i det egna hemmet.

• Många uppger att de skulle agera vid ett inbrott i sin grannes hem – men 
färre tror att deras granne skulle göra samma sak. Kvinnor har dock en  
något större tillit till sin granne än vad män har.

Sammanfattning

Inledning
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Trygghetskartan
Så ser tryggheten ut i Sverige 2018

Inledning

Gotlänningarna är 
tryggast i landet

Blekingeborna är mest oroliga 
i landet för inbrott

Invånarna i Dalarna har lägst 
tilltro till att grannen ska agera 

vid ett inbrott 

Skåningarna tycker 
att december är årets 
mest otrygga månad

Stockholmarna är bäst i landet 
på att låsa dörren efter sig

Uppsalaborna pratar minst 
med sina grannar

Invånarna i Västernorrland är 
minst oroliga i landet 

för inbrott

Kronobergarna är mest oroliga 
för brand i hemmet

Norrbottningarna är sämst i 
landet på att släcka levande 
ljus när de lämnar rummet
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Det får oss att känna oss trygga hemma 
Lägenhetsinnehavare känner sig otryggare 
Svenskarnas oro för brand
Vanliga säkerhetsåtgärder glöms ofta bort
Otryggaste tiden på året

Hemmet

Innehåll



SVENSKARNA & TRYGGHET 20188

Brandskydd är den viktigaste faktorn för att vi ska känna 
oss trygga hemma. Majoriteten av svenskarna uppger att 
just en brandsläckare ökar deras känsla av trygghet och 
en brandfilt likaså. Att dessutom ha ett larm uppkopplat 
mot en larmcentral ökar trygghetskänslan avsevärt  
– nästan 9 av 10 av de som har uppkopplade larm  
uppger att det ökar deras känsla av trygghet. 

Grannar skapar trygghet
Att ha andra människor omkring sig är också viktigt för 
att känna sig trygg – detta gäller särskilt för de svenskar 
som bor i kedje-/radhus. Även hundar skapar en känsla av 
trygghet, var fjärde svensk uppger att de skulle känna sig 
tryggare om de hade en hund i hemmet. Här utmärker sig 
kronobergarna särskilt – hela 40 procent av dem uppger 
att en hund skulle öka deras känsla av trygghet. 

Hemmet

Vad som får oss att känna oss trygga hemma

0 20 40 60

Hund

Inbrottslarm

Annat

Brandfilt

Grannar

34 %

43 %

50 %

21 %

55 %

25 %

40 %

46 %

8 %

Utebelysning

Säkerhetsdörr

Hjärtstartare

Brandlarm

Brandsläckare

64 %
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Svenskar som bor i lägenhet känner sig mindre trygga  
än genomsnittet (66 procent upplever att de känner  
trygghet jämfört med rikssnittet på 72 procent).  
Statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå) visar att  
38 procent av inbrotten 2017 skedde i just lägenheter  
– en siffra som ökar år för år.¹

Var fjärde svensk är rädd för att råka ut för inbrott 
Drygt var fjärde svensk oroar sig för att råka ut för inbrott. 
Särskilt oroliga är boende i Västmanland – mer än  
1 av 3 (35 %) är oroliga för inbrott.

Lägst är oron på Gotland – Sveriges tryggaste län.  
Här uppger 17 procent av de boende att de oroar sig  
för inbrott.

Otrygghetskänslan sitter i länge
Nästan fyra av tio svenskar (38 %) som utsatts för inbrott 
känner sig otrygga efteråt och otryggheten håller i sig 
länge efter händelsen. För 21 procent av de som känner 
sig otrygga stannar känslan kvar i upp till ett år – för knappt 
var tredje person har känslan aldrig försvunnit. 

Varannan svensk vet inte vad de ska göra vid inbrott
Inte ens hälften (46 %) av svenskarna vet hur de ska agera 
vid inbrott. Bäst mentalt rustade är de i Blekinge län där 
nästan sex av tio uppger att de vet hur de ska agera vid  
ett inbrott. 

Kunskapen tycks komma med åldern: unga vuxna  
(18–29 år) påstår sig inte ha någon vidare bra kunskap  
om hur man ska agera vid ett inbrott, där är det knappt  
var tredje som tycker att de har koll. Hos den äldre  
generationen (65–74 år) uppger däremot hela 59 procent 
att de vet hur man ska agera. 

Hemmet

Lägenhetsinnehavare känner sig otryggare

¹ Kriminalstatistik – anmälda brott, Brå, 2017.

Var fjärde svensk är 
rädd för att råka ut 

för inbrott
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Ägare av hemlarm är bättre rustade mentalt
Drygt hälften (53 %) av svenskar med uppkopplat hemlarm 
uppger att de vet hur de ska agera om inbrottstjuven är 
framme, jämfört med 44 procent hos de som inte har ett 
larm installerat. 

Svenskarna positiva till avdrag för larm
Av befolkningen i Sverige uppger 52 procent att de är 
positiva till ett rot-/rutavdrag för hemlarm. 

Oro och okunskap hänger ihop
De män och kvinnor som är oroliga för att det ska ske ett 
inbrott i hemmet är också de som anser sig ha sämst koll 
på hur de ska agera vid ett inbrott (27 procent jämfört  
med rikssnittet på 46 procent). 

Bara var fjärde barn vet vad de ska göra vid inbrott
Om vuxna tycks vara dåligt informerade kring åtgärder vid 
inbrott är det ännu värre med barnen: på frågan om ens 
barn vet hur man ska agera vid ett inbrott är det var femte 
(20 %) som uppger att barnen har kunskap om det.  
Dessutom är det ytterligare en fjärdedel som uppger att de 
inte vet om deras barn har kunskapen eller inte. 

Hemmet

Mer än hälften av 
svenskarna som har 
larm vet vad de ska 
göra vid ett inbrott 

53 %
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Svenskarna upplever mindre oro för brand än för inbrott. 
En bidragande förklaring är att svenskarna sedan många 
år är duktiga på att skydda sig mot brand – hela 98  
procent av befolkningen äger antingen ett brandlarm 
uppkopplat mot larmcentral eller en brandvarnare. 

Var tionde saknade larm vid brandtillfället 
Av de svenskar som har drabbats av brand var det endast 
8 procent som hade uppkopplade brandlarm när det 
skedde, en majoritet hade däremot brandvarnare (77 %). 
13 procent uppger att de varken hade brandvarnare eller 
brandlarm vid brandtillfället. 

Forskning visar att batteriet är en svag faktor i 
brandvarnaren då det inte byts ut. En lösning på detta  
problem är att använda uppkopplade brandlarm. Studier 
från USA visar att andelen larm vid en brand ökade från  
79 procent med batteridriven brandvarnare till 93 procent 
vid uppkopplade brandlarm.¹

Åtta av tio svenskar anser sig ha rätt kunskap vid brand
Omkring 110 svenskar omkommer varje år på grund av 
brand2 – en siffra som skulle minska om fler visste hur de 
skulle agera i en situation när en eldsvåda uppstår. Fler än 
åtta av tio svenskar anser sig emellertid ha god kunskap 
om hur de ska agera vid brand i hemmet. 

Särskilt bra koll anser sig invånarna i Jönköpings län ha 
– där fler än nio av tio uppger att de vet hur de ska agera. 
Boende i Västra Götalands län anser sig ha sämst kunskap, 
endast 83 procent vet hur de ska agera vid brand. 

Tre av tio barn står utan kunskap vid brand 
30 procent av föräldrarna uppger att deras barn inte vet 
hur de ska agera om det börjar brinna hemma. Ytterligare 
15 procent uppger att de är osäkra på om deras barn har 
den rätta kunskapen – vilket tyder på att kunskapen  
sannolikt är låg även inom denna grupp.

Svenskarnas oro för brand

¹ Riskreducerande åtgärder för dödsbränder i bostäder, MSB, 2018.
2 Räddningstjänst i siffror, MSB, 2015.

Hemmet

Åtta av tio svenskar 
anser sig ha rätt 
kunskap vid brand
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Vanliga säkerhetsåtgärder glöms ofta bort

Många svenskar glömmer ofta bort enkla rutiner för att 
öka säkerheten i hemmet. Villaägare glömmer ofta att 
stänga fönster och dörrar, trots den stora inbrottsrisken. 
41 procent uppger att de har lämnat ett fönster, en  
altan- eller balkongdörr öppen. 58 procent av villaägarna 
har också någon gång glömt låsa ytterdörren. 

Föräldrar är slarvigast i Sverige
Nästan 6 av 10 föräldrar med hemmavarande barn uppger 
att de någon gång har glömt låsa ytterdörren när de  
lämnat hemmet. Detta kan jämföras med 40 procent för  
de som inte har några barn. 

41 procent av föräldrarna har också glömt nyckeln i 
ytterdörren jämfört med 26 procent för de som inte har 
några hemmavarande barn. En sannolik förklaring kan vara 
det milda kaos som ofta kan uppstå på morgonen när alla  
i familjen ska lämna hemmet samtidigt.

Fler än åtta av tio laddar telefonen under natten 
Trots att många bränder startas av överhettade laddare 
uppger 87 procent av svenskarna att de laddar telefonen 
eller surfplattan när de sover. 

Var femte ung vuxen glömmer spisplattan på
Köket är den vanligaste platsen för bränder¹ och bland 
unga vuxna (18-29 år) uppger 20 procent att de någon 
gång har glömt spisplattan på. Detta kan jämföras med  
8 procent bland 65–74-åringarna.

Hemmet

¹ Räddningstjänst i siffror, MSB, 2015.

41 % av föräldrarna 
har glömt nyckeln i 

ytterdörren 

41 %

Nästan 6 av 10 föräldrar 
med hemmavarande 
barn uppger att de 
någon gång har glömt 
låsa ytterdörren när de 
lämnat hemmet
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Var fjärde svensk har glömt att släcka ett levande ljus 
Nästan en fjärdedel av svenskarna (23 %) uppger att de har 
lämnat rummet eller hemmet utan att släcka ett levande 
ljus. Hos föräldrar med barn i åldrarna 7-12 år är siffran 
ännu högre, där uppger hela 31 procent att de någon 
gång glömt släcka ett ljus. 

Med ålder kommer visdom
Den äldre delen av befolkningen (56-74 år) är däremot 
betydligt mer skötsamma. 17 procent av dem uppger att 
de aldrig har glömt någon säkerhetsåtgärd till skillnad från 
6 procent av svenskarna i genomsnitt. 

December = otryggaste månaden 
December är den otryggaste månaden. 40 procent av 
svenskarna känner sig otryggast denna månad. Att det är 
mörkare utomhus är främsta förklaringen till att svensken 
känner sig otrygg (45 %). Efter december är november  
(37 %) den månad vi känner oss som mest otrygga – det 
är också just under årets mörkaste period som flest inbrott 
sker¹. Den tredje mest otrygga månanden är juli (36 %)  
vilket enklast förklaras med att det är en vanlig tid då 
svenskarna lämnar hemmet för semesterresor. 

Ökad oro på Gotland under sommaren
Otryggheten ökar under juli i Sveriges tryggaste län 
Gotland. 65 procent känner sig otrygga under juli månad 
jämfört med snittet i riket (36 %). En bidragande orsak kan 
vara det stora intaget av turister under perioden.

Hemmet

¹ Kriminalstatistik – anmälda brott, Brå, 2017.
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Laddat telefonen/surfplattan på natten 

87 %



SVENSKARNA & TRYGGHET 201814
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Årets sista månad är också den mest otrygga enligt 
svenskarna (rikssnitt). På Gotland upplever de däremot 
att juli är årets otryggaste månad.

Hemmet
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Området

Innehåll Så trygg känner sig svensken i sitt 
hemområde
Trygghetskartan – så ser tryggheten 
ut i Sverige 
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Känslan av trygghet skiljer sig beroende på var man bor 
i Sverige – men också hur man bor. Andra faktorer som 
ålder och kön spelar också in. Gotlänningar är de som 
känner sig tryggast i landet – mer än 8 av 10 av de  
boende i länet uppger att de känner sig trygga i sitt  
område. I Västmanland län känner man sig däremot minst 
trygg – här upplever 6 av 10 trygghet. 

Boende i mindre städer tryggare
De som bor i ett lägenhetsområde känner sig otryggare i 
större utsträckning än genomsnittet (63 % uppger att de 
känner sig tryggare jämfört med 72 % för riket). Generellt 
sett känner vi oss tryggare i mindre städer och på  
landsbygden, och framförallt de som bor i Stockholm  
känner sig mindre trygga än boende i övriga landet  
(68 % jämfört med 72 % känner sig trygga). 

Sju av tio känner sig trygga
Generellt sett tror svensken att andra känner sig tryggare 
i området än vad de själva gör. Sju av tio uppger att de 
själva känner sig trygga, medan nio av tio svenskar tror  
att andra känner sig trygga i sitt område. 

Blekingebor värderar tryggheten i området högst 
Sju av tio svenskar tycker trygghet i området är viktigt när 
de väljer område att bo i. För stockholmare och föräldrar är 

30 % av svenskarna 
uppger att de kan 

tänka sig flytta om de 
känner sig otrygga i 

sitt område 

siffran högre – där uppger åtta av tio att det är viktigt. 
Bland svenskar som är oroliga för inbrott är denna siffra 
ännu starkare, då uppger 83 procent att trygghet är viktigt 
när de väljer område att bo i. Bor man i Västerbotten eller 
Jönköping är det vanligare att värdera andra aspekter, då 
endast 64 respektive 62 procent uppger att det är viktigt 
med trygghet när de väljer område. 

En av tre kan tänka sig att flytta på grund av otrygghet
30 procent av svenskarna som känner sig otrygga i sitt 
området uppger att de kan tänka sig att flytta. Bland unga 
(18-29 år) är andelen högre – 37 procent av dem uppger 
att de funderat på detta.

Var femte stockholmare tycker inte att det görs tillräckligt
16 procent av svenskarna tycker inte att det görs tillräckligt 
för att upprätthålla tryggheten i det egna bostadsområdet. 
Särskilt tydligt är detta i Stockholm där 20 procent anser 
att det inte görs tillräckligt. Sett till detta är det inte särskilt 
förvånande att även 24 procent av stockholmarna upplever 
att inbrotten har ökat under de senaste åren, jämfört med 
16 procent för genomsnittssvensken. 

Området

Så trygg känner sig svensken i sitt hemområde

30 %
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Trygghetskartan

Blekinge län 
• I Blekinge är de mest oroliga för inbrott i hela landet (38 %). Kanske hänger 

det ihop med att Blekingeborna också är bäst i landet på att veta hur man 
ska agera vid inbrott, fler än hälften påstår sig ha den kunskapen.

• Varannan Blekingebo gömmer sina hemnycklar i anslutning till huset,  
exempelvis under en kruka.

Dalarnas län 
• Nio av tio boende i Dalarna laddar sina mobiler nattetid, trots risken för 

brand. Det är den högsta andelen i hela landet. Grannarna i Västmanlands 
län sköter sig bäst.

• Invånarna i Dalarna har lägst tilltro till sina grannar när det kommer till att 
agera vid inbrott i grannens hem. Gotlänningarna är dock de som tror bäst 
om sina grannar i händelse av inbrott.

• 28 procent är oroliga för att det ska ske ett inbrott i hemmet.

• I Dalarna uppger 73 procent att de är trygga i sitt bostadsområde– vilket är 
en minskning i trygghet jämfört med förra årets 76 procent.

Gotlands län 
• Gotlänningarna känner sig tryggast i landet. 84 procent upplever att de är 

trygga.

• Färre än hälften av Gotlands barn vet inte vad de ska göra om det börjar 
brinna i hemmet, enligt deras föräldrar. I Gävleborgs län däremot är det 
nästan dubbelt så många barn som vet vad som gäller när brandlarmet går, 
uppger föräldrarna.

• Gotlänningar är Sveriges mest omtänksamma grannar, enligt dem själva. 
Närmare nio av tio ö-bor skulle agera vid ett inbrott hos grannen.

• Grannsämjan är bäst på Gotland, fyra av tio gotlänningar pratar med sina 
grannar varje dag. Sämst på att säga hej är man i Västernorrlands och  
Uppsala län.

Området
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Gävleborgs län 
• 64 procent av de boende i Gävleborgs län är inte oroliga för vattenskador. 

De delar förstaplatsen med Norrbottens län.

• En procent av de boende har haft en brand i hemmet. Värst är det i Örebro 
och Kalmar län där närmare 10 procent har haft brandkåren på besök.

• 30 procent av gävleborgarna har glömt att släcka ett levande ljus när de 
lämnat rummet, det är den högsta siffran i Sverige. 
 
 

Hallands län 
• Var femte hallänning har glömt att släcka ett levande ljus när han eller hon 

har lämnat rummet.

• Varannan hallänning vet hur de ska agera vid ett inbrott, men bara två av tio 
barn, enligt deras föräldrar. 
 
 

Jämtlands län 
• Jämtlänningar är bland de som oroar sig mest för inbrott i Sverige:  

37 procent i Jämtlands län är oroliga för inbrott. 

• I Jämtlands län har man tillsammans med Örebro län minst kunskap i hela 
landet kring hur man ska agera vid en brand i hemmet.

Jönköpings län 
• I Jönköpings län är de mer oroliga för att det ska ske ett inbrott i bostaden 

än att det börjar brinna.

• December tycker de boende i Jönköpings län är årets mest otrygga månad. 
April, däremot, är månaden då man känner sig som mest trygg.

Området
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Kalmar län 
• Kalmar län är det län där flest bränder sker i hemmet, 9 procent av  

respondenterna i Kalmar län uppger att det har brunnit i deras eget hem. 
Den negativa förstaplaceringen delas med örebroarna. 

• I Kalmar län är de dock mer oroliga för att det ska ske ett inbrott i bostaden 
än att det börjar brinna.

• Åtta av tio skulle agera vid ett inbrott hos grannen, men bara hälften vet vad 
man skulle göra. 

Kronobergs län 
• Invånare i Kronobergs län är mest oroliga för brand i hemmet, 27 procent, 

jämfört med rikssnittet 21 procent. 

• Grannar är helt avgörande för kronobergarnas trygghet, näst efter tillgången 
till en brandsläckare i huset (60 % respektive 67 %).

• November är årets otryggaste månad enligt kronobergarna, som hänvisar till 
mörkret som den största bidragande faktorn.

• 52 procent av invånarna har någon gång lämnat hemmet utan att låsa  
ytterdörren, vilket är strax över rikssnittet.

• I Kronobergs län uppger 79 procent att de är trygga – en ökning från förra 
årets 62 procent.

Norrbottens län 
• 64 procent av de boende i Norrbottens län är inte oroliga för vattenskador. 

De delar förstaplatsen med Gävleborgs län.

• Närmare var tredje norrbottning har glömt att släcka ett levande ljus när de 
har lämnat rummet. Det gör dem till sämst i klassen. Bäst är sörmlänningarna.

• I Norrbottens län har sex av tio glömt att låsa ytterdörren. Men så är  
norrbottningarna inte heller särskilt oroliga för inbrott (22 %).

• Mest trygghet hittar du i Norrbotten, endast 17 procent upplever att deras 
boende är otryggt. Det kanske är därför de också är sämst på att veta hur de 
ska agera vid ett inbrott. 

Området
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Skåne län 
• Mer än varannan boende i Skåne tycker att det behöver göras mer för att 

upprätthålla tryggheten.

• December tycker skåningarna är årets mest otrygga månad. Mars, däremot, 
är månaden då man känner sig som mest trygg.

• Malmö är i topp bland antalet bostadsinbrott: 13 procent av respondenterna 
i Malmö svarade att de har blivit utsatta för inbrott i hemmet, jämfört med 
rikssnittet på 11 procent.

• Var fjärde malmöit känner sig tryggare om de har en hund.

• Malmöborna är minst oroliga för en vattenskada i jämförelse med  
storstäderna Stockholm och Göteborg.

Stockholms län 
• I Stockholms län är man bäst i landet på att låsa dörren efter sig. Sämst är 

man i Norrbotten.

• En fjärdedel av invånarna i Stockholms län upplever att antalet inbrott i 
området har ökat de senaste tre åren, en siffra som är högst i landet  
(rikssnittet är 16 %). 

• Bara fem av tio barn i Stockholms län vet hur de ska agera vid en brand, 
uppger deras föräldrar. Endast två av tio vet vad de ska göra vid ett inbrott.

• I Stockholms län är man mer orolig för att det ska ske ett inbrott i bostaden 
än att det börjar brinna.

• 83 procent av stockholmarna tycker att de har en god relation till sina  
grannar. I övriga landet är siffran 85 procent.

• Stockholm är det län i Sverige där flest upplever att antalet inbrott har ökat.

• Stockholmarna känner sig minst trygga efter boende i Västmanland och 
Skåne. 

Området
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Södermanlands län 
• Fyra av tio sörmlänningar är rädda för att drabbas av en vattenskada.

• Södermanlands län upplevs som tryggt för 77 procent av invånarna – en 
markant ökning jämfört med förra årets 66 procent. Däremot tycker enbart 
56 procent av sörmlänningarna att det görs tillräckligt för att upprätthålla 
tryggheten i länet.

• Sörmlänningarna verkar i vissa avseenden mindre glömska. Endast 16  
procent har glömt att släcka ett levande ljus när man lämnat rummet/ 
hemmet (jämfört med 23 procent för hela Sverige). Dessutom har 7 procent 
glömt spisplattorna på i samma situation (14 % för riket). 

• 8 procent av sörmlänningarna är med i en samverkansgrupp online på till  
exempel Facebook, jämfört med 13 procent för hela Sverige. 7 procent av dem 
anser att stämningen i gruppen är dålig, jämfört med 2 procent för riket i helhet. 

• Fler sörmlänningar anser att en hund i hemmet skulle få dem att känna sig 
tryggare (32 procent jämfört med 25 procent för riket). 
 

Uppsala län 
• Knappt var tredje boende i Uppsala län känner sig helt trygg.

• Fler än sex av tio uppsalabor skulle agera vid ett inbrott hos sin granne.  
Däremot tror man att bara drygt fyra av tio grannar skulle göra detsamma  
för en själv.

• I Uppsala län är man mer orolig för att det ska ske ett inbrott i bostaden än 
att det börjar brinna.

• Uppsalabor känner sig mindre förberedda vid inbrott jämfört med övriga 
Sverige. 1 av 4 (24 %) svarar att de inte vet hur man ska agera vid ett inbrott 
i hemmet (jämfört med 19 procent för riket). 

• Uppsalaborna är också mer missnöjda med sina grannar. 27 procent tycker 
inte att de har en god relation till sina grannar (jämfört med 15 procent för 
hela riket). Uppsala är också det län med störst andel invånare som aldrig 
pratar med sina grannar (18 procent jämfört med 8 procent i riket). 

Området
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Värmlands län 
• En av fyra i Värmlands län är oroliga för inbrott.

• 72 procent i Värmlands län uppger att de skulle agera vid ett inbrott i sin 
grannes hem – men enbart 53 procent litar på att grannen skulle göra  
samma sak.

• Värmlänningarna är lite mer ordentliga än rikssnittet – ”bara” 80 procent 
(jämfört med 87 procent) har laddat mobil/surfplatta över natten. 
 
 

Västerbottens län 
• November uppfattas som årets mest otrygga månad och mörkret är den 

vanligaste förklaringen.

• 79 procent av respondenterna i Västerbottens län tycker att de har en god 
relation med sina grannar, men samtidigt uppger 28 procent att de endast 
pratar med sina grannar någon gång i månaden – 13 procent pratar aldrig 
med sina grannar. 

• Andelen som blivit utsatta för inbrott är den lägsta i landet, bara 3 procent 
anger detta vilket är att jämföra med rikssnittet på 12 procent.

• 40 procent uppger att de har gömt nycklarna utanför boendet – till exempel 
under en kruka – jämfört med 33 procent i riksgenomsnitt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Området
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Västernorrlands län
• Endast 19 procent är oroliga för inbrott i Västernorrlands län. Det är lägst i 

hela landet, där rikssnittet ligger på 28 procent. Man upplever även i större 
utsträckning att antalet inbrott i området är oförändrat de senaste 3 åren;  
86 procent jämfört med 78 procent.

• Mest oroliga (50 %) för vattenskador är man i Västernorrland, jämfört med 41 
procent i resten av landet.

• 25 procent av barnen vet inte hur de ska agera vid en brand, enligt deras 
föräldrar.

• 42 procent uppger att de har gömt nycklarna utanför boendet, till exempel 
under en kruka, jämfört med 33 procent i riksgenomsnitt. 
 

Västmanlands län 
• Västmanland är Sveriges otryggaste län. Där upplever enbart 62 procent att 

de känner sig trygga.

• Minst svenskar som laddar sina mobiler över natten hittar du i Västmanlands 
län. Dock har en signifikant större andel upplevt en brand i hemmet,  
8 procent jämfört med rikssnittet på 5 procent. 

• Fem av tio barn i Västmanlands län vet hur de ska agera vid en brand.  
Endast en av fyra vet vad de ska göra vid inbrott.

• En av tre i Västmanlands län är oroliga för inbrott. Dock känner man sig mer 
trygg vad gäller hur man ska agera ifall man blir drabbad av ett inbrott, här 
är det 53 procent som svarar jakande jämfört med 46 procent för riket.

• 15 procent av respondenterna i Västmanlands län tycker att antalet inbrott i 
området har ökat.

• Även när det gäller vattenskada är man mer orolig än i övriga landet. Här 
är det 52 procent som inte känner någon oro, medan motsvarande siffra för 
Sverige i sin helhet är 59 procent. 

Området
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Västra Götalands län 
• 95 procent av de boende i Västra Götalands län tror att en god relation med 

grannarna skapar en starkare känsla av trygghet i området.

• Var femte göteborgare saknade ett brandlarm när det brann i hemmet.

• 31 procent av göteborgarna har någon gång gömt en nyckel i anslutning till 
bostaden, vanligtvis i en blomkruka.

• • Bara 41 procent av de boende i Västra Götalands län uppger att de vet 
hur de ska agera vid ett inbrott, vilket är signifikant lägre än rikssnittet på 46 
procent. 

Örebro län 
• I Örebro är det mer ovanligt att man installerat ett hemlarm och 81 procent 

uppger att man inte har något larm (genomsnitt i Sverige är 74 %). Bland de 
som inte har och heller inte är intresserade av installation uppger en större 
andel än snittet att kostnaden är en anledning till att man inte är intresserad 
(36 procent jämfört med 28 procent för riket).

• I Örebro län oroar man sig för vattenskador i mindre utsträckning än riket i 
stort. Här är det endast 5 procent som anger att de oroar sig för vattenskada 
(10 % för landet i sin helhet).

Östergötlands län 
• Sex av tio barn i Östergötland vet hur de ska agera vid en brand. Men bara 

14 procent vad de ska göra vid inbrott.

• 5 procent av östgötarna har någon gång haft en brand i hemmet. Av dem 
saknade var femte person ett brandlarm uppkopplat till larmcentral eller 
brandvarnare vid tillfället.

• Juli och december är årets mest otrygga månader enligt östgötarna.

• Varannan östgöte är positiv till ett rot-/rutavdrag för inbrottslarm.

• Färre östgötar anser att de har en god relation till sina grannar (79 procent 
jämfört med 85 procent för hela riket).

Området
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Grannar

Innehåll Svenskarnas relationer till grannarna
Så hjälps grannar åt vid inbrott 
och brand
Få grannar samverkar 
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Svensken uppger sig ha en god relation till sin granne – men boendeformen avgör

55 % uppger att 
grannen ökar deras 
känsla av trygghet

Mer än varannan svensk uppger att grannen ökar deras 
känsla av trygghet men hur ser grannrelationerna egentli-
gen ut i landet? 

Lägenhetsbor har sämre relation till grannen
De som bor i jordbruksfastighet och villa har bäst relation 
med sina grannar – här uppger 96 procent att de har en 
god relation till grannarna. 

Grannsämjan hos de som bor i lägenhet är däremot inte 
lika bra – här uppger bara 73 procent att de har en god 
relation till sin granne.  

Boende i rad- och kedjehus är mest sociala 
Hur sociala är vi då? Sju av tio svenskar säger att de pratar 
med sina grannar en gång i veckan eller mer – ett fåtal  
(8 %) uppger att de aldrig pratar med sina grannar. Detta 
gäller emellertid inte de som bor i rad- eller kedjehus där 
endast 2 procent har uppgett att de aldrig pratar med sina 
grannar. Just rad- eller kedjehusägarna är också mest  
sociala – nästan var fjärde pratar med sina grannar varje dag. 

Bland lägenhetsinnehavarna är det en stor del som sällan 
eller aldrig pratar med sina grannar. Nästan var tredje  
uppger att de bara pratar med grannarna någon gång i  
månaden och hela 15 procent pratar aldrig med sina grannar. 

Grannar

55 %

15 % av lägenhets-
innehavarna pratar 
aldrig med sina 
grannar 

Nästan 9 av 10 
uppger att de har en 
god relation till sina 
grannar 
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De flesta svenskar uppger att de skulle agera vid en brand 
hos en granne (89 %). Men för lägenhetsbor är siffran  
lägre – 84 procent av lägenhetsinnehavarna jämfört med 
93 procent av de som bor i villa skulle agera vid en brand.

Vi hjälper hellre våra grannar vid brand än vid inbrott 
Engagemanget för grannarna sjunker däremot när det 
handlar om inbrott – endast sju av tio uppger att de skulle 
agera. Även här ligger lägenhetsinnehavarna lägre, endast 
61 procent av dem skulle agera jämfört med 78 procent av 
de som bor i villa. Mest benägna att agera är de som bor i 
jordbruksfastighet: 80 procent av dem uppger att de skulle 
agera vid ett inbrott hos sin granne. 

Varannan tror att grannen agerar vid ett inbrott
Även om lojaliteten grannar emellan är stor så är  
diskrepansen mellan grannhjälpsamhet och förväntad 
grannhjälpsamhet desto större: sju av tio svenskar uppger 
att man själv skulle agera vid ett inbrott hos grannen, men 

hälften tror inte att grannen skulle göra samma sak vid ett 
inbrott i det egna hemmet. 

I Gotlands och Jönköpings län är man mer positiv, här 
tror 59 respektive 58 procent att grannen skulle hjälpa 
till vid inbrott. I Uppsala däremot tror bara 40 procent att 
grannen skulle agera.

Lägenhetsbor litar minst på sina grannar 
Vår tilltro till våra grannar skiljer sig inte bara geografiskt 
utan även över åldrarna. Bland gruppen unga vuxna  
(18–29 år) tror bara en fjärdedel att grannen skulle hjälpa 
till medan motsvarande siffra för den äldre generationen 
(65–74 år) är 64 procent. Ju äldre man är, desto mer litar 
man på sina grannar. När det gäller boendetyperna så har 
de som bor i lägenhet allra lägst tilltro till att deras grannar 
skulle agera vid ett inbrott (37 %), jämfört med de i villa  
(64 %). 

Så hjälper vi varandra vid inbrott eller brand

Grannar

Varannan svensk tror 
att grannen agerar 
vid ett inbrott i ens 
eget hem
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Grannsamverkan ökar tryggheten – men endast var fjärde svensk deltar

Ett bra sätt att öka tryggheten är att samarbeta grannar 
emellan. 

Få svenskar grannsamverkar
Ett bra sätt att öka tryggheten är att samarbeta grannar  
emellan. Sju av tio svenskar uppger att en grannsamverkans- 
grupp kan bidra till en ökad trygghet i deras område. På 
frågan om man själv är med i en grupp uppger emellertid 
76 procent av svenskarna att de själva inte är med i någon 
grannsamverkansgrupp. Med andra ord: initiativet är upp-
skattat men engagemanget är svalt.

Bara sju av tio skulle 
agera vid ett inbrott 

hos sin granne
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Livssituation
& boendeform

Innehåll Män och kvinnor har olika syn på trygghet
Det finns skillnader mellan olika åldersgrupper
Skillnader i trygghet beroende på livssituation
Boendetyp spelar roll



SVENSKARNA & TRYGGHET 201830

Det är skillnad mellan män och kvinnor i Sverige när det 
gäller upplevd trygghet. Allmänt känner kvinnor sig  
mindre trygga än män (69 % jämfört med 74 %). 

Unga kvinnor minst trygga
Det är också skillnad beroende på hur gammal man är – 
bara 61 procent av alla unga vuxna (18–29 år) uppger att 
de känner sig trygga och i denna grupp känner sig kvinnor 
särskilt otrygga (59 %). Trots unga kvinnors otrygghet har 
tryggheten i gruppen ökat jämfört med förra året då 49 
procent uppgav att de kände sig trygga. 

Var tredje kvinna oroar sig för inbrott i hemmet
Mer än var tredje (34 %) kvinna oroar sig för att det ska ske 
ett inbrott i deras hem, jämfört med var fjärde (24 %) man. 
Trots att männen är mindre oroliga är det fler män som 

har installerat inbrottslarm (27 % av männen och 23 % av 
kvinnorna). 

Mer än hälften av männen anser sig också ha kunskap 
om hur man ska agera vid inbrott i hemmet. För kvinnor 
är det drygt en av tre som uppger att de har kunskapen. 
Männen tror också att deras barn har kunskapen – 22  
procent jämfört med 17 procent av kvinnorna anser att 
deras barn vet hur man ska agera vid inbrott. 

Män litar mindre på sina grannar vid inbrott eller brand 
54 procent av kvinnorna och 47 procent av männen tror att 
en granne skulle agera vid ett inbrott i hemmet. Vid brand 
tror hela åtta av tio kvinnor och 3 av 4 män att en granne 
skulle hjälpa till. 

Trygghet – olika för män och kvinnor

Livssituation & boendeform

59 % av unga kvinnor 
upplever att de  

är trygga

59 % Fem av tio känner 
tillit till grannen vid 
inbrott

Det är skillnad mellan 
män och kvinnor när 
det gäller upplevd 
trygghet. 69 % av 
kvinnorna känner sig 
trygga, jämfört med 
74 % av männen. 
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I åldersgruppen 65–74-år uppger nästan sex av tio svenskar 
att de vet hur de ska agera vid ett inbrott. När det gäller 
unga vuxna (18-29 år) uppger bara en av tre att de har 
kunskapen. Samtidigt är just unga vuxna minst oroliga för 
inbrott – endast var fjärde person i åldersgruppen uppger 
att de är oroliga för inbrott i hemmet. 

Unga vuxna saknar uppkopplade brandlarm 
Det är även vanligare hos unga vuxna att helt sakna 
brandskydd: 3 procent saknar brandlarm uppkopplat mot 
larmcentral eller brandvarnare, medan motsvarande siffror 
för övriga åldrar är lägre. Bara en av tio unga vuxna  
uppger dessutom att de har ett brandlarm uppkopplat  
mot en larmcentral jämfört med var femte i de övriga  
åldersgrupperna.

Unga vuxna är också den åldersgrupp som är mest 
orolig för att en brand ska inträffa. En av fyra oroar sig för 
att det ska börja brinna i hemmet, medan oron sjunker hos 
de mellan 50–64 år till 18 procent och allra lägst är siffrorna 
för 65–74-åringarna (15 %). 

Yngre har sämre relation till sina grannar 
Äldre svenskar har en bättre relation med sina grannar än 
de yngre. Sex av tio unga vuxna (18-29 år) anser sig ha en 
god relation till sina grannar medan hela 97 procent av 
65–74-åringarna tycker sig ha det. 

En av fyra unga vuxna uppger att de aldrig pratar med 
sina grannar, medan motsvarande siffra för övriga  
åldersgrupper är nästan obefintlig (30–49 år: 7 %,  
50–64 år: 2 %, 65–74 år: 1 %).

Unga vuxna uppger också att de i mindre utsträckning 
skulle hjälpa sina grannar när olyckan är framme. Vid 
inbrott i grannens lägenhet säger något mer än hälften 
(50 %) av unga vuxna (18-29 år) att de skulle agera. För 
30–49-åringarna skulle sju av tio (72 %) hjälpa till och i de 
äldre åldersgrupperna är siffran ännu högre, 79 respektive 
78 procent. 

Skillnader i trygghet mellan olika åldersgrupper

Livssituation & boendeform
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65–74 år
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50–64 år

Kunskap om hur man agerar vid inbrott 
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Skillnader i trygghet mellan familjer

Livssituation & boendeform
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Rikssnitt
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Föräldrar till äldre barn anser i större utsträckning  
att deras barn vet hur man ska agera vid inbrott. 

Var tredje tonåring saknar kunskap vid inbrott
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Störst oro för brand har småbarnsföräldrar. 

Föräldrar till yngre barn är mer oroliga för brand
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Föräldrar till barn i åldersgruppen 7–12 år är oroligast av alla.

Föräldrar oroligare för inbrott än genomsnittet
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När det kommer till brand tycks äldre barn veta bättre hur man ska agera. 
Däremot så tror endast fyra av tio föräldrar till barn i åldersgruppen 0–6 år  
att deras barn vet hur de ska agera vid brand i hemmet. 

Äldre barn är bättre rustade vid brand
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Svenskarna & Trygghet är en årlig rapport framtagen av Verisure. 
Rapporten baseras på en undersökning genomförd av Kantar Sifo 
bland ett slumpmässigt och riksrepresentativt urval av personer 
i åldern 18–74 år som bor i eget hushåll. 

Totalt har 6 376 intervjuer genomförts med jämn spridning över  
Sveriges samtliga 21 län. Undersökningen genomfördes mellan  
27 augusti och 3 oktober 2018. 

Vid frågor, vänligen kontakta Verisure: press@verisure.se 




