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Abstract   
 

Title: What does Neighborhood watch mean?  - A comparative analysis of actions in 

neighborhood watch linked to burglary within Södermalm  

The aim of this study was to examine if the introduction of neighborhood watch affects 

the number of burglary. The questions asked were; which types of methods of 

neighborhood watch were used, and what kind of differences there were between selected 

areas in Södermalm, Stockholm. We created a matched sample of areas and contacted 

mediators of neighborhood watch in these areas. We conducted a quantitative study using 

structured interviews and presented data per burglary rates in the areas five years before 

and one to five years after neighborhood watch was implemented. The results were 

analyzed by comparative analysis and concluded that common methods of neighborhood 

watch were e.g. signage, security doors, good contacts between neighbors and attention 

to suspects in the area. The differences between the methods used means that general 

conclusions about differences and similarities cannot be concluded. The impact of 

neighborhood watch differed, and the results were ambiguous. 
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Sammanfattning 
 

Studiens syfte var att undersöka vilken betydelse införandet av grannsamverkan har på 

antalet bostadsinbrott. Den försökte även besvara vilka typer av åtgärder inom 

grannsamverkan som används samt likheter och skillnader mellan dessa, kopplat till 

områden i Södermalms stadsdelsområde. Ett matchat urval skapades varpå data 

insamlades genom strukturerade intervjuer med ombudsmän för grannsamverkan. I 

resultatet framställdes hur nivåerna över bostadsinbrott såg ut fem år innan-, samt ett till 

fem år efter, grannsamverkan implementerats. Materialet analyserades genom komparativ 

analys, varpå slutsatserna drogs att de åtgärder som främst används var skyltning, 

säkerhetsdörrar, god belysning, god kontakt med boende i området, koll när granne reser 

bort samt uppmärksamhet på misstänkta i området. Skillnader och likheter mellan 

använda åtgärder fanns, vilket gör att generella slutsatser kring skillnader och likheter 

inte går att dra då inga områden är identiska. Gällande införande av grannsamverkan och 

dess betydelse för bostadsinbrott är resultaten tvetydiga då det skiljer sig hos områdena. 
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1 Inledning   

Grannsamverkan kan anses som ett diffust begrepp och många olika saker kan anses täckas in 

under begreppet. Nationalencyklopedin (u.å.) beskriver begreppet samverkan som en form av 

gemensamt handlande för ett specifikt syfte. Grannsamverkan mot brott syftar därav till att 

tillsammans med grannar handla på ett sådant sätt för att minska brott i området. Ser man till 

hemsidan Samverkan mot brott (u.å.), som är den officiella hemsidan för grannsamverkan, 

beskrivs grannsamverkan som ett sätt att öka kunskap och uppmärksamhet hos boende och 

samtidigt göra ett bostadsområde mindre attraktivt för eventuell brottslighet. Detsamma gäller 

Brottsförebyggande rådets (2000, s.10) beskrivning av grannsamverkan, som ett begrepp för 

särskilda åtgärder som innefattar att de boende i ett område bildar ett brottsförebyggande 

nätverk.  

 

Grannsamverkan är ständigt aktuellt och även känt som en effektiv åtgärd mot inbrott (Lab, 

2014, s.84). Sett till ett historiskt perspektiv pratades det om grannsamverkan i USA så tidigt 

som år 1966 och sedan år 1972 finns den första dokumenterade grannsamverkan, i Seattle 

(Brottsförebyggande rådet, 2000, s.10). Den första utvärderingen av grannsamverkan 

genomfördes 1973 och vid decennieskiftet 1980 expanderade grannsamverkan till stora delar 

av Amerika (Bennet, Holloway & Farrington, 2006, s.237). Ser man däremot vidare till 

utvärderingar kring grannsamverkan finns en del tvetydiga resultat (se avsnitt 2). Forskningen 

som genomförts är inte särskilt aktuell och riktar sig inte heller specifikt till de storstäder där 

de flesta inbrott faktiskt sker (Brottsförebyggande rådet, 2014, s.13). Mot denna bakgrund anses 

det relevant att studera grannsamverkan mer centralt i en storstad för att bidra ytterligare med 

kunskap inom forskningsområdet.  

 

Inom Södermalms stadsdelsområde förekommer grannsamverkan i flera områden och under 

våren/sommaren 2018 kommer Södermalms lokalpolisområde genomföra en satsning kring 

detta arbete. Denna studie söker, med hjälp av polisen på Södermalm, en djupare förståelse för 

vilka specifika kombinationer av åtgärder inom grannsamverkansarbete som används idag i 

olika mindre områden i Södermalms stadsdelsområde för att därefter se hur det har en betydelse 

för inbrottsstatistiken i området. Denna studie syftar således till att undersöka om införandet av 

grannsamverkan har någon betydelse för antalet anmälda fullbordade bostadsinbrott på 

Södermalm.  
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1.1 Syfte och frågeställningar   

Syftet med denna studie är att få en djupare förståelse för vad grannsamverkan innebär och vad 

grannsamverkan kan ha för betydelse för bostadsinbrott. Studien avser att presentera dels hur 

arbetet med grannsamverkan kan fortlöpa i storstäder kopplat till fullbordade bostadsinbrott, 

om det går att urskilja skillnader i kombinationer av åtgärder samt om dessa har en betydelse 

för inbrottstatistiken.1 

 

1.1.1 Frågeställningar  

● Vilka typer av åtgärder genomförs idag inom ramen för grannsamverkan? 

● Vilka likheter och skillnader finns det i grannsamverkan mellan olika områden? 

● Vilken betydelse kan införandet av grannsamverkan ha för antalet anmälda fullbordade 

bostadsinbrott? 

 

1.2 Avgränsning 

Studien avgränsar sig till att undersöka grannsamverkan i Sverige, Stockholm, specifikt 

Södermalms stadsdelsområde2. Studien är även avgränsad på ett sådant sätt att den data som 

samlas in ska vara relevant för att besvara frågeställningarna. Vi har även beslutat att avgränsa 

studien till att endast undersöka anmälda fullbordade bostadsinbrott. Samt att endast kontakta 

maximalt 13 personer som är registrerade som ombud för grannsamverkan i ett bostadsområde 

inom Södermalms stadsdelsområde. 

 

1.3 Förklaring av begrepp   

Här ges en djupare förklaring av centrala begrepp och definitioner för denna studie. Detta för 

att förtydliga hur de används i studien och ge en gemensam förståelse för begreppen. 

 

1.3.1 Anmälda brott 

I begreppet anmälda brott inkluderas enligt Brottsförebyggande rådet (2016a, s.2);  

“En händelse som under redovisningsåret har anmälts och registrerats som brott hos 

Polismyndigheten, Tullverket, Kustbevakningen, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket och 

Åklagarmyndigheten. Även brott som ägt rum tidigare, men anmälts under redovisningsåret, 

                                                 
1 Med inbrottsstatistik menas här anmälda fullbordade inbrott i bostad. 
2
 Detta definieras under avsnittet nedan, 1.3 Förklaring av begrepp 
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finns med i statistiken, liksom brott som anmälts i Sverige men begåtts utomlands. De anmälda 

brotten inkluderar även händelser som efter utredning visar sig vara annat än brott.” 

 

I denna studie kommer vi använda Polismyndighetens databas Hobit som innehåller statistik 

och information kring anmälda brott.  

 

1.3.2 Fullbordat brott 

I studien kommer begreppet inbrottsstatistik över fullbordade bostadsinbrott att användas. Med 

fullbordat brott menas enligt Brottsförebyggande rådet (2016b, s.11) ett brott som är avslutat. 

Skillnad mellan försök till brott och fullbordat brott finns enbart för brottskategorierna mord, 

dråp, våldtäkt, grov våldtäkt, inbrott i bostad och biltillgrepp (ibid.). 

 

1.3.3 Inbrott i bostad  

Termen inbrott i bostad, eller bostadsinbrott, kommer under studiens gång användas synonymt. 

Med inbrott i bostad menas enligt Polismyndighetens hemsida “när någon brutit sig in eller på 

annat sätt tagit sig in i permanentbostad eller fritidshus utan lov och begår en stöld”. Ser man 

till stöld i Brottsbalken 8 kap. 1§ innebär det “Den som olovligen tager vad annan tillhör med 

uppsåt att tillägna sig det, dömes, om tillgreppet innebär skada, för stöld [...]”. Vidare förklarar 

BrB 8 kap. 4§ 2st. att gällande inbrott i bostad bör “vid bedömningen av om brottet är grovt ska 

det särskilt beaktas om tillgreppet har skett efter intrång i bostad eller annat liknande boende 

[...]”.  

 

1.3.4 Södermalms stadsdelsområde 

Södermalms stadsdelsområde innefattar stadsdelarna Södermalm, Gamla stan, Riddarholmen, 

Långholmen, Reimersholme, Södra Hammarbyhamnen och ögruppen Årsta holmar 

(Södermalms stadsdelsförvaltning, 2006, s.2). 

 

1.4 Disposition   

I inledningen ges en kort introduktion av det valda ämnet grannsamverkan samt det studien 

söker besvara. Detta presenteras genom ett syfte med efterföljande frågeställningar. Därefter 

presenteras tidigare forskning inom ämnet med tematiseringen åtgärder inom grannsamverkan 

och effekter av grannsamverkan. Vidare beskrivs studiens teoretiska utgångspunkter samt hur 

dessa skall appliceras i studien. I metoden beskrivs studiens tillvägagångssätt, sett till val av 

urval, datainsamlingsmetod samt analysmetod. Här diskuteras även bortfall och andra felkällor. 
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Begreppen validitet och reliabilitet diskuteras samt de etiska ställningstaganden som gjorts. 

Därefter presenteras resultatet som följs av en analys. I diskussionen som följer tas relevanta 

slutsatser upp samt en koppling till tidigare forskning och begränsningar.  

  

2 Tidigare forskning   

Under detta kapitel redogörs det för relevant tidigare forskning inom området grannsamverkan, 

med syfte att introducera ämnet närmare. 

 

2.1 Åtgärder inom grannsamverkan 

Det finns en del enskilda åtgärder som tillsammans bildar grannsamverkan. Dessa åtgärder är 

bland annat, enligt Brottsförebyggande rådets idéskrift om grannsamverkan (2000, s.14f) 

stöldskydd, kontakt mellan grannar, uppmärksamhet och skyltning. Enligt Brottsförebyggande 

rådet handlar det om att stöldskydda sina värdesaker samt se över skalskyddet3. Säkra dörrar, 

fönster samt bra lås är exempel på åtgärder, märkning av egendom är en annan lämplig åtgärd. 

Kontakten mellan grannar är viktig, exempelvis att man ber en granne se över lägenheten medan 

man reser bort eller liknande. Brottsförebyggande rådet menar också i sin idéskrift att de 

boendes uppmärksamhet över misstänkta personer eller avvikande beteenden är viktigt i 

förebyggandet av bostadsinbrott och är en del av grannsamverkansarbete. Det sistnämnda, 

skyltning, är även det en enskild åtgärd där man visar att området bedriver grannsamverkan.  

 

Lab (2014, s.85f) menar att åtgärder som lås, lampor, säkrade fönster och annat enbart leder till 

att det blir svårare att begå brott varpå gärningspersonerna hittar på alternativa lösningar för att 

ändå kunna begå bostadsinbrott. Det Lab (2014, s.91f) menar kommer ha en preventiv effekt 

på den faktiska brottsligheten i området är den faktiska förmågan och egenskapen att förbättra 

aktiv övervakning, uppnå sammanhållning i samhället och främja medborgarnas åtgärder mot 

brott. Här förespråkas alltså inte brottsprevention genom designen av miljön.  

 

Målet med strategierna är att i det långa loppet minska brottsligheten i området, minska rädslan 

för att bli utsatt för brott, stärka området och grannsamverkan genom bland annat social kontroll 

och gott bostadsbestånd (Lab, 2014, s.107f).”Neighborhood watch”4-grupper är en vanlig 

                                                 
3 Med skalskydd menas här ett skydd av känsliga yttre punkter i husets ”skal”, d.v.s. framförallt säkra dörrar och 

fönster. 
4  Storbritanniens och Amerikas benämning av grannsamverkan. 
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metod som används i anglosaxiska länder. Metoden innebär att det sätts ihop en grupp i 

kvarteret eller området som diskuterar olika problem i området samt hur man ska arbeta för att 

öka känslan av gemenskap. ”Neighborhood watch” kan också innefatta informell social kontroll 

på området genom övervakning (Lab, 2014, s.109). 

 

Sammantaget är det dessa enskilda åtgärder i kombination som utgör grannsamverkan i ett 

område. 

 

2.2 Effekter av grannsamverkan 

I äldre vetenskapligt granskad forskning genomförd av Mukherjee och Wilson (1987, s.2f) 

bedrevs en utvärdering av ”community crime prevention”5. I studien framkommer resultat som 

bidrar till att Mukherjee och Wilson (1987, s.6) och menar att ”neighborhood watch” har viss 

påverkan på brottsligheten. Däremot beskriver de att det finns viss problematik med de studier 

som de utvärderat då metodiken i studierna enligt dem går att ifrågasätta. Däremot anser 

Mukherjee och Wilson att man inte kan bortse ifrån att viss brottslighet, som bostadsinbrott och 

stöld, faktiskt har minskat sett till antalet anmälningar, till följd av deras typ av 

grannsamverkan. I studien nämner Mukherjee och Wilson (1987, s.7) även 

förflyttningseffekten som en faktor av ”neighborhood watch”, samt att detta är något som bör 

undersökas vidare.  

 

Förflyttningseffekten innebär enligt Lab (2014, s.112ff) att brottsligheten förflyttas antingen i 

tid eller rum, ofta på grund av att en åtgärd eller insats införts. Lab menar att förflyttning i rum 

betyder att brottsligheten kan tyckas minska men egentligen endast flyttats till en närliggande 

plats, exempelvis strax utanför området där den studerade insatsen implementerats. På samma 

vis betyder förflyttning i tid att gärningspersonerna insett att den tidigare valda tiden för brott 

blivit mindre lämplig och därav väljs en annan tid att begå brott. Enligt Mukherjee och Wilson 

(1987, s.7) kritiseras även frågor om samt en problematisering av implementeringen av 

grannsamverkan. 

 

Bennet, Holloway och Farrington (2006, s.453) beskriver i en något modernare studie att i en 

metaanalys de genomfört kopplat till grannsamverkan syns en faktisk påverkan på 

brottsligheten till följd av vissa insatser. Genom de studier som Bennet et al. (2006, s.454) 

                                                 
5
 Detta kan liknas vid grannsamverkan. 
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kombinerade drogs slutsatsen att det finns en positiv effekt av arbetet i och med att 

brottsligheten minskar. Vilka specifika åtgärder som vidtagits framgår som tidigare inte heller 

här, dock nämns att en åtgärd som i alla fall inte går att stärka med evidens är huruvida det 

påverkar brottsligheten med olika scheman där boende går ut och patrullerar (Bennet et al., 

2006, s.455). Sims (2001, refererad i Bennet et al., 2006, s.455) menar att ”neighborhood 

watch” som taktik stöds av både Storbritannien och USA:s regering och är dessutom väldigt 

populärt bland medborgarna. Däremot tydliggörs att man idag vet så pass lite om de olika 

åtgärderna och faktorerna att det inte går att fastställa vad som fungerar eller inte.  

 

I rapporten ”Grannsamverkans effekter på brottsligheten” bedrev tre internationella forskare, 

på uppdrag av Brottsförebyggande rådet, forskning på utvärderingar av grannsamverkan 

(Brottsförebyggande rådet, 2008, s.27). Denna rapport visade att 53% (19st) av de utvalda 

utvärderingarna visade en signifikant önskvärd effekt gällande grannsamverkans effekt på brott 

. Däremot visade 16% av utvärderingarna på en negativ effekt av grannsamverkan (ibid.). 

Dessvärre ges ingen information om vilka åtgärder som skulle anses vara effektiva. Forskarna 

bedrev senare en metaanalys för att säkerställa resultaten de fick fram i den första studien 

(Brottsförebyggande rådet, 2008, s.33). Metaanalysen de genomförde visar också att 

grannsamverkan bidrar till en minskning av brottsligheten med 16–26 % (ibid.). Det kan 

därmed anses att den undersökning som de tre forskarna bedrivit åt Brottsförebyggande rådet 

visar att grannsamverkan har effekt. Problemet med forskningen var främst att utvärderingarna 

som genomförs kring grannsamverkan ofta är metodologiskt svaga vilket bidrog till att 

forskargruppen enbart kunde använda 36 stycken studier varav ingen var svensk 

(Brottsförebyggande rådet, 2008, s.40).  

 

Husain (1990, refererad i Brottsförebyggande rådet, 2008, s.18) drog slutsatsen att det finns få 

belägg för att grannsamverkan fungerar och även Sherman och Eck (2002, refererad i 

Brottsförebyggande rådet, 2008, s.18) drog slutsatsen att grannsamverkan inte var effektivt när 

det gäller att minska brottsligheten. Titus (1984, refererad i Brottsförebyggande rådet, 2008, 

s.16) konstaterade att grannsamverkan var effektivt, men noterade att utvärderingsmetoderna 

var svaga.  

 

Elever vid Högskolan i Halmstad har skrivit ett arbete som Brottsförebyggande rådet (2012) 

presenterat som en rapport gällande en utvärdering av grannsamverkan i flerfamiljshus. 

Utvärderingen gällde grannsamverkan i Andersberg och Sörse och visar på effekter där 
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tillgreppsbrott, skadegörelse och brott mot person i området minskat med 23–37 % jämfört med 

innan grannsamverkan implementerades (Brottsförebyggande rådet, 2012, s.45f). Här har bland 

annat åtgärder som situationell prevention6, social prevention7, nattvandring, 

trygghetsvandringar och ökad gemenskap använts som insatser mot brottsligheten.  

 

Grevholm (2000, refererad i Brottsförebyggande rådet, 2012, s.11) menar i sin studie att det 

saknas stöd för grannsamverkan trots att det används som en av de vanligaste metoderna för 

bekämpning av inbrott. Sherman m.fl. (1997, refererad i Brottsförebyggande rådet, 2012, s.11) 

studerade resultat från fyra olika utvärderingar där slutsatsen blev att det inte gick att 

säkerhetsställa om grannsamverkan hade någon påverkan på brottsligheten i området. I 

utvärderingarna hade även en kontrollgrupp använts vilket visade att områdena inte skiljde sig 

åt vad gällde antalet bostadsinbrott. Slutsatsen blev att grannsamverkan var ineffektiv när det 

gäller brottsprevention.   

 

2.3 Sammanfattning av tidigare forskning 

Enligt ovanstående innebär grannsamverkan en kombination av olika brottsförebyggande 

åtgärder både på situationell och social nivå samt att det inkluderar både skalskydd och aktivt 

agerande. Grannsamverkansåtgärder beskrivs enligt Brottsförebyggande rådet (2000, s.14f) 

vara exempelvis stöldskydd, kontakt mellan grannar, uppmärksamhet och skyltning. Lab (2014, 

s. 85f) beskriver att åtgärder inom grannsamverkan som lås, lampor, säkrade fönster kan 

påverka brottsligheten, men att den sociala kontexten också är viktigt. Han menar att förmågan 

och egenskapen att förbättra aktiv övervakning, uppnå sammanhållning i samhället och främja 

medborgarnas åtgärder mot brott är det som faktiskt påverkar bostadsinbrottsnivåerna. 

 

Ett antal utvärderingar av grannsamverkan och dess effekter har genomförts, resultaten är dock 

tvetydiga och skiljer sig åt en del. Viss forskning tyder på att grannsamverkan har positiv effekt 

på kriminalstatistiken8 medan viss forskning uppvisar opåverkad kriminalstatistik trots 

grannsamverkan. Utvärderingarna beskrivs dessutom som bristfälliga och i viss mån inte heller 

                                                 
6 Situationell prevention handlar om preventiva åtgärder riktade mot de förhållanden som råder där brott begås, 

innefattar både tekniska åtgärder och fysiska handlingar (Sarnecki, 2015, s.104). 
7 Social prevention innebär åtgärder som riktas mot sociala orsaker till brottslighet, både individuella och 

strukturella åtgärder (Sarnecki, 2015, s.104). 
8 Med kriminalstatistik innefattas brottsstatistik, lagföringsstatistik, kriminalvårdsstatistik och återfallsstatistik 

(Brottsförebyggande rådet, 2016a, s.8) 
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generaliserbara. På det stora hela visas främst positiva effekter av grannsamverkan och 21–23 

% är den generella procentsatsen för hur mycket grannsamverkan minskar brott.  

 

3 Teori   

Under kommande avsnitt presenteras relevanta teorier samt varför dessa anses lämpliga för 

studien. Senare i avsnitt 7.2 kopplas dessa till den information som framkommer i 

datamaterialet angående använda åtgärder inom grannsamverkan. 

 

3.1 Rutinaktivitetsteorin 

Idéen om rutinaktivitetsteorin presenterades första gången av forskarna Cohen och Felson i 

slutet av 1970-talet. Rutinaktivitetsteorin beskriver enligt Cohen och Felson (1979, s.588) våra 

rutinaktiviteter och hur brott utifrån dessa tenderar att inträffa. Cohen och Felson menar att 

människors vardagliga rutiner påverkar brottsligheten och brottsnivån i samhället. Genom att 

de vardagliga rutinerna bidrar till tillfällen och möjligheter för att brott ska kunna begås. Enligt 

Cohen och Felson (1979, s.589) finns det tre förutsättningar för att brott ska begås, dessa 

förutsättningar är; en motiverad förövare, ett lämpligt objekt samt avsaknad av kapabla väktare. 

Cohen och Felson menar att dessa sammanfaller kan brottsligheten öka i ett område.  Samtidigt 

kan strukturella förändringar i våra rutinaktiviteter ha en påverkan på dessa faktorer. Om en av 

dessa faktorer inte förekommer, tenderar brottet att inte inträffa enligt Cohen och Felson.  

 

Sarnecki (2009, s.247) menar att effekten av rutinaktivitetsteorin förklarar under vilka 

omständigheter brott kan uppkomma på strukturell nivå vilket gör det till en form av 

makroteori. Till skillnad från mikroteorier som istället söker svar på kriminellt beteende i 

enskilda individers beteenden. Dock menar Akers, Sellers och Jennings (2016, s.35) att 

rutinaktivitetsteorin även går att applicera på mikronivå då den kan användas för att studera 

människors egenskaper och rutinaktiviteter och koppla de faktorerna till upplevelser av 

viktimisering. 

 

Rutinaktivitetsteorin är en situationell teori som förklarar under vilka omständigheter 

kriminella handlingar kommer begås och vilka faktorer som måste vara uppfyllda (Sarnecki 

2015, s104). Precis som vid de flesta andra teorier finns dock vissa svagheter med teorin, den 

förklarar att det krävs en motiverad gärningsperson för att brott ska begås men teorin förklarar 

inte hur samspelet mellan individen och den specifika miljön leder till brottsliga handlingar, det 
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vill säga vad som gör att potentiella gärningspersoner blir motiverade att begå brott (Wikström, 

Oberwittler, Treiber och Hardie, 2012, s.331). I och med detta förklarar den inte heller 

individuella skillnader i just motivationen att begå brottsliga handlingar (ibid). 

 

Annan kritik som riktats mot rutinaktivitetsteorin kommer från Clarke (2005) refererad i Lab 

(2014, s.226) som anser att rutinaktivitetsteorin likt många andra situationsbundna teorier 

skuldbelägger brottsoffren. Flera faktorer inom teorin pekar mot detta, dels så indikerar teorin 

att risken att utsättas för brott ökar om objektet är tillgängligt och synligt eller beroende på 

dennes egenskaper, vilket kan få brottsoffer att känna skuld eller hämma personers dagliga 

rutiner på grund av känslan av risk att utsättas för brott. Clark menar dock att dessa egenskaper 

hos teorin kan användas i informativt syfte, då det kan ge information om vilka risker som finns 

för att bli utsatt för brott och då även hur sådana risker skulle kunna undvikas.  

 

Clark (2005, refererad i Lab 2014 s.226) poängterar även att preventiva åtgärder kopplade till 

situationell teori som rutinaktivitetsteorin ofta förflyttar brottslighet istället för att minska den 

men detta råder det delade meningar inom i forskningen. Även Akers, Sellers och Jennings 

(2016, s.36) har gett rutinaktivitetsteorin viss kritik, gällande att faktorn motiverad förövare 

ofta hamnar i skymundan, anses universell eller i alla fall inte är problematisk.  

 

3.1.1 Rational choice 

Rutinaktivitetsteorin kan kombineras med en mängd andra kriminologiska teorier för att bemöta 

problematiken med den motiverade förövaren. En sådan teori vi valt är rational choice teorin, 

som grundades av Cornish och Clark (1968). Denna teori valdes bland annat då Bernasco, 

Johnson och Ruiter (2015, s.127) har studerat varför inbrottstjuvar väljer sina objekt, alltså vad 

som gör dem motiverade att välja just detta objekt. Bernasco et al. förklarar då kopplat till 

rational choice teorin hur inbrottstjuvar gör rationella överväganden vid brottsliga handlingar 

på samma vis som vid olika legitima val i livet. Det handlar enligt Bernasco et al. om att 

inbrottstjuven gör sina val utifrån en beräkning av vinster kontra förluster eller fördelarna 

gentemot nackdelarna med att göra bostadsinbrottet på en specifik plats vid ett specifikt tillfälle.  

 

Bernasco och Nieuwbeerta (2005, s.297) förklarar att fördelar med att begå bostadsinbrott för 

den potentiella gärningspersonen kan vara både det materiella värdet av stöldgodset men även 

den spänning eller status som gärningen medför. Dessa fördelar vägs mot nackdelarna, vilka 

består av kostnader inkluderat tid, ansträngning och andra utgifter som gärningspersonen måste 
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lägga på bostadsinbrottet. Nackdelar rör även risken att bli upptäckt och därmed potentiellt 

åtalad och straffad samt eventuell skada som kan uppkomma vid oväntade konfrontationer med 

vittnen eller brottsoffer. På så sätt har varje potentiellt inbrottstillfälle specifika egenskaper som 

gör bostadsinbrottet mer eller mindre lönsamt, riskabelt och dyrt. 

 

3.1.2 Rutinaktivitetsteorin kopplat till grannsamverkan  

Enligt Brottsförebyggande rådet (2017, s1) kan bostadsinbrott, likt utsatthet för annan typ av 

brottslighet, förklaras med hjälp av vad de kallar brottstriangeln. De menar att brottstriangeln 

utgår från att brott uppstår när de tre faktorerna lämpligt brottsobjekt, potentiell gärningsperson 

samt bristfällig övervakning eller skydd sammanfaller. Vilket är precis det Cohen och Felsons 

rutinaktivitetsteori beskriver.   

 

Bennet et al (2006, s.438) beskriver att grannsamverkan leder till minskade möjligheter att begå 

brott, vilket yttrar sig på flera olika vis. Dels förklarar Cohen och Felson (1979, s.589) som 

nämnt att det krävs avsaknad av kapabla väktare för att brott ska begås. Tillsätts kapabla väktare 

i form av att boende i ett bostadsområde exempelvis börjar ifrågasätta vad okända personer gör 

i området samt ha bättre koll på varandra och varandras egendom blir detta en form av informell 

övervakning i området som kan minska möjligheten för potentiella gärningspersoner att begå 

brott där. 

 

När det gäller det lämpliga objektet som Cohen och Felson (1979, s.589) tar upp inom 

rutinaktivitetsteorin går detta att koppla till grannsamverkan och bostadsinbrott då 

grannsamverkan kan användas för att göra objekt mindre lämpliga för en potentiell 

gärningsperson. Objektets lämplighet påverkas enligt Sarnecki (2009, s.247) bland annat av hur 

synligt, uppmärksammat och tillgängligt det är för den potentiella gärningspersonen. Som 

nämnt används grannsamverkan dels för att informera om möjliga åtgärder för att förebygga 

brott, och i just denna studie, bostadsinbrott. Åtgärder för att minska lönsamheten för potentiella 

gärningspersoner kan enligt Brottsförebyggande rådet (2017, s.2) vara ID-märkning av 

värdefulla föremål för att göra dessa mindre stöldbegärliga genom att det försvårar hantering 

och möjligheten att sälja det vidare. Andra åtgärder som går att koppla till att motverka lämpliga 

objekt handlar om larmsystem och andra typer av låsanordningar (Sarnecki 2015, s.104).  

 

Faktorer som ökar risken för bostadsinbrott är sådant som bidrar till att potentiella 

gärningspersoner kan utföra brott ostört, det kan vara exempelvis täckande buskage eller 
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mörker (Brottsförebyggande rådet 2017, s.1). Om upptäcktsrisken blir högre blir förövaren 

mindre motiverad att begå brott menar Brottsförebyggande rådet (2017, s.2). Därför kan olika 

former av både informell och formell övervakning vara effektiva brottsförebyggande åtgärder. 

Enligt Brottsförebyggande rådet är grannsamverkan en form av sådan informell typ av 

övervakning vilken stärker den sociala kontrollen och sammanhållningen i området. För att 

göra potentiella gärningspersoner mindre motiverade kan det även hjälpa att öka 

upptäcktsrisken genom att avlägsna eller ansa skymmande buskage eller förstärka belysning i 

bostadsområdena.   

 

Brottsförebyggande rådet (2017, s.1) menar att när det skett bostadsinbrott i ett område kan 

risken för upprepad utsatthet i samma bostadsområde öka. Att genom grannsamverkan 

informera om sådana händelser och göra boende i områdena uppmärksamma kan man 

förebygga fler bostadsinbrott i området. 

 

3.2 Social kontroll 

Det finns flera olika typer av kontroll i samhället för att minska och förebygga kriminellt 

beteende. Dels formell kontroll som handlar om en extern kontroll från rättssystemet som 

upprätthålls med olika aktörer, exempelvis polisen (Sarnecki 2015, s.131f). Dels finns det social 

kontroll vilket istället innefattar den informella kontroll som exempelvis föräldrar eller andra i 

ens omgivning utövar (Sarnecki, 2015, s.134). Sarnecki menar att den sociala kontrollen mellan 

människor är den viktigaste typen av kontroll och i stor utsträckning krävs inte något speciellt 

ingripande utan det räcker med andra människors närvo för att normer om ickekriminellt 

beteende ska råda. Dock har allmänheten i de flesta länder rättigheter att göra vissa mindre 

ingripanden om så skulle behövas, envarsgripande kallas detta i Sverige. 

 

En av de första som tog fram konceptet om kontrollteorier var Reiss (1951) refererad i Akers, 

Sellers och Jennings (2016, s.120f) vilket Nye (1958) sedan byggde vidare på. Akers et al. 

menar att dessa kontrollteorier bygger på att det finns olika typer av kontroll i samhället. 

Begreppet social kontroll innefattar både en typ av självkontroll och kontroll av individers 

beteende genom extern tillämpning av sociala sanktioner, som belöningar för konformitet, samt 

bestraffning mot avvikande beteende, allt detta sker under och är en viktig del i interaktion och 

socialisering mellan människor. Akers et al. menar att när Reiss introducerade begreppet inom 

kriminologin handlade det om att förklara orsaken till brottsligt beteende genom misslyckande 
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i personlig och social kontroll. Personlig kontroll handlar om intern kontroll medan social 

kontroll gäller extern kontroll genom informella sociala sanktioner.  

 

Enligt Akers et al. (2016, s. 120f) identifierade Nye senare tre huvudkategorier inom social 

kontroll som verkar brottsförebyggande. Den första handlar om den direkta kontrollen och 

innefattar sanktioner eller hot vid misskötande och belöningar vid medgörlighet. Den andra 

huvudkategorin är indirekt kontroll och handlar om den kontroll som gör att individer avstår 

från att begå brottsliga handlingar då hen inser att det kan orsaka besvikelse och smärta hos 

föräldrar eller andra de har en nära relation till. Slutligen finns den interna kontrollen som 

innebär att personer genom det egna samvetet hindrar sig själva från att begå brott. 

 

Akers et al. (2016, s.129f) förklarar att Nye medger att direkt kontroll kan utövas genom 

rättsliga och andra formella sanktioner men poängterar ändå vikten av informell, indirekt 

kontroll från omgivningen. Nye (refererad i Akers et al.) menar att den sociala kontrollen i dess 

olika former motverkar personers motivation att begå brottsliga handlingar och på så vis 

fungerar brottsförebyggande. Teorin om social kontroll har dock fått viss kritik då den ibland 

anses fungera bäst i förhållande till människor som redan är relativt laglydiga menar Sarnecki 

(2015, s.131). 

 

3.2.1 Social kontroll kopplat till grannsamverkan  

Social kontroll handlar som ovan nämnt delvis om extern kontroll genom informella sociala 

sanktioner. Detta går att koppla till olika åtgärder inom grannsamverkan, då grannsamverkan 

handlar just om att vara extra vaksamma, hjälpa varandra hålla koll och informera om olika 

möjliga åtgärder som kan verka brottsförebyggande. Den sociala kontrollen är alltså tänkt att 

avvärja motiverade gärningspersoner genom största del informell kontroll. Sarnecki (2015, 

s.132) menar att grannsamverkan kan anses vara en halvformell typ av social kontroll där 

tanken är att öka den sociala kontrollen i ett bostadsområde genom att öka sammanhållningen 

i området. Genom att grannar hjälper varandra att iaktta misstänkta personer eller händelser 

samt håller koll på varandras hus ökar den sociala kontrollen vilket kan förebygga 

bostadsinbrott i området.  

 

Även vissa tekniska åtgärder har som syfte att öka den sociala kontrollen och tittar man på det 

så kallade fixing broken windows-resonemanget  går det att koppla grannsamverkan till social 

kontroll (Sarnecki 2015, s.133). Enligt Kelling och Cole refererad i Sarnecki (ibid.) går 
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resonemanget ut på att förbättrad utomhusbelysning, och andra åtgärder som gör miljön runt 

bostadsområdet mer öppen och överskådlig, bidrar till att människor känner sig tryggare i 

miljön. Det handlar även om att direkt motverka skadegörelse samt att konsekvent ta bort klotter 

samt hålla rent i miljön. Det ska med andra ord se helt och rent ut i området för att ge en anblick 

av att vara ett välvårdat och fint område. De påpekar att människor i och med det blir mer 

angelägna att ta ansvar och bibehålla en bra sammanhållning, därmed ökar den sociala 

kontrollen och fungerar brottsförebyggande. 

 

4 Metod 

Inledningsvis i detta kapitel har den vetenskapliga utgångspunkt som ligger till grund för 

studien beskrivits. Därefter har urvalet samt val av datainsamlingsmetod presenterats samt 

problematiken kring dessa metoder. Avslutningsvis följer en presentation av vald analysmetod 

samt redogörelse över de etiska och vetenskapliga betänkanden och ställningstaganden som 

tagits under studiens gång. 

 

I syfte att studera grannsamverkan inom Södermalms stadsdelsområde har en empirisk studie 

genomförts i fyra steg.  Först utsågs 13 områden inom Södermalms stadsdelsområde ut vilka 

matchades efter areastorlek samt att de hade tre till åtta bostadsadresser med grannsamverkan. 

Från dessa 13 områden kontaktades ombud för grannsamverkan, varpå åtta av dessa valde att 

medverka i strukturerade intervjuer där detaljerad information angående vilka olika åtgärder de 

aktuella områdena använde sig av i form av grannsamverkan insamlades. Därefter kopplades 

även uppgifter kring anmälda fullbordade bostadsinbrott i område före samt efter en 

implementering av grannsamverkan i området. Slutligen analyserades materialet genom 

komparativ analys.  

 

4.1 Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 

Denna studie har utgått från ett positivistiskt synsätt då den som Thurén (2007, s.21) beskriver, 

försöker skapa så säker kunskap som möjligt genom att se och förklara möjliga samband. I linje 

med positivismen var vår utgångspunkt att en mindre mängd konkret kunskap är bättre än större 

mängder spekulationer. Därför ansåg vi att det inte räckte att uttala sig om huruvida 

grannsamverkan har effekt utan vi såg vikten av att ta reda på vilka åtgärder som faktiskt 

används och om det finns specifika typer av åtgärder som kan kopplas till lägre antal 

bostadsinbrott. Thurén (2007, s.16) menar att positivismen bygger på en tro om att det finns en 
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absolut kunskap och ett sökande efter denna, men att forskare med denna vetenskapsteoretiska 

utgångspunkt idag är väl medvetna om problematiken kring att finna helt säker kunskap.  

 

Positivismen blir ibland beskylld för att avvisa fantasi och kreativitet säger Thurén (2007, s.41) 

men menar att inom positivismen får gärna både fantasi och kreativitet flöda och användas för 

att komma på idéer, teorier och hypoteser, vilka senare granskas logiskt eller iakttas för att få 

kunskap. Enligt Thurén (2007, s.17) har det positivistiska tankesättet två källor till kunskap, det 

ena handlar om vad vi kan iaktta med våra sinnen medan det andra handlar om vad vi genom 

vår logik kan räkna ut. Han menar att positivismen inte litar på känslor, lösa spekulationer eller 

liknande som fakta utan att allt ska kritiskt granskas och undersökas för endast det som kan 

säkerställas med all rimlig sannolikhet kan ses som fakta. Data kan logiskt analyseras och 

utifrån det kan vi dra slutsatser. Med tillräckliga mängder data kan den kvantifieras för att kunna 

dra generella slutsatser menar Thurén.  

 

Kopplat till detta syftar studien till att kunna dra slutsatser om åtgärder inom grannsamverkan 

i Södermalms stadsdelsområde utifrån empirisk fakta, fakta i detta fall är det material som 

samlas in genom intervjuer vilket är i linje med det induktiva tankesättet (Thurén 2007, s.22). 

Enligt Bryman (2011, s.28) handlar det induktiva angreppssättet om att göra observationer och 

få ett resultat vilket forskare senare drar slutsatser från och bildar sig en teori kring. Vår studie 

har dock likt andra induktiva studier inslag av deduktion då vi som Bryman beskriver även varit 

tvungna att samla in viss ytterligare information för att på lämpligt sätt kunna bilda en teori, 

detta sätt att gå fram och tillbaka mellan teori och data kallas iterativ. I denna studie utvecklas 

ingen ny teori utan resultatet bestod av empiri som vi kopplat till redan befintliga teorier för att 

få en förståelse för resultatet. 

 

4.2 Urval  

Urvalet i denna studie har varit matchat samt baserats på datamaterial gällande vilka bostäder 

som hade grannsamverkan inom Södermalms stadsdelsområde. Södermalms stadsdelsområde 

innefattar som nämnt stadsdelarna Södermalm, Gamla stan, Riddarholmen, Långholmen, 

Reimersholme, Södra Hammarbyhamnen och ögruppen Årsta holmar. Materialet gällande de 

olika bostadsadresser9 som bedrev grannsamverkan tillhandahölls av Södermalms 

lokalpolisområde och bostadsadresserna sammanställdes i ett excelblad av Polisens GIS-

                                                 
9 Här menas bokförda bostadsadresser med adress och husnummer. 
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analytiker10. Exceldatan lades in i Polismyndighetens datorsystem Poliskarta Web. Detta 

genomfördes för att få en överskådlig kartbild över de bostadsadresser som hade 

grannsamverkan. 

 

 

Figur 1. Bild över Södermalms stadsdelsområde med bostadsadresser med grannsamverkan markerade.   

 

Ur det material som framkom ur Poliskarta Web framtogs ett matchat urval av 13 mindre 

områden med en areastorlek mellan 4400–4500 kvadratmeter med tre till åtta bostadsadresser 

med grannsamverkan (se bilaga 4). Urvalet var inte slumpmässigt utan målet var att matcha 

områdenas egenskaper med varandra, detta då studien använder sig av komparativ analysmetod 

som syftat till att jämföra de olika områdena. Enligt Denk (2002, s.47) baseras urvalet inom 

komparativ metod mer på intention än slumpmässighet, så vi valde urvalsenheter utefter att de 

skulle vara så lika som möjligt samt att resultaten från dessa områden skulle gå att jämföra med 

varandra. Denk (2002, s.48) menar att det är viktigt att urvalet är relaterat både till studiens 

forskningsfrågor samt den valda analysens upplägg. 

 

4.2.1 Felkällor urval 

Felkällor som är vanligt förekommande i kvantitativ metod är bland annat urvals- eller 

samplingsfel (Bryman, 2011, s.200). Med urvalsfel, eller urvals-bias, menas att det uppstått en 

skevhet gällande urvalets representativitet medan samplingsfel innebär att det finns en skillnad 

                                                 
10 GIS-analytiker är personer som analyserar data i geografiska informationssystem (GIS).  
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mellan urvalet och den population som urvalet baserats på (Bryman, 2011, s.179). Då denna 

studie bestod av ett urval som inom urvalsramen matchat varandra syftade denna studie inte till 

att finna generaliserbara fakta. I och med att studien inte hade ett representativt urval, som 

speglar populationen, kan även detta ses som en felkälla i denna studie även om urval i 

komparativa studier enligt Denk (2002, s.47) inte väljs utifrån etablerade urvalsprinciper lika 

ofta som i andra typer av studier. Problematiken kring generaliserbarhet och andra felkällor 

diskuteras vidare i avsnittet om validitet, reliabilitet och generaliserbarhet.  

 

4.3 Datainsamlingsmetod 

När det matchade urvalet av 13 mindre områden tagits fram, med en area mellan 4400–4500 

kvadratmeter, inom Södermalm stadsdelsområde såg vi återigen till listan över registrerade 

grannsamverkansadresser. Där fanns kontaktuppgifter till ombudsmän inom de utvalda 

områdena som vi därefter sände mail till från LPO Södermalms grannsamverkans-mailadress. 

I mailet förklarades syftet med studien samt en förfrågan om en medverkan i studien (se bilaga 

2). Utifrån dessa mail framkom åtta personer som ville medverka i studien varpå det vidare 

fördes konversationer gällande tid och plats för intervjuerna.  

 

4.3.1 Strukturerade intervjuer 

Metoden som utsågs med syfte att samla in det material som vi ville få tillgång till valdes 

strukturerade intervjuer. Med strukturerade intervjuer menas att man som intervjuare ställer 

frågor utifrån ett sedan tidigare förutbestämt frågeschema (Bryman, 2011, s.203). Bryman 

menar att tanken bakom strukturerade intervjuer handlar om att kontexten ska vara densamma 

i alla intervjuer som genomförs i studien. För att kunna sammanställa svaren på jämförbart sätt 

är det enligt Bryman viktigt att frågorna ställs på samma sätt och i samma ordning. Fördelarna 

för oss med att använda strukturerade intervjuer var att informationen vi fick fram blev 

jämförbar och enkel att koda (ibid). Bryman menar dock att strukturella intervjuer kan medföra 

vissa problem, vilka förtydligas under rubriken felkällor.  

 

Inför de strukturerade intervjuerna hade vi förberett ett frågeformulär (se bilaga 3) med till stor 

del slutna frågor som vi utgick ifrån vid intervjutillfällena för att få in så jämförbara svar som 

möjligt samt för att bilda ett enkelt material att bearbeta då tidsschemat för studien var pressat 

(Bryman 2011, s.245). När vi författade frågeformuläret utgick vi ifrån den förkunskap vi hade 

fått genom att läsa tidigare forskning kring grannsamverkan och olika former av åtgärder som 
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används i syfte att förebygga brott genom grannsamverkan. Vi valde även att ha med några mer 

öppna frågor för att fånga upp ifall det var något som vi själva kunde ha missat att fråga eller 

inte alls tänkt på utifrån vår bias. 

 

4.3.1.1 Val av plats 

När vi kontaktat samt fått svar från de ombud som valt att medverka i studien började de 

strukturerade intervjuerna genomföras. Dessa intervjuer hölls på olika platser, exempelvis i 

anslutning till ombudens bostäder, på Södermalms polisstation samt på ett café. Dessa olika 

platser kan enligt Thomsson (2010, s.83f) ha påverkat intervjun på olika vis då intervjupersonen 

kanske inte vågade vara helt ärlig eller på annat vis påverka vad personen berättade. Dock 

hävdar Thomson att det finns fördelar med sådana val av platser som exempelvis café då det 

ibland kan passa bäst att ses på neutral mark för intervjuer. Vi anser även att den information 

som ombuden delade med sig av inte var av speciellt känslig karaktär och i början av varje 

intervju gick vi igenom att intervjun genomfördes i linje med de forskningsetiska principerna 

varpå respondenterna borde varit väl medvetna om att deltagandet varit helt frivilligt och att all 

information som lämnades var anonym.  

 

Vår intention var att skapa en tillitsfull relation mellan oss som intervjuare och respondenterna 

för att de skulle känna sig bekväma i att svara på våra frågor, detta var anledningen till att vi 

valde att genomföra intervjuerna ansikte mot ansikte istället för över telefon (Bryman 2011, 

s.213). Precis som Bryman påpekar så var vår tanke att den mänskliga kontakten man får genom 

att ses fysisk skulle påverka tilliten positivt även om vi såklart inte kan garantera att 

respondenterna kände sig bekvämare i detta. Vårt sätt att underlätta intervjuerna utgick ifrån att 

val av plats inte påverkade informationen vi fick fram från intervjuerna i den grad att det gjort 

någon skillnad för studiens syfte. Vi beskrev även studiens syfte både skriftligt i mailinbjudan 

samt inför varje intervju, detta för att få respondenterna så engagerade som möjligt och benägna 

att medverka (Bryman 2011, s.212). 

 

4.3.2 Pilotintervju 

När vi hade konstruerat första versionen av frågeformuläret till de strukturerade intervjuerna 

valde vi att genomföra en pilotintervju. Detta för att se om de frågor vi tänkt ställa gav svar på 

frågeställningarna vi ville besvara samt ifall någon fråga behövdes tas bort, läggas till eller 

ändras (Bryman 2011, s.258). Detta gav oss även möjligheten att bilda en uppfattning om hur 

långa våra intervjuer skulle bli med de utvalda intervjupersonerna så att vi kunde informera om 
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detta redan när vi kontaktade dem. Inom Södermalms stadsdelsområde konstaterade vi att de 

flesta adresserna som fanns registrerade i grannsamverkansregisterna var lägenhetshus i form 

av bostadsrätter och hyresrätter. Pilotintervjun genomfördes däremot i Uppsala och då 

grannsamverkan främst används i de bostadsområdena med villor var det betydligt svårare att 

hitta en ombudsman för grannsamverkan i lägenhetshus.  

 

Utifrån ovanstående valdes istället att genomföra vår pilotintervju med en boende i ett 

villaområde i Uppsala som hade grannsamverkan. Efter pilotintervjun reviderade vi 

frågeformuläret då vi insett att vissa frågor var bra att ha med medan andra frågor var onödiga 

utifrån studiens syfte och därför togs bort (Bryman 2011, s.259). Efter pilotintervjun som både 

spelades in och transkriberades insåg vi att även de stegen var tidskrävande och onödiga då vår 

studies syfte inte var tänkt att undersöka hur något sägs eller uppfattas utan om den information 

som respondenten gett oss.  

 

4.3.3 Inbrottsstatistik  

För att sedan kunna koppla informationen vi fått fram angående vilka åtgärder som används 

inom grannsamverkan till statistik över anmälda bostadsinbrott användes Polismyndighetens 

datorsystem för händelse- och brottsinformationstjänst, Hobit.  För att få fram information om  

bostadsinbrott innan och efter en implementering av grannsamverkan i de olika områdena togs 

information fram från de strukturerade intervjuerna gällande vilket år bostadsområdena startat 

sin grannsamverkan. Här valde vi att avgränsa oss till fullbordade bostadsinbrott inom en 

tidsram på fem år innan grannsamverkan samt ett till fem år efter grannsamverkans uppstart, 

beroende på hur nyligen uppstarten var. Detta för att jämföra bostadsinbrott innan och efter en 

implementering av grannsamverkan. För att få fram denna information i Hobit använde vi oss 

av avgränsningskraven att det endast var brott med brottskod 980211 och att brotten skulle skett 

inom Södermalms stadsdelsområde.  

 

Vi tog fram data årsvis mellan 1989-01-01 till 2017-12-31 för att täcka in rätt tidsperioder inom 

alla utvalda områdena (se bilaga 6). Dock fick vi problem med bortfall mellan 1989-01-01 till 

2004-12-31, vilket diskuteras närmare under avsnittet felkällor. Det resulterade i att vi enbart 

fick fram årsvis data över relevanta områdenas registrerade bostadsinbrott mellan 2005-01-01 

och 2017-12-31. Den data som Hobit tog fram omvandlades till ett excelblad där en kort 

                                                 
11

 Fullbordade inbrott i lägenhet (Brottsförebyggande rådet, 2016, s.48). 
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beskrivning av händelsen samt exakta koordinater för inträffandet framgick.  Detta 

exceldokument samt de bostadsadresser som bedrev grannsamverkan inom Södermalms 

lokalpolisområde slogs samman i Poliskarta Web för att få en överskådlig bild över hur 

grannsamverkan förhöll sig till anmälda fullbordade bostadsinbrott.  

 

Därefter tittade vi specifikt på våra åtta utvalda bostadsområden och antalet anmälda 

fullbordade bostadsinbrott i varje område årligen fem år innan respektive ett till fem år efter 

implementeringen av grannsamverkan i respektive område, beroende på hur nyligen områdena 

startade med grannsamverkan. Detta för att hitta eventuella skillnader mellan åren innan 

områdena hade grannsamverkan och åren efter att grannsamverkan initierades i områdena, samt 

för att lägga in datan i en tidsserie för att se förändring över tid.  

 

4.3.4 Felkällor datainsamling 

Att använda sig av strukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod medför en del 

felkällor. Här handlar det om att vårt frågeformulär likt andra strukturerade intervjuer 

huvudsakligen innehöll slutna frågor med fasta svarsalternativ (Bryman 2011, s.205). Detta gör 

att respondenten blir tvungen att välja det svar som passar bäst, vilket kan bidra till att 

respondenten inte ger ett så korrekt svar som möjligt. Bryman menar dock att fördelen med 

detta blir att det inte uppstår lika stora variationer mellan svaren och på så vis blir svaren enklare 

att sammanställa och jämföra inför en analys av mer kvantitativ art. Vi hade denna problematik 

i åtanke under valet av datainsamlingsmetod men ansåg ändå att ett frågeformulär med största 

delen slutna frågor och ett par öppna frågor för förtydligande var mest  fördelaktigt och lämplig 

utifrån studiens syfte, vetenskapliga utgångspunkt och tidsram.  

 

Ett annat problem handlar enligt Bryman (2011, s.223f) om så kallade ja- och nejsägare vilka 

har en tendens att hela tiden ta avstånd från eller hålla med om frågor eller påståenden som 

intervjuaren frågar om, det kan handla om att respondenten vill vara till lags eller upprätthålla 

en viss bild av sig själva. Dessa problem är något vi har beaktat men vi anser inte att det har 

påverkat intervjuerna i den utsträckning att det gör skillnad för materialet. Bryman (2011, s.224) 

tar även upp problematiken med att respondenten kan uppfatta meningen av något på ett annat 

sätt än det vi som intervjuare vill förmedla och därmed kanske svarar på något annat.  

 

För att försöka undan komma den problematiken genomförde vi som nämnt en pilotintervju för 

att åtminstone vara så tydliga som möjligt för att minska risken för missuppfattning. Dessutom 
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bör tilläggas att intervjuerna skett med ombudsmännen av grannsamverkan vilket kan bli 

missvisande då den personen antagligen endast svarar utifrån egen uppfattning/upplevelse och 

andra boende kan ha andra uppfattningar. Vi är medvetna om detta vilket bidrar till att en 

felkälla bildas i och med denna problematik. Men då tidsramen varit kort har det inte varit 

möjligt att genomföra intervjuer även med andra boenden i områdena. 

 

4.3.4.1 Bortfall  

Gällande bortfall, var det utifrån de 13 mail (se bilaga 2) som sändes ut till urvalsområdena 

enbart ett mail som kom tillbaka i vändande post som beskrev att mailadressen inte längre var 

i bruk. Därefter kom det ett mailsvar där personen i fråga beskrev att de inte längre hade sin 

post som ombudsman för grannsamverkan i styrelsen då de hade flyttat. Slutligen var det 

därefter tre personer som svarade att de inte ville medverka i någon studie eller intervju. Åtta 

personer valde att medverka i studien. Därav blev bortfallet totalt fem personer av 13, varpå 

dessa personer i urvalet fallit bort av olika anledningar. Svarsfrekvensen blev alltså därefter 

61,5%.  

 

Bryman (2011, s.192) förklarar att flera forskare hävdar att bortfall, på grund av att 

respondenten inte vill delta ökar, och han ifrågasätter om detta bortfall är av någon speciell 

betydelse för undersökningar. Det kan dock ha viss betydelse om det visar sig att det är en viss 

grupp människor som inte vill delta då den gruppen kan bli underrepresenterade i resultatet. 

Precis som ovan nämnda problem anser vi att även dessa problem med bortfall inte har någon 

större betydelse för vår studie. Alla åtta respondenter som deltog svarade utan invändningar på 

alla frågor och verkade ta sin medverkan på största allvar så de inkomna svaren bedömde vi 

som användbara som material (ibid.). 

 

4.3.4.2 Statistik över anmälda fullbordade bostadsinbrott 

När det kommer till att använda sig av kriminalstatistik över anmälda brott som underlag för 

bostadsinbrott finns det viss problematik kring detta. Då alla brott som begås inte anmäls 

hamnar de heller inte i statistiken över anmälda brott och därmed bildas ett mörkertal (Sarnecki 

2009, s.70). Detta mörkertal är en sak som är viktig att ha i åtanke när man studerar eller 

använder sig av anmälningsstatistik. Det finns dock omständigheter som bidrar till en ökad 

chans att människor anmäler brott de har utsatts för, sådana omständigheter kan exempelvis 

vara att brottet är av grövre karaktär eller måste anmälas till försäkringsbolag för att brottsoffret 
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ska kunna få ut något på sin försäkring (Sarnecki 2009, s.71f). I och med detta är bostadsinbrott 

en typ av brott som anmäls i stor utsträckning och vi har därför inte haft problem med mörkertal 

i samma utsträckning som vid anmälningar av annan brottslighet men vi hade självklart detta i 

åtanke ändå. 

 

Ett annat problem med anmälningsstatistiken är att vi tittat tillbaka på anmälningar så långt som 

till år 1989 för att kunna jämföra statistiken innan grannsamverkan infördes med statistiken på 

ett par år efter i samma område. Att studera förändringar i brottslighet över tid kan var 

problematiskt menar Sarnecki (2009, s.75) då definitioner för brotten kan förändras vilket kan 

påverka statistiken för anmälda brott, men även andra omständigheter kan ha inträffat som kan 

påverka anmälningsbenägenheten, vilket är viktigt att beakta. Denna problematik fick vi erfara 

när vi tog fram data över bostadsinbrott och fick ett bortfall mellan perioden 1989-01-01 till 

2004-12-31, detta bortfall berodde på att det inte fanns någon data registrerad med den 

brottskoden under tidsperioden. Detta resulterade i att ett av våra utvalda områden helt saknade 

data fem år innan samt fem år efter införandet av grannsamverkan, ett annat område saknade 

data fem år innan samt tre år efter införandet och det sista påverkade området saknade data det 

femte året innan införandet. I fem av åtta områden kunde vi jämföra statistiken över 

bostadsinbrott både innan och efter införandet av grannsamverkan. 

 

4.4 Variabelkodning 

Den data som samlades in genom de strukturerade intervjuerna kodades in i variabler  (se bilaga 

5) på dikotom nivå, det vill säga att variablerna enbart bestod av två kategorier (Bryman, 2011, 

s.321). Detta gäller alla kategorier utom variabeln gällande hur många bostadsinbrott som skett 

i det avgränsade området fem år innan grannsamverkan implementerats samt ett till fem år efter 

grannsamverkan implementerats. I denna studie bestod variablerna av olika åtgärder, både 

praktiska och fysiska, alla dikotoma variabler kategoriserats som 0 för nej/att åtgärden inte 

används eller som 1 för ja/att åtgärden användes. Dessa variabler utgår från de olika svaren som 

inkommit från frågeformulären (se bilaga 3) som användes till de strukturerade intervjuerna 

med ombudsmän för grannsamverkan. 

 

4.5 Analysmetod 

All den data som samlats in genom studiens gång har valts att analyseras genom komparativ 

analys. Detta då denna studie syftat till att jämföra vilka olika typer av åtgärder kopplat till 
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grannsamverkan som används inom olika bostadsområden samt på vilket sätt dessa kan 

jämföras med statistiken över fullbordade bostadsinbrott före och efter en implementering av 

grannsamverkan. 

 

4.5.1 Komparativ analys 

En komparativ analysdesign kan appliceras i både en kvalitativ och kvantitativ studie menar 

Bryman (2011, s.80). Komparativa analysmetoder gör det möjligt att genomföra analyser av 

likheter eller skillnader i egenskaper hos olika fall skriver Denk (2012, s.12). Detta genom att 

analysera de egenskaper som finns då minst två fall blir satta i relation till varandra. Det handlar 

om relationella egenskaper, alltså hur “egenskaper i en aspekt hos fall A förhåller sig till 

egenskaper i samma aspekt hos fall B”, menar Denk. Det som förenar de olika kategorierna 

med relationella egenskaper är inte att information om fallens egenskaper framkommer, utan 

snarare hur egenskaperna hos fallen förhåller sig till varandra när de jämförs. Enligt Denk 

(2002, s.8) är det huvudsakliga syftet med komparativ analys att få förståelse för det studerade 

objektets uppbyggnad, betydelse och orsaker.  

 

Komparativa analysmetoder möjliggör även analyser av relationer mellan faktorer (Denk, 2012, 

s.13). Denna metod kan därför användas för att undersöka frågor kring hur skillnader och 

likheter i faktorer förhåller sig till varandra (ibid.). Denk menar vidare att det i förklarande 

relationer mellan faktorer finns ett samband mellan minst två av dessa faktorer och att 

komparativa analysmetoder bland annat kan användas här för att undersöka samband mellan 

oberoende och beroende faktorer, men även att den komparativa analysmetoden kan tillämpas 

för att upptäcka samband mellan faktorer. Komparativa analysmetoder kan även användas för 

att pröva hypoteser eller upptäcka samband (Denk, 2002, s.13). Här menar han att slutsatser 

kan formuleras gällande empiriska förhållanden utifrån insamlat material. Det innebär enligt 

Denk att komparativa analysmetoder är utformade för induktiva analyser, vilket passar denna 

studie bra då den som tidigare nämnts utgår från ett induktivt förhållningssätt. 

 

Arbetsgången för att genomföra en komparativ analys är som följer; först beslutas vilka faktorer 

man vill undersöka (Denk, 2012, s.52f), sedan utses vilka faktorer som är nödvändiga för 

analysen. Därefter väljer man vilka fall som anses relevanta för analysen (Denk, 2012, s.53). 

Det tredje steget är att identifiera undersökningsuppgift för att sedan kunna jämföra de olika 

fallen, ibland även med tidigare forskning (Denk, 2012, s.55). Innan själva analysen och 

kommande slutsatser ska man inom komparativ forskning enligt Denk (2002, s.32) bestämma 
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vilka tidsperioder som ska undersökas, i vårt fall fem år innan och ett till fem år efter att 

grannsamverkan införts. Slutligen bestäms hur underlaget ska samlas in, vilket i vår studie blev 

genom strukturerade intervjuer (ibid).  

 

I denna studie har analysmetoden applicerats på ett sådant sätt att de olika områdena har 

jämförts när det gäller vilka typer av metoder och åtgärder som områdena har valt att arbeta 

med gällande grannsamverkan. En jämförelse har också genomförts när det gäller hur 

statistiken över bostadsinbrott förhåller sig till grannsamverkan, det vill säga en jämförelse av 

hur statistiken över detta såg ut i områden fem år innan grannsamverkan implementerats samt 

ett till fem år efteråt.  

 

4.5.2 Felkällor analysmetod 

Komparativa analysmetoder innefattar ofta en avvägning mellan komplexitet och generalitet 

gällande antalet faktorer och antalet fall som ska analyseras med dessa faktorer (Denk, 2002, 

s.75f). En del analysmetoder är utformade för att hantera många faktorer hos ett fall (Denk, 

2012, s.15). Komparativa analysmetoder har framställts som en grupp mellan statistiska 

analysmetoder, vilka har många fall men färre faktorer, och fallstudier, vilka har fler faktorer, 

eftersom komparativa analysmetoder ofta används för att studera flera faktorer hos ett fåtal fall 

(ibid). Denk menar att vid komparativa analyser är faktorerna färre än vid fallstudier, men fler 

än vid statistiska analyser.  

 

Denk (2012, s.57) menar att det finns brister i många analysmetoders uppbyggnad. Detta är 

dessvärre begränsningar som ibland kan omöjliggöra jämförelse menar han, här nämner Denk 

(2012, s.58) bland annat urvalet av fall. Fallen som väljs ut till studien bör uppfylla specifika 

förutsättningar samt vara lika i alla aspekter förutom i den aspekt som ska förklara en skillnad 

mellan fallen (ibid.). Denk hävdar att det är en utmaning att hitta fall som har skillnader i alla 

aspekter utom just i en. Ett annat problem med urvalet menar Denk är att analyserna och 

slutsatserna baseras på ett fåtal fall. Det kan här bildas en urvalsskevhet vilken blir problematisk 

när det gäller hypotesprövning då hypotesens giltighet då beror på vilka fall som valts ut (ibid.). 

Specifikt kopplat till komparativa analyser med enkäter eller liknande finns en problematik 

kring att de som ingår i urvalet besvarar enkäten (Denk, 2012, s.211). Denk menar att de som 

inte svarar på enkäterna, i vår studie de strukturerade intervjuerna, bildar bortfallet och 

omfattningen av bortfallet påverkar självklart studiens trovärdighet. Även den statistiska 

säkerheten i slutsatserna påverkas i stor grad av bortfallet (ibid.). 
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En annan problematik kopplad till komparativ analys handlar enligt Denk (2002, s.72f) om att 

komparativa analyser kan komma fram till logiska samband mellan faktorer om dessa visar på 

ett logiskt mönster. Dessa kriterier kan inte avgöra om det faktiskt rör sig om ett verkligt 

samband i form av kausalitet, det vill säga där de undersökta fenomenen faktiskt påverkar 

varandra, utan det skulle kunna röra sig om skensamband. Ett eventuellt skensamband skulle 

även kunna vara direkt eller indirekt påverkat av exogena faktorer som inte ingår i analysen 

(Denk 2002, s.75).  Inom komparativ analys är det enligt Denk (2002, s.73) även svårt att uttala 

sig om sambandets riktning. Även om analyser kan avgöra om det finns ett samband mellan de 

undersökta faktorerna så går det inte alltid att pröva om det verkligen är den ena faktorn som 

påverkar den andra, utan det tolkas ofta av forskaren. För att försöka pröva riktningen på hur 

valda faktorer förhåller sig till varandra använde denna studie även tidsserieanalys (Denk 2002, 

s.74).  

 

4.6 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  

Inom samhällsvetenskaplig forskning finns det ett par mycket viktiga kriterier för bedömning 

av forskning, de relevanta kriterierna för denna studie är validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet (Bryman 2011, s.49). Studies validitet handlar enligt Bryman (2011, s.50) om 

att studien mäter det som ska mätas och inte något annat. Bryman menar att det finns flera olika 

typer av validitet, dels finns mätnings- eller begreppsvaliditet. Som i denna studie handlar om 

huruvida vi faktiskt mätt vilka åtgärder som används inom ramen för grannsamverkan, 

skillnader och likheter i åtgärder för olika områden samt om det går att utläsa några skillnader 

i statistiken av bostadsinbrott innan respektive efter implementeringen av grannsamverkan, 

vilket är studiens syfte. Vi anser att studien har mätt just detta och den har därmed en hög 

mätningsvaliditet. 

 

En annan form av validitet är intern validitet, vilken mäter om kausala samband faktiskt är 

kausala eller om det rör sig om skensamband. Då vår studie har ett rätt litet urval och endast 

undersöker om det finns likheter och skillnader samt inte studerar några eventuella 

skensamband kan den interna validiteten inte anses speciellt hög. Dock är detta rätt vanligt 

enligt Bryman (2011, s.66) speciellt i tvärsnittsstudier, då det kan vara tvetydigt om det rör sig 

om kausala samband, ofta förklaras därför kopplingar och samvariationer istället för just 

kausala samband. Vi är väl medvetna om att det finns ett flertal faktorer som skulle kunna 
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påverka sambandet mellan grannsamverkan och bostadsinbrott, dessa saker tas upp under de 

olika avsnitten om felkällor. Intern validitet handlar även om trovärdighet, mer specifikt hur 

troliga studiens resultat är (Bryman 2011, s.52). Detta går specifikt att kopplat till det som 

nämndes i avsnittet ovan om problematik inom komparativ analys; att de som inte finns med i 

urvalet inte heller finns representerade i resultatet och att bortfallets omfattning påverkar 

studiens trovärdighet.  

 

Studiens externa validitet kan även i viss mån ifrågasättas. Bryman (2011, s.51) menar att extern 

validitet handlar om ifall det går att generalisera resultaten från studien på den grupp urvalet är 

taget från. Om man, som vi, inte använder ett randomiserat urval är det svårt att generalisera 

menar Bryman (2011, s.66), detta förklaras närmare lite längre ner, i stycket om 

generaliserbarhet. För denna studie blir även komparativ validitet relevant då komparativa 

analyser förutsätter att det finns underlag från de olika områdena som är jämförbara, dessa 

underlag måste ge uttryck för samma egenskaper i de utvalda områdena (Denk 2002, s.49). Det 

är av den anledningen vi har tagit fram många och specifika frågor angående vad 

grannsamverkan innebär i varje område för att kunna vara så säkra som möjligt på att vi jämför 

samma saker i områdena. 

 

Reliabilitet handlar om tillförlitlighet, det vill säga hur bra vi mäter det vi ska mäta i en studie 

(Bryman 2011, s.49). Bryman förklarar att en studie med god reliabilitet skulle få ett likartat 

resultat om den genomfördes på nytt, då den inte påverkas av tillfälliga eller slumpmässiga 

förutsättningar. Som tidigare nämnts innebär det just sådana problem med att studera statistik 

över bostadsinbrott. Enligt Bryman (2011, s.307f) påverkas reliabiliteten till viss del då man 

som vi studerar bostadsinbrott över tid. Detta då definitioner förändras och även 

anmälningsbenägenhet, därför kan tidsmässiga variationer förekomma som inte säkert behöver 

bero på faktiska skillnader i antalet begångna brott. På så vis kan reliabiliteten ifrågasättas och 

validiteten anses tveksam.  

 

Precis som det finns olika typer av validitet finns det även olika typer av reliabilitet, en sådan 

typ är interbedömarreliabilitet som enligt Bryman (2011, s.160) handlar om subjektiva 

bedömningar mellan bedömare av data-kodning eller tolkning av material. Bryman menar att 

det innebär att det finns en risk att skillnaden mellan olika bedömares tolkningar ibland är allt 

för stor, vilket kan bli problematiskt vid exempelvis kategoriseringar av data från intervjuer. I 

detta fall valde vi båda att anteckna svaren under intervjuerna, läsa igenom svaren och koda 
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dessa tillsammans för att både jämföra våra svar och för att få en så enhetlig bild som möjligt 

av materialet. Vi såg alltså över att vi både antecknat samma svar hos respondenterna och förde 

diskussion kring de punkter där det fanns ovissheter. Det finns även extern reliabilitet, det är 

den delen av reliabiliteten som handlar om att studien ska kunna upprepas (Bryman 2011, 

s.352). Det kan dock vara svårt om inte omöjligt att få exakt samma sociala miljö etc. men i 

och med denna studies positivistiska utgångspunkt anses dessa faktorer inte ha speciellt stor 

påverkan på resultatet. 

 

Enligt Bryman (2011, s.168) handlar generalisering om i vilken utsträckning en studies resultat 

kan generaliseras till andra som inte själva deltagit i undersökningen. Som vi nämnde under 

den externa validiteten menar Bryman (2011, s.169) att urvalet är grundläggande för att kunna 

göra uttalanden om några generaliseringar. För att kunna generalisera och applicera en studies 

resultat på andra måste urvalet vara så representativ som möjligt. Det är bäst att använda sig av 

sannolikhetsurval, för om urvalet är slumpmässigt och representativt för urvalspopulationen går 

det att generalisera resultatet. Vi har dock som nämnts i denna studie använt oss av ett matchat 

urval och inte ett slumpmässigt, därmed är det svårt att generalisera studiens resultat på hela 

populationen, däremot skulle vi kunna göra antaganden om områden med samma faktorer. 

Dessutom utgår studien endast från ett fåtal observationer med många faktorer som jämförs 

med komparativ analys sådana förutsättningar påverkar i stor utsträckning möjligheterna till 

någon form av generalisering (Bryman 2011, s.369).  

 

4.7 Etiska ställningstaganden   

Denna studie förhåller sig till Vetenskapsrådets (2002) etiska principer. Det finns fyra 

forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning framtagna av 

Vetenskapsrådet (2002, s.6). Dessa fyra huvudkrav innebär grundläggande individskydd och 

dessa fyra kallas informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Denna studie har tagit stor hänsyn till dessa fyra principer då forskningen 

involverar enskilda personer som ombeds medverka i studien (se avsnitt 4.3 

Datainsamlingsmetod).  

 

Med informationskravet menas kortfattat att forskaren ska ha givit information om syftet till de 

som berörs av forskningen (Vetenskapsrådet, 2002, s.7). Detta krav har vi uppfyllt både 

skriftligt och muntligt då vi informerade om studiens syfte både i det mail (se bilaga 2) som vi 
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skickade ut till våra 13 utvalda ombudsmän, samt att vi inför varje intervju muntligt 

informerade om syftet och de etiska principerna, vilket vi även skrivit upp i frågeformuläret (se 

bilaga 3) för att komma ihåg att informera korrekt. 

 

Samtyckeskravet innebär att den som deltar i en undersökning själv har rätt att bestämma över 

sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2002, s.9). Även detta krav har vi uppfyllt då vi precis som 

vid informationskravet både skriftligt i mail-inbjudan (se bilaga 2) för att medverka i studien 

och muntligt (se bilaga 3) inför varje intervju informerade om att respondenternas medverkan 

var helt frivillig och att de fick välja att avbryta sin medverkan när som helst även om de valt 

att påbörja deltagandet. 

 

Konfidentialitetskravet betyder att alla uppgifter om de som medverkat i undersökningen ska 

ges största konfidentialitet och att ingen obehörig ska kunna ta del av några personuppgifter 

(Vetenskapsrådet, 2002, s.12). Konfidentialitetskravet har uppfyllts i denna studie då de 

personuppgifter vi använt oss av för att kontakta ombuden hanteras med största varsamhet och 

ingen obehörig har tagit del av materialet. Vi har gjort en avidentifiering av respondenternas 

namn och uppgifter. Inga personuppgifter har redovisats i arbetet och områdena har tilldelats 

olika nummer som inte är desamma som ombudsmännens nummer i resultatet. Detta har 

möjliggjort en analys utan att känsliga uppgifter offentliggörs.  

 

All mailkorrespondens har skett via Södermalmspolisens specifika mailadress endast gällande 

grannsamverkansfrågor. Allt material med personuppgifter och områden har under studien 

förvarats på polishuset på Södermalm för att förhindra spridning av materialet, även inkodning 

av materialet har skett på polishuset. För att ytterligare säkerställa att ingen obehörig får tillgång 

till materialet raderas all känslig information när arbetet är helt färdigställt. Då det under 

arbetets gång funnits ett samarbete med polisen på Södermalms lokalpolisområde har även 

bilder och annan information som lämnats ut från polisens olika databaser sekretessprövats av 

dem.   

 

Sist innebär nyttjandekravet att de uppgifter som insamlats gällande enskilda personer enbart 

får användas för forskningens ändamål (Vetenskapsrådet, 2002, s.14). Resultaten som 

framkommer i studien kommer endast användas till forskningsändamålet och inget annat. 

Enbart berörda på Södermalmspolisen har fått ta del av viss information kopplat till områdena 

gällande åtgärder och förbättringsmöjligheter, detta endast för att polisen ska kunna använda 



 

28 

 

sig av resultatet i planering av sitt förebyggande arbete och den framtida verksamheten kring 

grannsamverkan i Södermalms stadsdelsområde. Detta har respondenterna blivit informerade 

om vid intervjutillfällena. 

 

5 Resultat  

I följande avsnitt presenteras den data som samlats in genom de strukturerade intervjuerna 

intervjuerna med ombudsmännen i de utvalda bostadsområdena. Detta följs av ett avsnitt om 

bostadsinbrott i de olika områdena fem år innan, samt ett till fem år efter grannsamverkan 

implementerats. Resultatet från områdena kommer att presenteras var för sig, följt av en 

sammanfattning. Även tabeller presenteras i sammanfattningen för att göra resultatet mer 

överskådligt.  

 

5.1 Områden 

Under denna rubrik kommer materialet som samlades in genom de strukturerade intervjuerna 

med de åtta olika ombudsmännen från de åtta olika områdena att presenteras. Områdena 

presenteras var för sig och under varje område framkommer vilken typ av grannsamverkan de 

bedriver. 

 

5.1.1 Område 1 

I område 1 i Södermalms Stadsdelsområde framkom att föreningen haft grannsamverkan sedan 

år 2012. Ombudsmannen berättade att där fanns två större, samt ett flertal mindre, skyltar som 

informerade övriga om att det bedrevs grannsamverkan inom området. Portkod användes i 

portarna, säkerhetsdörrar sattes in år 2013, och en del fönster byttes ut. En gallergrind fanns 

och belysningen i området var god och det upplevdes inte finnas mycket buskage som skulle 

kunna framkalla mörka utrymmen. I området fanns ingen organiserad övervakning men vissa 

särskilda personer var extra uppmärksamma på misstänkta personer i området och 

konfronterade ofta sådana. Information om särskilda händelser i området publicerades i porten 

av en privatperson. Särskilda möten inom grannsamverkan hölls 3–4 gånger om året men det 

kom inga andra aktörer till dessa möten. De boende i området hade god kontakt med varandra 

men de var inte engagerade i grannsamverkan, trots detta upplevdes grannsamverkan som god 

enligt ombudsmannen som dock önskade mer engagemang från de boende.  
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5.1.2 Område 2 

I område 2 framkom att grannsamverkan funnits sedan 3–4 år tillbaka. Skyltning om 

grannsamverkan fanns. Den metod som användes för att låsa dörrarna var nyckellås samt 

portkod vid portarna. Varken larm, säkerhetsdörrar eller säkra fönster användes men vid 

lägenheterna på bottenplan fanns galler utanför fönstren. God utomhusbelysning fanns runt 

området sedan förra året men det var mycket höga buskar och mörka buskage. Ombudsmannen 

uppgav att området använde fake-kameror och information om larm även om det ej existerade. 

“Vid suspekta människor i området går man fram och frågar vad de har för ärende här men det 

finns ingen form av organiserad övervakning” (Ombudsman 2). Frågor om grannsamverkan 

togs upp i en samrådsgrupp vid behov där andra aktörer också varit inbjudna. De boende hade 

god kontakt med varandra men de fanns inget större engagemang för grannsamverkan och den 

grannsamverkan som fanns upplevdes som dålig. Ombudsmannen önskade bättre information 

från Polisen kring hur man ska agera som ombudsman samt att det önskades en 

övervakningskamera från ledningen i hyresgästföreningen.  

 

5.1.3 Område 3 

Det tredje området hade haft grannsamverkan sedan år 1994. Området skyltade om 

grannsamverkan på flertalet platser samt bytte ut dessa skyltar vid behov. Låssystemen som 

användes var både nyckellås, tag-system, porttelefon och portkod. Larm användes inte men 

säkerhetsdörrar och vissa säkra fönster fanns. I området rapporterades det finnas många mörka 

områden på grund av dålig belysning och mycket buskage. Övervakning fanns inte. Såg man 

något eller någon misstänkt ringde man polisen eller frågade vad personen hade för ärende i 

området. De boende upplevdes mycket uppmärksamma. Möten för grannsamverkan 

genomfördes inte men de boende hade god kontakt med varandra samt brukade prata med 

grannar om de skulle resa bort. Däremot upplevdes det inte finnas något intresse eller 

engagemang gällande grannsamverkan från de boende enligt ombudsmannen så denne var inte 

nöjd med den grannsamverkan som fanns. “En önskan vore att få mer hjälp från polisen, liksom 

ha någon bakom ryggen, en kontaktperson där, och att man skulle få nån, ja, förordning eller 

liknande så man vet vad man som ombud förväntas göra” (Ombudsman 3).  

 

5.1.4 Område 4 

I det fjärde området, med grannsamverkan sedan år 2001, användes skyltning, tag-system och 

porttelefon. Säkerhetsdörrar användes men inte larm eller säkra fönster. God utomhusbelysning 

fanns, dock fanns mycket mörka buskage. Vid åsyn av någon eller något misstänkt kontaktades 
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polis, men det var svårt att få de boende att uppmärksamma och konfrontera personer om de 

såg någon de inte kände igen. Organiserad övervakning fanns inte och några möten för att 

diskutera grannsamverkan genomfördes inte heller. Däremot fick de boende tidigare 

information om särskilda händelser, dock inte längre. Ombudsmannen ansåg att de boende inte 

hade bra kontakt med varandra men att vissa ber en granne hålla koll på lägenheten medan man 

är bortrest. Något engagemang för grannsamverkan ansåg ombudsmannen inte fanns och var 

inte heller nöjd men den grannsamverkan som idag bedrivs. Ombudsmannen tror att möten och 

kontakt med polisen, för att engagera boende, skulle underlätta och förbättra effekten av 

grannsamverkan.  

 

5.1.5 Område 5 

Genom den strukturerade intervjun med ombudsmannen i område 5 framkom att området haft 

grannsamverkan sedan 2 år tillbaka. Området använde skyltning om grannsamverkan. 

Låsmetoden som användes var nyckellås och portkod. Där fanns säkerhetsdörrar men varken 

larm eller säkra fönster. Ombudsmannen ansåg att det fanns god utomhusbelysning, dessutom 

bidrog frånvaron av höga buskar till avsaknaden av mörka och dunkla områden. Vid suspekta 

personer eller händelser i området var man som boende uppmärksam och ifrågasättande. 

Organiserad övervakning eller möten för att diskutera grannsamverkan hade de inte. De boende 

hade däremot god kontakt med varandra men hade inget engagemang i grannsamverkan. 

Ombudsmannens förslag på åtgärder som skulle tänkas förbättra grannsamverkan var att bjuda 

in polisen för en nystart, se över förbättringsmöjligheter i området, besiktning av 

säkerhetsdörrarna, ha en kontaktperson hos polisen samt öka medvetenheten hos de boende i 

området.  

 

5.1.6 Område 6 

Det sjätte området hade sedan två år tillbaka haft grannsamverkan. De hade ingen skyltning 

som informerar om grannsamverkan, inga säkerhetsdörrar, galler eller larm. Säkra fönster hade 

installerats sedan ett inbrottsförsök inträffat. Belysningen ansågs som dålig enligt 

ombudsmannen och det fanns en del mörka buskage. Området hade kontakt med ett närliggande 

dagis och ringer deras vaktbolag om de ser något misstänkt i närheten. Möten om 

grannsamverkan genomfördes inte men de boende ansågs ha god kontakt med varandra och 

man bad ofta en granne hålla koll om man åkte bort. Ombudsmannen var däremot inte nöjd 

med den grannsamverkan som fanns utan önskade larm, rörelsebelysning, mer information samt 

kontakt med polisen och mer engagemang både från polis och boende.  
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5.1.7 Område 7 

I område 7 hade grannsamverkan funnits sedan år 2009. Där fanns skyltning som informerade 

övriga om grannsamverkan. Låsmetoden som används var tag-system och porttelefon. Larm 

användes inte men säkerhetsdörrar och säkra fönster på nedre botten fanns. Ingen gallergrind 

fanns. God utomhusbelysning dokumenterades men även mörka områden med höga buskage. 

Organiserad övervakning användes inte men enligt ombudsmannen delades det upp vilka som 

går extra koller på kvällen för att se till så allt är stängt och låst. Uppdaterad information om 

särskilda händelser uppgavs finnas, då polisen sände ut detta ungefär en gång i månaden. Vissa 

möten ordnades för att diskutera grannsamverkan och även andra aktörer som polis och 

försäkringsbolag har varit inbjudna. Ombudsmannen uppgav att grannarna hade god kontakt 

och att man brukade be en granne hålla koll när man reste bort. De boende var engagerade i 

grannsamverkan enligt ombudsmannen och denne var även nöjd men den grannsamverkan som 

rådde i området. Däremot var en önskan att det skulle finnas en närpolis som förr.  

 

5.1.8 Område 8 

Det sista området hade haft grannsamverkan sedan år 2012. Där fanns ingen skyltning som 

informerade om grannsamverkan. Till portarna fanns nyckellås samt portkod och både 

säkerhetsdörrar samt säkra fönster användes. Någon gallergrind fanns inte. Ombudsmannen 

uppgav att de fanns god utomhusbelysning i området samt att det inte var mycket buskage. 

Någon särskild åtgärd använde området sig inte av men de var väldigt noga med att ta bort 

klotter så fort som möjligt. Om man såg någon misstänksam hälsade man och frågade vad 

personen i fråga hade för ärende där, vid allvarligare händelser kontaktades polis. Uppdaterad 

information om saker som hänt i området har de boende fått men detta skickades ut från 

styrelsen vid behov. Möten där grannsamverkan fanns med som punkt skedde en gång i 

månaden, dock inte med andra aktörer. Ombudsmannen uppgav att de boende hade god kontakt 

med varandra samt att de bad en granne hålla koll när de åkte bort. Det fanns inget större 

engagemang för grannsamverkan, trots detta var ombudsmannen nöjd med den 

grannsamverkan som fanns. Dock fanns det en önskan om att polisen skulle finnas till för mer 

info samt att det fanns en strategiplan för hur man skall arbeta med grannsamverkan samt hur 

man ska tänka.  
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5.2 Sammanfattning av områden 

Utifrån resultatet från de åtta områdena som presenterats ovan kan sammanfattningsvis en del 

likheter och olikheter observeras. Generellt hade de olika områdena haft grannsamverkan sedan 

början på 2000-talet, förutom ett område som startade grannsamverkan redan år 1994. Det var 

både hyres- och bostadsrätter som hade grannsamverkan och det som går att se genom resultatet 

att sex av åtta områden har skyltar som informerar om grannsamverkan. Av de olika typerna av 

låsmetod som tagits upp i resultaten ovan nämns fyra olika metoder för portarna; nyckellås, 

kodlås, tag-system och porttelefon. Sett till vad ombudsmännen i de olika områdena uppgivit 

kan man i diagram 1 se hur val av låsmetoder varierar en del mellan områdena. I detta diagram 

framgår att enbart ett område enligt tabellen, använde alla fyra typer av låsmetoder, medan två 

av områdena, 1 och 6, enbart använde sig av en låsmetod. 

 

 

 

Diagram 1. Stapeldiagram över områdenas åtgärder. 

 

Inget av de åtta områdena urvalet bestod av använde sig av larm. Däremot var säkra dörrar 

något som användes i större utsträckning än säkra fönster. Sex av åtta områden använde sig av 

säkerhetsdörrar medan enbart fem av åtta områden använde sig av säkra fönster. Dessutom 

fanns det två områden som varken använde säkerhetsdörrar eller säkra fönster, det var även ett 
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av dessa områden som enbart använde sig av en låsmetod. Gallergrind var det enbart ett område 

som hade. Utemiljön bedömdes genom att fråga ifall området hade bra belysning samt om 

området hade mycket buskage som gjorde området mörkt eller inte. I diagram 3 nedan syns att 

två av åtta områden både hade dålig belysning samt mörka buskage, område 3 och 6. Detta då 

det framkommer att mörka buskage finns men god belysning fanns inte. Tre områden av åtta 

hade både bra belysning samt inga mörka buskage, område 1, 5 och 8. Område 2, 4 och 7 hade 

bra belysning men trots detta mycket mörka buskage. Detta syns också i diagram 1 ovan. 

 

Ser man därefter till organiserad övervakning så var det bara ett område som hade någon form 

av organiserad övervakning i området. Alla ombudsmän uppgav dock att de boende var 

uppmärksamma på okända personer och suspekta iakttagelser i området. Alla ombudsmän utom 

ett uppgav dessutom att de boende ansågs ha god kontakt med varandra och av dessa sju var 

det alla utom en som uppgav att en granne brukade hålla koll om någon reste bort. Däremot var 

det bara två områden av åtta som ansåg att de boende var engagerade i grannsamverkan. Fyra 

av åtta områden hade möten där grannsamverkan diskuterades men enbart två områden hade 

bjudit in andra aktörer. 

 

Grannsamverkan implementerades olika år för de olika områdena, vilket sammanfattas i tabell 

1 nedan. 

Tabell 1. Åren grannsamverkan implementerats i de olika områdena. 

 Grannsamverkan 

sedan år 

Område 1 2012 

Område 2 2014 

Område 3 1994 

Område 4 2001 

Område 5 2016 

Område 6 2016 
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Område 7 2009 

Område 8 2012 

 

 

5.3 Tidsserie över bostadsinbrott i områdena 

Under detta avsnitt redogörs det för en tidsserie med hjälp av ett linjediagram över anmälda 

fullbordade bostadsinbrott för alla åtta områden, fem år innan samt fem år efter grannsamverkan 

implementerats i området. Här framgår vilket år respektive område startade grannsamverkan 

och därefter vilka år som kommer framställas i tidsserien. Tabell över datamaterialet nedan går 

att finna i bilaga 6. 

 

I diagram 2 nedan har områdenas tidsserier över fullbordade bostadsinbrott slagits samman för 

att få en överblick över hur de skiljer sig från varandra. Här har enbart år 2005 till år 2017 

framställts då data över anmälda fullbordade bostadsinbrott enbart går att få fram mellan dessa 

årtal, vilket medför att område 3 bortfaller helt ur diagrammet då detta område drabbats av 

bortfall (se bilaga 6).  

Diagram 2. Linjediagram över fullbordade bostadsinbrott i områdena per år, mellan år 2005–2017. 

 



 

35 

 

6 Analys  

Under denna rubrik har det resultat som studien insamlat analyserats genom en komparativ 

analysmetod. Resultatet har analyserats genom att se till de olika åtgärderna som används i de 

olika områdena inom Södermalms stadsdelsområde för att ta fram likheter och skillnader mellan 

dessa. De olika kombinationerna av åtgärder inom grannsamverkan har även kopplats till data 

över anmälda fullbordade bostadsinbrott för att se om det finns ett samband mellan åtgärderna 

och vilka områden som tycks drabbas av bostadsinbrott. 

 

6.1 Skillnader och likheter mellan kombinationer av åtgärder inom 

grannsamverkan 

Sett till det resultat som framkommit genom det insamlade datamaterialet syns en del skillnader 

och likheter mellan de olika mindre områdena. Vidare sett till sammanställningen av åtgärder 

hos de olika områdena kopplat till grannsamverkan (se diagram 3 nedan) framkommer att några 

områden liknar varandra med avseende på de yttre praktiska åtgärderna som exempelvis 

skyltning, låsmetoder, larm, säkerhetsdörrar- och fönster, galler, belysning och buskage. Inga 

områden är dock exakt identiska när det kommer till dessa faktorer. I den avidentifierade 

variabelkodningen (bilaga 5) går det att utläsa att det i områdena som mest skiljer sig i upp till 

sju faktorer från varandra. Detta är område 4 och 8, 4 och 7, samt område 1 och 6. 

 

Områdenas val av åtgärder och metoder presenteras i diagram 3 nedan, vilket är samma diagram 

som redovisats ovan (se diagram 1).  
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Diagram 3. Stapeldiagram över områdenas åtgärder. 

 

De områden som skiljer sig från varandra i två faktorer är bland annat område 5 och 8 som 

enbart skiljer sig åt gällande skyltning och säkra fönster. Även område 2 och 5 skiljer sig åt i 

två avseenden, gällande säkra dörrar och buskage. Område 1 och 7 som skiljer sig åt i faktorerna 

tag-system och porttelefon.  Område 4 och 7 skiljer sig enbart från varandra med en faktor, 

säkra fönster. Utöver detta är område 4 och 7 identiska när det gäller praktiska åtgärder. I 

område 4 och 7 kombineras åtgärderna skyltning, tag-system, porttelefon, säkerhetsdörrar, bra 

belysning och inga mörka buskage. Ser man vidare till de område som generellt har flest likheter 

med de andra områdena är detta område 5 som både med område 2 och 8 enbart skiljer sig från 

varandra med två faktorer. 

 

Ser man vidare på kombinationer som är vanligt förekommande kopplat till yttre praktiska 

åtgärder, används skyltning i alla fall utom två, detsamma gäller val av nyckel som låsmetod. 

Tag-system används bara i tre fall av åtta, varav område 3 kombinerar nyckel och tag-system. 

Portkod används i alla områden utom tre och här är det enbart område 3 igen som kombinerar 

portkod med övriga låsmetoder. Sett till yttre praktiska åtgärder är det område 2, 4 och 7 som 

kombinerar bra belysning med lite buskage. Dessa områden har annars bara skyltning som 

något gemensamt.  
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Angående sociala faktorer och åtgärder inom grannsamverkan, som exempelvis om de boende 

har övervakning, är uppmärksamma, anordnar möten, har god kontakt, håller koll om en granne 

är bortrest samt om det finns ett engagemang för grannsamverkan eller inte skiljer sig områdena 

också från varandra. Som mest skiljer sig område 7 från de andra då det är fyra faktorer som 

skiljer område 7 från både område 4 och 5. Däremot har område 7 enbart en faktor som skiljer 

mellan sig och område 2, vilket är engagemanget. Område 3 är det område som har flest likheter 

med de andra områdena då det enbart skiljer sig i en faktor med område 4, 5, 6 och 8. Här 

handlar det om engagemang, möten där grannsamverkan diskuteras, om man ber en granne 

hålla koll när man är bortrest samt huruvida de boende har god kontakt med varandra. Intressant 

är dock att enligt åtgärderna som används inom område 3 kan området uppfattas ha gott 

engagemang ändå anser ombudet att de boende inte är särskilt engagerade i grannsamverkan. 

Detta kan tolkas aningen motsägelsefullt men handlar nog om att människor uppfattar saker 

olika. 

 

Sett till område 8 skiljer sig detta område enbart i en faktor med område 1, 2 och 3 vilket gör 

att detta område också ligger i topp gällande likheter med andra områden. Skillnaderna här är 

möten där grannsamverkan diskuteras, uppmärksamhet gällande suspekta personer/händelser 

samt huruvida andra aktörer har medverkat i möten om grannsamverkan. Kombinationerna av 

åtgärder skiljer sig alltså en del från varandra. Sett till de yttre praktiska faktorerna är det område 

4 och 7 som är mest lika varandra men sett till de socialt inriktade faktorerna är det områdena 

4 och 7 som skiljer sig mest från varandra då de har fyra faktorer som skiljer dem åt. 

 

Ser man på de olika kombinationer som går att urskilja så finns de inga områden som använder 

exakt samma. Sett till diagram 3 ovan framkommer att område 7 är det område med flest 

åtgärder kopplat till grannsamverkan, hela tolv olika åtgärder. Därefter följer område 1, 3 och 

8 med tio olika åtgärder. Ser man däremot till de områden med flest faktorer liknar område 1 

och 8 varandra gällande kombinationer då de på det stora hela enbart skiljer sig gällande fyra 

faktorer av 18 möjliga. Område 3 och 8 skiljer sig från varandra gällande fem faktorer. Sett till 

de sociala åtgärderna i stort är uppmärksamhet på något suspekt, god kontakt med de boende i 

området samt att hålla koll om en granne åker bort som är mest populära då alla områden utom 

ett använder sig av dessa metoder.  
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6.2 Åtgärder inom grannsamverkan och anmälda bostadsinbrott före och 

efter en implementering av grannsamverkan 

I avsnitt 5.3 där tidsserier över anmälda fullbordade bostadsinbrott i de olika områden 

presenteras ser linjerna i diagrammet över bostadsinbrotten per år olika ut. En likhet som 

framkommer är att de året som områdena skaffade grannsamverkan och det implementerades, 

även om årtalen skiljer sig åt, har alla områden ett brottsvärde på noll antal anmälda fullbordade 

bostadsinbrott (se bilaga 6). Trots att områdena skiljer sig åt både åren innan samt åren efter 

grannsamverkan startats så ligger startåren för alla områden på noll antal anmälda inbrott, vilket 

är intressant.  

 

Utöver detta kan vi se att det skiljer sig åt mellan områdena hur brottsstatistiken ser ut före och 

efter grannsamverkan implementerats. I område 1 (se diagram 1) fanns bara ett bostadsinbrott 

dokumenterat under de fem åren före grannsamverkan startades, vilket var år 2009 och 

grannsamverkan startades 2012. Utöver det var det ett värde på noll anmälda bostadsinbrott alla 

år. Utifrån dessa kan inte så mycket slutsatser dras mer än att bostadsinbrotten, de anmälda, har 

hållit sig stilla på noll bostadsinbrott per år. Detta liknar område 7 som haft noll bostadsinbrott 

både innan samt efter grannsamverkan startades år 2009. I område 4 fanns inte så mycket data 

att hämta men vi kan idag se att de år som brottsdata fanns i detta område har det legat på noll 

anmälda fullbordade bostadsinbrott.  

 

Ett område som visar på positiv effekt är område 5. Ur diagram 1 går att se att från år 2011–

2013 har statistiken legat på ett till två bostadsinbrott per år. År 2014 och 2015 har det legat på 

noll och detsamma år 2016 då grannsamverkan startade samt år 2017. För område 8 har 

brottsnivån över bostadsinbrott gått lite upp och ner. Mellan 2007 och 2017 har brottsnivån 

legat stilla på noll anmälda fullbordade inbrott förutom år 2010 och år 2013. Grannsamverkan 

startades här år 2012 vilket visar på att det skett lika många inbrott under en tidsperiod på fem 

år innan, som fem år efter grannsamverkan startats. 

 

Gällande område 2 och 6 finns en del likheter. Detta då brottsnivån över bostadsinbrott gått lite 

upp och ner. Fast område 2 visar på en positivare linje än område 6. I område 2 startades 

grannsamverkan år 2014. År 2009 samt år 2012 hade område 2 tre stycken anmälda fullbordade 

inbrott per år. År 2014 när grannsamverkan implementerades var statistiken över bostadsinbrott 

nere på noll men år 2015 och år 2016 var brottsnivån gällande bostadsinbrott uppe på två 
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bostadsinbrott per år. Däremot kunde en minskning ses år 2017 när antal anmälda fullbordade 

inbrott enbart var ett. Ser man istället till område 6 har linjen över bostadsinbrott per år gått upp 

och ner. Mellan år 2011 och år 2016, när grannsamverkan startades, har brottsnivån över 

bostadsinbrott aldrig legat över två, dessutom har det tre år varit nere på noll. År 2017 däremot, 

ett år efter implementeringen av grannsamverkan var bostadsinbrotten uppe på tre.  

 

Ser man då vidare till områdenas val av åtgärder och metoder kopplat till grannsamverkan, kan 

man främst sammanfattningsvis se att område 1, 5 och 7 är de områden som visar på en positiv 

eller ingen effekt av grannsamverkan sett  till anmälda fullbordade bostadsinbrott. De olika 

områdena startade grannsamverkan 2012, 2016 och 2009 vilket gör att ett samband inte går att 

finna i denna faktor. Däremot är det område 1, 5 och 7 som har haft en brottsnivå på noll 

anmälda bostadsinbrott sedan grannsamverkan startats. Vidare sett till område 8 är ett område 

som ändå visat på helt okej statistik över anmälda fullbordade bostadsinbrott då det sedan 2014 

varit noll anmälda bostadsinbrott per år, fram till och med år 2017. Grannsamverkan startades 

här 2012 och enbart ett bostadsinbrott har skett i området sedan dess och det är året direkt efter, 

2013.  

 

Gällande område 6 är det svårt att säga något direkt gällande statistiken över fullbordade 

bostadsinbrott då denna innan år 2016, då grannsamverkan startades, varit lite upp och ner. Då 

bostadsinbrottsnivån varit så skiftande för område 6 är det svårt att uttala sig om huruvida en 

nivå på tre anmälda bostadsinbrott år 2017, som dessutom är det enda året efter grannsamverkan 

implementerades, beror på att deras grannsamverkan är dålig eller nivån i området helt enkelt 

ser ut så och det tål att vänta på några fler efterföljande år med grannsamverkan. I område 2 

kan det däremot ses att arbetet med grannsamverkan enbart har gjort att bostadsinbrottsnivån 

gått från noll till två och därefter varit stadig på två bostadsinbrott per år fram till och med år 

2017 när det sjönk till ett bostadsinbrott. Här startades grannsamverkan år 2014.  

 

6.2.1 Områden utan anmälda fullbordade bostadsinbrott, åren efter grannsamverkan 

De områden där brottsnivån över fullbordade anmälda bostadsinbrott legat på noll ett till fem 

år efter grannsamverkan är område 1, 5 och 7 (se diagram 1). Sett till område 1 är de åtgärder 

användes skyltning, portkod, säkerhetsdörr, säkra fönster, galler, belysning, inga buskage, 

möten, god kontakt och koll om en granne reser bort. Vidare sett till område 5 är de åtgärder 

som användes i och med grannsamverkan skyltning, nyckellås, kodlås i porten, säkerhetsdörrar, 

belysning, inga buskage, uppmärksamhet på misstänkta samt god kontakt med de boende i 
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området. Vidare till område 7 användes här skyltning, tag-system, porttelefon, säkerhetsdörrar, 

säkra fönster, samt god belysning. Gällande de socialt inriktade metoderna användes alla 

tekniker utom övervakning i dessa tre område. Område 1 har tio åtgärder kopplat till 

grannsamverkan, område 5 har åtta och område 7 har tolv. Intervallen mellan alla områden i 

studien är mellan sex och tolv. 

 

6.2.1.1 Skillnader och likheter i åtgärder mellan område 1, 5 och 7 

I diagram 3 nedan visas likheter och skillnader mellan område 1, 5 och 7. Här framkommer att 

de fyra metoder som alla tre områden använder sig av är skyltning, säkerhetsdörrar, belysning 

och god kontakt. De områden som har mest likheter är område 1 och 7. Det är även område 7 

som har flest åtgärder sett till alla områden (se diagram 2). Område 7 har dessutom haft noll 

bostadsinbrott fem år innan samt fem år efter grannsamverkan (se diagram 1). Område 5 har 

sedan år 2014 haft noll bostadsinbrott per år och område 1 har haft ett inbrott innan 

grannsamverkan startades.  

 

 

Diagram 3. Stapeldiagram över åtgärder i område 1, 5 och 7. 
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6.2.2 Område med anmälda fullbordade bostadsinbrott, åren efter grannsamverkan 

De områdena med ett antal fullbordade bostadsinbrott sedan de startat med grannsamverkan var 

område 2 och 6 (se diagram 2). Område 8 hade också drabbats av bostadsinbrott åren efter 

grannsamverkan startade men här är bostadsinbrottsnivån enbart ett inbrott sedan 

grannsamverkan startades år 2012 och det är året direkt efter, 2013. Detta kan bero på ett flertal 

orsaker, exempelvis att effekterna av grannsamverkan fördröjs innan arbetet verkligen 

implementerats eller att motivationen och intresset ökar med tiden (Brottsförebyggande rådet 

2008, s.38). Vidare sett till område 6 har bostadsinbrotten legat på den högsta nivån sedan år 

2011. Dessutom gäller samma sak här som för område 8, då område 6 började med 

grannsamverkan år 2016 går data enbart att ta fram för år 2017 det året har bostadsinbrottsnivån 

legat på tre inbrott. 

 

Ser man däremot vidare till område 2 har bostadsinbrottsnivån svajat kraftig (se diagram 2). 

Grannsamverkan startades här år 2014, innan dess hade antalet bostadsinbrott legat på tre 

stycken vissa år. Året grannsamverkan startades skedde noll bostadsinbrott, året därefter var 

siffran uppe på två bostadsinbrott per år två år i rad. Däremot kan vi år 2017 se en nedåtgående 

trend då antalet bostadsinbrott enbart ligger på ett. Här blir det då svårt att urskilja huruvida det, 

precis som för ovanstående områden, tar en stund för grannsamverkan att visa på effekter på 

bostadsinbrott (Brottsförebyggande rådet 2008, s.38). 

 

En intressant diskussion här är då däremot varför område 1, 5 och 7 inte ses påverkas av denna 

fördröjning. Område 1 och 7 har varken haft bostadsinbrott innan eller efter, förutom ett 

undantag i område 1 tre år innan grannsamverkan startade. Här bör det därför röra sig om andra 

orsaker än just grannsamverkan då det inte skett någon direkt förändring i antalet bostadsinbrott. 

Område 5 däremot hade flertalet bostadsinbrott tre till fem år innan grannsamverkan infördes 

men sedan dess har inga anmälda bostadsinbrott anmälts. Detta indikerar på att något 

förändrades innan grannsamverkan infördes i området dock kan grannsamverkan bidragit till 

att bostadsinbrottsnivån fortsatt hålla sig låg sedan införandet.  

 

6.2.2.1 Skillnader och likheter i åtgärder mellan område 2, 6 och 8 

I diagram 14 nedan framkommer att område 2 har nio åtgärder kopplat till grannsamverkan, 

område 6 har sex och område 8 har tio. Intervallen mellan alla områden i studien är mellan sex 

och tolv. Till skillnad från de områden med noll bostadsinbrott efter grannsamverkan startats 
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har dessa områden färre åtgärder. Område 6 är det område med minst antal åtgärder av alla de 

områden som är med i studien (se diagram 1). Område 6 är dessutom de område med flest 

bostadsinbrott året efter grannsamverkan startades, samt flest bostadsinbrott sett till hela 

tidsserien jämfört med de andra områdena där data om bostadsinbrotten före och efter 

grannsamverkan finns (se diagram 2). 

 

 

Diagram 4. Stapeldiagram över åtgärder i område 2, 6 och 8. 

 

I diagram 4 ovan framkommer skillnader och likheter mellan område 2, 6 och 8, sett till åtgärder 

inom grannsamverkan. Här framkommer att de metoder som alla de tre områdena använder sig 

av är nyckellås, uppmärksamhet vid misstänkta personer, god kontakt med de boende i området 

samt koll om någon granne åker bort. Generellt har område 2, 6 och 8 fler socialt inriktade 

åtgärder än praktiskt fysiska. Dessutom är det enbart område 2 som har skyltning som visar på 

att området har grannsamverkan. Intressant är också att område 6 som har minst antal åtgärder 

samt flest bostadsinbrott sett till tidsserien ändå är det enda av dessa tre områden som anser att 

de är engagerade i grannsamverkan.  
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6.3 Sammanfattning av analys 

Sammanfattningsvis av det som diskuterats i analysen framkommer att de områden som skiljer 

sig åt mest i praktiska faktorer och åtgärder är område 4 och 8, område 1 och 6 samt område 4 

och 7. Sett till praktiska metoder och de områden som liknar varandra mest är det område 4 och 

7 som enbart skiljer sig i en åtgärd. Därefter kommer område 5 och 8, där två åtgärder skiljer 

dessa åt. Detsamma gäller område 2 och 5 samt område 1 och 7. Detta visar också att område 

5 är de område som mest liknar de andra sett till praktiska åtgärder då detta område har liknande 

faktorer med två av de andra område. Vanligt förekommande metoder som nästintill alla 

områden använder sig av är skyltning, nyckellås och portkod. Intressant är att det enbart är 

område 2, 4 och 7 som kombinerar bra belysning och lite buskage. 

 

Vidare sett till de mer socialt inriktade åtgärderna är område 4 och 7 de områden som skiljer 

sig från varandra mest, vilket var tvärtemot vad de gjorde sett till de praktiska åtgärderna. 

Mellan dessa två områden är det på hela fyra faktorer de skiljer sig åt, detsamma gäller område 

7 och 5. Ser man däremot vidare på område 7 skiljer sig detta område enbart i en faktor från 

område 2, vilket är det upplevda engagemanget. Vidare till område 3 skiljer sig detta område 

med en faktor från både område 4, 5, 6 och 8. Samtidigt som område 8 skiljer sig med en faktor 

från område 1, 2 och 3.  

 

Generellt ser vi att de yttre praktiska åtgärderna som är frekvent använda hos alla åtta områden 

är skyltning, säkerhetsdörrar samt god belysning då sex av åtta områden använder någon av 

dessa åtgärder. Nyckellås, kodlås och säkra fönster är också populärt då fem av åtta områden 

använder dessa åtgärder. De åtgärder som inget område använder är larm och organiserad 

övervakning. Galler är det enbart ett område som använder. Vidare till de socialt inriktade 

åtgärderna är uppmärksamhet, god kontakt med de boende samt hålla koll om en granne åker 

bort de åtgärder som sju av åtta områden använder. Två av åtta områden har haft möten med 

andra aktörer gällande grannsamverkan. 

 

Ser man vidare till avsnitt 5.3 där tidsserien över anmälda fullbordade bostadsinbrott i de olika 

områden presenteras ser linjediagrammet över bostadsinbrotten per år olika ut. En faktor som 

alla områden har gemensamt är att de har en bostadsinbrottsnivå på noll antal anmälda 

fullbordade bostadsinbrott de året grannsamverkan startats (se bilaga 6). Vidare sett skedde 

endast ett bostadsinbrott i område 1 innan grannsamverkan startats samt noll bostadsinbrott 
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efter, vilket liknar område 7 som hade noll bostadsinbrott innan grannsamverkan och noll 

bostadsinbrott efter det startats, inom avgränsningen med fem år efter grannsamverkan startats. 

Område 5 hade också efter grannsamverkan startats noll bostadsinbrott, men ser man till 

bostadsinbrotten innan grannsamverkan startats har område 5 haft en del bostadsinbrott vilket 

kan visa på att grannsamverkan har haft en betydelse här.  

 

I område 2 och 6 har bostadsinbrottsnivåerna gått upp och ner. I område 2 ser vi en positivare 

linje (se diagram 2) då bostadsinbrotten efter några år sakta börjar minska. Sammanfattat ser vi 

att områden utan inbrott efter grannsamverkan startats är område 1, 5 och 7 (se avsnitt bilaga 

6). De områden där bostadsinbrott har inträffat även efter grannsamverkan, med hänsyn till 

avgränsningen med ett till fem år efter uppstarten, är i område 2, 6 och 8. Det område som kan 

ses ha drabbats av en negativ effekt av grannsamverkan är område 6 (se diagram 2), där nivåerna 

över bostadsinbrott är högre året efter grannsamverkan än de varit under de fem åren innan 

grannsamverkan startades. Dock kan detta ha att göra med att implementeringen av 

grannsamverkan kan ta ett tag och område 6 startade grannsamverkan år 2016 vilket gör att det 

från åren efter enbart går att finna data för år 2017.  

 

7 Diskussion 

Nedan förs en diskussion kring studiens resultat genom att redogöra för studiens slutsatser 

kopplat till syftet och frågeställningarna, teorikopplingar, begränsningar och tankar kring 

framtida forskning. 

 

7.1 Slutsatser 

Denna studie syftar som nämnt till att få en djupare förståelse för vad grannsamverkan innebär 

och vad grannsamverkan kan ha för betydelse för bostadsinbrott. För att undersöka detta ställde 

vi oss i början av studien frågorna: 

● Vilka typer av åtgärder genomförs idag inom ramen för grannsamverkan? 

● Vilka likheter och skillnader finns det i grannsamverkan mellan olika områden ? 

● Vilken betydelse kan införandet av grannsamverkan ha för antalet anmälda fullbordade 

bostadsinbrott? 

 

För att besvara frågan om vilka typer av åtgärder som används inom ramen för grannsamverkan 

har denna studie kommit fram till att inga av de undersökta bostadsområdena använde sig av 
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identiska åtgärder utan viss skillnad fanns mellan alla områdena även om skillnaderna varierade 

en del. De praktiska åtgärder som flest bostadsområden använde var skyltning för att visa att 

området hade grannsamverkan, säkerhetsdörrar samt god belysning utomhus. Dessa åtgärder 

var det sex av åtta områden använde sig av. Fem av åtta områden använde nyckellås, portkod 

och säkra fönster. Två av de åtta områdena använde porttelefon respektive tag-system samt höll 

buskar nedklippta. Endast i ett av åtta områden fanns det gallergrindar vid entrén och inget av 

områdena hade någon form av larm, även om något område hade satt upp skyltar som påstod 

att larm fanns.  

 

De sociala åtgärder som används i flest områden handlar om att de boende i området har god 

kontakt med varandra, meddelar varandra när man ska resa bort för att be en granne hålla extra 

koll samt att de är extra uppmärksamma om de skulle se något eller någon suspekt i området 

och då konfrontera denna. Dessa åtgärder används i hela sju av åtta områden. I hälften av 

områdena har de boende möten där de diskuterade frågor kopplat till grannsamverkan, det kan 

vara på allt från styrelsemöten till mindre möten med specifika personer som fokuserar på just 

säkerhetsfrågor. Två av dessa områden har även haft andra relevanta aktörer med på dessa 

möten, det har rört sig om aktörer som polisen och försäkringsbolag. I två av de åtta områdena 

ansågs de boende i respektive område även vara engagerade i grannsamverkan. Slutligen är det 

endast ett område av de åtta studerade som använder sig av någon form av organiserad 

övervakning i området. 

 

När det gäller frågan om vilka likheter och skillnader det finns inom grannsamverkan mellan 

de olika undersökta områdena har vi insett att det finns gott om både likheter och skillnader. 

Dessutom kan metoderna delas upp både i mer praktiska yttre faktorer samt mer socialt 

inriktade åtgärder. Här skiljer sig områdena åt till viss del då de områden som kan ha liknat 

varandra sett till yttre praktiska åtgärder inte har mycket gemensamt om man sedan ser vidare 

till sociala åtgärder. Som nämnt i analysen är det område 4 och 8 och område 1 och 6 som 

skiljer sig åt mest i praktiska faktorer och åtgärder. Sett de områden som liknar varandra mest 

gällande praktiska åtgärder är det område 4 och 7, som enbart skiljer sig i en åtgärd, säkra 

fönster. Utöver detta är område 4 och 7 identiska när det gäller praktiska åtgärder.  

 

De områden utöver dessa områden som skiljer sig minst från varandra gällande praktiska 

åtgärder är område 5 och 8, som enbart skiljer sig åt gällande skyltning och säkra fönster samt 

område 2 och 5 som skiljer sig åt i faktorerna säkra dörrar och buskage. Även område 1 och 7 
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skiljer sig åt i två faktorer, tag-system och porttelefon. Vidare sett till de sociala åtgärderna är 

det som nämnt område 4 och 7 som skiljer sig mest från varandra med fyra olika faktorer vilka 

är möten om grannsamverkan, möten med andra aktörer, god kontakt med de boende i området 

samt engagemang. Detsamma gäller område 7 och 5 som skiljer sig åt gällande möten om 

grannsamverkan, möten med andra aktörer, koll om en granne åker bort samt engagemang. 

Vidare till område 3 skiljer sig detta område med en faktor från både område 4, 5, 6 och 8. 

Samtidigt som område 8 skiljer sig med en faktor från område 1, 2 och 3.  

 

Slutligen undersökte studien vilken betydelse grannsamverkan har för anmälda fullbordade 

bostadsinbrott och som diskuterats tidigare är det inte helt okomplicerat att studera. Denna 

studie kan inte ge några generella slutsatser angående grannsamverkans betydelse bland annat 

på grund av urvalets storlek och att betydelsen verkar skilja sig en hel del mellan de undersökta 

områdena. Mer specifikt kan man däremot se att gällande de socialt inriktade åtgärderna är 

område 4 och 7 de områden som skiljer sig från varandra mest, vilket var tvärtemot vad de 

gjorde när de praktiska åtgärderna analyserades. Det som blir intressant är att område 7 har noll 

bostadsinbrott efter grannsamverkan och det kan utifrån detta ses som ett område med en 

grannsamverkan som har en positiv betydelse. Dessvärre har område 4 inte någon information 

om bostadsinbrotten vilket gör att en jämförelse här inte är möjlig. 

 

Som nämnts hade område 5 också noll bostadsinbrott efter grannsamverkan startats, men ser 

man till bostadsinbrotten innan grannsamverkan startats har område 5 haft en del bostadsinbrott 

vilket kan visa på att grannsamverkan också kan ha haft en positiv betydelse här. Ser man vidare 

till område 7, som också visat på en positiv betydelse av grannsamverkan, skiljer sig detta 

område enbart i en faktor från område 2, vilket är det upplevda engagemanget. Intressant här är 

att område 7 ses som ett område som grannsamverkan haft positivt betydelse för, medan område 

2 ses som ett område med många inbrott efter grannsamverkan, trots så lika i sociala aspekter. 

En annan intressant faktor här är att område 2 där grannsamverkan inte ses ha en positiv 

betydelse för bostadsinbrott, upplever ett bra engagemang medan de områden som generellt 

inte upplever något engagemang i fler fall visar på att grannsamverkan har en positiv betydelse. 

 

Något som framkommit i analysen är att inom vissa områden har grannsamverkan en obefintlig 

betydelse, och inom något område har grannsamverkan dessutom visat på en negativ betydelse. 

Det som diskuterats här är att det kan finnas en fördröjningseffekt som innebär att effekterna 

av grannsamverkan kan komma i ett senare skede och då vissa områden startat grannsamverkan 



 

47 

 

så sent som år 2016 är det omöjligt att på ett år se huruvida grannsamverkan haft någon 

betydelse för området på ett positivt vis eller inte. En intressant diskussion här är däremot varför 

område 1, 5 och 7 inte ses påverkas av denna fördröjning då dessa varken haft bostadsinbrott 

innan eller efter. Här bör det därför röra sig om andra orsaker än just grannsamverkan då det 

inte skett någon direkt förändring i antalet bostadsinbrott. Område 5 däremot hade flertalet 

bostadsinbrott tre till fem år innan grannsamverkan infördes men sedan dess har inga anmälda 

bostadsinbrott anmälts. Detta indikerar på att något förändrades innan grannsamverkan infördes 

i området dock kan grannsamverkan bidragit till att bostadsinbrottsnivån fortsatt hålla sig låg 

sedan införandet. 

 

7.1.1 Sammanfattning av slutsatser 

Sammanfattningsvis kan alltså slutsatserna dras att de åtgärder som är mest frekvent använda 

både sett till praktiska yttre åtgärder samt de sociala var skyltning för att visa att området hade 

grannsamverkan, säkerhetsdörrar, god belysning utomhus, god kontakt med boende i området, 

hålla extra koll när en granne reser bort samt att de är extra uppmärksamma om de skulle se 

något eller någon suspekt i området. Skillnader och likheter mellan de olika områdenas val av 

metoder finns, vilket gör att generella slutsatser kring skillnader och likheter inte går att dras då 

inga områden är identiska. Däremot finns vissa likheter i vissa områden, antingen sett till sociala 

åtgärder eller mer praktiska åtgärder. Slutsatser kring vilken betydelse grannsamverkan har är 

tvetydiga då resultatet ser olika ut i de åtta områdena. I vissa områden har 

bostadsinbrottsnivåerna legat på noll medan vissa områden haft fler bostadsinbrott efter 

grannsamverkan startats än innan. Här är det då intressant att vidare föra en diskussion om 

fördröjningseffekter i framtida forskning.  

 

7.2 Tidigare forskning och teori 

Under tidigare forskning redogjordes det för vikten av den sociala kontroll grannsamverkan 

bildar genom att boende i ett område är uppmärksamma på avvikande beteenden och vilka som 

rör sig i området, och på så vis verkar brottsförebyggande. Detta var även de mest använda 

åtgärderna inom de undersökta områdena. Vi upptäckte dock att område 1 som var det enda 

området där de boende inte använde den typen av åtgärd, trots det ändå haft noll bostadsinbrott 

registrerade. Detta kan förstås bero på att området använde sig av flertalet andra åtgärder som 

går att koppla till social kontroll, som att de boende anses ha god kontakt med varandra, håller 

koll när grannar åker bort samt har möten där frågor kopplade till grannsamverkan diskuteras. 
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Som den tidigare forskningen förklarat kan risken för ytterligare inbrott öka inom ett område 

den närmsta tiden efter ett annat bostadsinbrott skett. I hälften av de undersökta områden har 

man möten där frågor om grannsamverkan diskuteras och de boende informeras på så vis om 

att var mer uppmärksamma. Ombuden i de flesta områdena informerar även ut till övriga om 

det hänt någon särskild händelse vilket gör de boende mer uppmärksamma och på så vis leder 

grannsamverkan i området till minskade möjligheter att begå brott. 

 

En intressant iakttagelse är att ingen av de studerade områdena använder sig av larm vilket 

annars är vanligt förespråkat som åtgärd inom grannsamverkan enligt både tidigare forskning 

och teorier. Detta skulle kunna bero på att den största delen forskning på grannsamverkan är 

gjord i villa och radhusområden och inte flerfamiljshus. Det kan alltså finnas vissa skillnader 

mellan vilka åtgärder som används beroende på vilken typ av bostadsområde det gäller. Dock 

är det även möjligt att vissa lägenheter i de studerade lägenhetshusen hade larm installerat utan 

att ombudet var medveten om detta. Slutligen fanns ändå en viss form av övervakning inom 

alla undersökta områden även om övervakningen inte var i form av larm, utan handlar om att 

grannar hjälper varandra hålla koll, har god kontakt med varandra och uppmärksammar 

misstänkta saker eller personer i områdena 

 

Grannsamverkan består av en kombination av olika brottsförebyggande åtgärder både på 

situationell och social nivå av både praktiska åtgärder och aktivt agerande. Den tidigare 

forskningen förklarar att praktiska åtgärder delvis handlar om att avlägsna eller ansa 

skymmande buskage eller förstärka belysning i bostadsområdena för att göra potentiella 

gärningspersoner mindre motiverade. Det är då intressant att enbart tre områden kombinerar 

bra belysning och lite buskage. 

 

7.2.1 Rutinaktivitetsteorin  

Under teoriavsnittet presenteras rutinaktivitetsteorins tankar om att det krävs både ett lämpligt 

objekt, en motiverad förövare och avsaknad av kapabla väktare för att brott ska begås. I sju av 

åtta områden är de boende uppmärksamma på om suspekta personer rör sig i området, hjälper 

varandra hålla extra koll när grannen reser bort samt har allmänt god kontakt med varandra. 

Alla dessa sociala åtgärder bildar en form av informell övervakning som blir en form av kapabla 

väktare i området för att förebygga förekommandet av bostadsinbrott.  
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Ser man till det lämpliga objektet finns det flera åtgärder som används för att göra objekten 

mindre lämpliga för potentiella gärningspersoner. De mest frekvent använda praktiska 

åtgärderna för detta syfte är skyltning om grannsamverkan, bra belysning i området och 

säkerhetsdörrar. Även åtgärderna portkod, nyckellås samt säkra fönster används i stor 

utsträckning inom områdena för att försvåra tillgängligheten och synligheten hos objekten. 

Praktiska åtgärder i form av porttelefon och tag-system används av drygt en tredjedel av de 

studerade områdena medan gallergrind endast används inom ett område för att göra objekten 

mindre lämpliga. 

 

För att göra potentiella gärningspersoner mindre motiverade att begå bostadsinbrott försöker 

man även öka upptäcktsrisken i områdena, åtgärder som används av tre till sex områden för 

detta syfte är att se till att buskage är ansade samt att förstärka belysning. Detta förklaras 

ytterligare under kopplingar till social kontroll nedan. Enligt teorin kan information om vilka 

praktiska och sociala åtgärder som kan användas inom grannsamverkan vara 

brottsförebyggande då de boende lättare kan undvika dessa risker då. Kopplat till detta är det 

intressant att bara hälften av de studerade områdena har någon form av möten där frågor och 

annat kring grannsamverkan diskuteras. Samt att endast tre områden bjudit in andra relevanta 

aktörer till dessa möten för att komma med information och tips. 

 

7.2.2 Rational choice 

Teorin bygger som nämnt på att potentiella inbrottstjuvar begår brott utifrån rationella 

överväganden och beräkningar av fördelarna gentemot nackdelarna med att begå bostadsinbrott 

på en specifik plats vid ett specifikt tillfälle. Därför är de relevanta åtgärder som i stor 

utsträckning används inom områdena åtgärder som portkod, nyckellås, säkerhetsdörrar, säkra 

fönster, uppmärksamhet bland de boende, bra belysning runt bostadsområdet samt skyltning 

om grannsamverkan. Mindre frekvent använda åtgärder med samma syfte gäller porttelefon, 

tag-system samt att se till att buskage inom området inte är skrymmande. Alla dessa åtgärder 

ökar nackdelarna med att begå bostadsinbrott på platsen, både genom ökad upptäcktsrisk och 

att vara mer tids- och kostnadskrävande bidrar åtgärderna till att göra potentiella 

gärningspersoner mindre motiverade. 

 

7.2.3 Social kontroll 

Flera av de sociala åtgärder som används inom grannsamverkan används av i stort sett alla 

studerade områden, det rör sig om att hjälpa varandra hålla koll när grannen är bortrest, vara 
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extra vaksamma på misstänkta händelser och personer samt att göra mindre konfrontationer vid 

behov. Det är tänkt att den sociala kontrollen och ökade sammanhållningen som bildas i och 

med dessa åtgärder ska avvärja motiverade gärningspersoner. Utifrån det som tidigare togs upp 

om broken windows-resonemanget, att även praktiska åtgärder som förbättrad 

utomhusbelysning röjning av buskars för att få en mer öppen och överskådlig miljö i 

bostadsområdena kan öka social kontroll. Dessa åtgärder används i sex respektive tre av de åtta 

studerade områdena. Just förbättrad belysning var något som flera områden påpekat att de själva 

velat förbättra och flera områden hade även gjort just detta relativt nyligen. Område 8 uppgav 

att de förutom god belysning och avsaknad av mycket skrymmande buskars även var väldigt 

noga med att ta bort klotter så fort som möjligt när det uppkom. Vilket tydligt går att koppla till 

broken windows-resonemanget om att hålla ett område rent och snyggt för att även kan fungera 

brottsförebyggande. 

 

7.3 Begränsningar 

Det finns en del begränsningar och problem med denna studie, både i genomförandet och andra 

omständigheter kring detta. Vi har redan varit inne på det mesta gällande genomförandet, så 

som begränsningar gällande urval och datainsamling genom strukturerade intervjuer, under 

tidigare avsnitt om felkällor. Tiden för genomförandet av studien har varit mycket begränsad 

och det bidrog till att vi var tvungna att begränsa urvalet till 13 områden, som efter bortfall 

endast blev åtta, vilket är ett relativt litet urval. Den begränsade tiden gjorde även att vi var 

tvungna att hålla oss till endast Södermalm stadsdelsområde även om det har varit intressant att 

studera ett större område. På grund av detta och att urvalet dessutom var matchat efter 

intentioner har det som nämnt varit svårt att göra någon form av generaliseringar.  

 

En annan begränsning vi var tvungna att göra i studien var att avgränsa jämförandet av 

grannsamverkan till fem år innan implementeringen till ett till fem år efter. Att vi valde att 

begränsa oss till en tidsram på maximalt tio år per område hade även detta med studiens 

pressade tidsram att göra, det hade blivit för mycket data att analysera om vi hade valt längre 

tidsspann, att studera ett större tidsspann är dock något som fördelaktigt skulle kunna göras 

inom fortsatta studier. En annan problematik rörande tidsspannet som användes är att två av de 

studerade områdena haft grannsamverkan endast två år och då är det svårt att få en fullständig 

bild av eventuell betydelse av implementering, det kan ta lite tid innan sådant syns i statistiken. 
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Trots att vi anser oss väl inlästa på ämnet finns det självklart saker som vi saknar kunskap om 

vilket begränsar denna studie, en sådan sak gäller bland annat olika dataprogram som skulle 

kunna anses relevanta att arbeta med i en sådan studie. Även vår bias och förkunskap har i viss 

utsträckning påverkat studien bland annat i dess upplägg och bakgrund, exempelvis påverkade 

detta vilka frågor vi valde när vi formulerade frågeformuläret. 

 

Under tidigare forskning tar vi upp problematiken kring eventuell förflyttningseffekt men detta 

har vår studie tyvärr inte haft möjlighet att studera, delvis på grund av tidsbrist. Slutligen finns 

det en brist i att studien gav ett väldigt spretande resultat med för stora skillnader för att kunna 

utläsa några tydliga samband mellan anmälda bostadsinbrott och implementeringen av 

grannsamverkan. 

 

7.4 Inför framtida forskning 

I avsnittet tidigare forskning gick vi in på problematiken med att uttala sig om vilken effekt 

grannsamverkan har om man inte tar reda på vilka åtgärder som faktiskt används inom 

grannsamverkan, vilket är rätt vanligt sett den tidigare forskningen. Därför valde vi att titta 

närmare på just detta samt även försöka se om det gick att urskilja förändringar i statistiken 

över anmälda bostadsinbrott en tid innan respektive en tid efter grannsamverkan startat i de 

olika områdena. Då denna studie inte kunde göra en så omfattande undersökning är detta en 

potentiell grund för fortsatta studier inom samma ämne. Då vi valt att begränsa studien till att 

endast studera Södermalms stadsdelsområde kan det vara en öppning för fortsatta studier i fler 

stadsdelsområden och då jämföra de studierna med denna och med ett tillräckligt stort och 

representativt urval kommer det vara lättare att dra slutsatser om samband och huruvida dessa 

samband här kausala.  

 

För att möjliggöra att studiens resultat ska gå att generalisera eller se ett samband mellan 

grannsamverkan och förekommandet av antal bostadsinbrott krävs att det genomförs en mycket 

större studie. Exempelvis större områden, fler områden eller samla in mer data gällande 

bostadsinbrott både innan och efter grannsamverkan startats för att kunna avgöra huruvida 

något samband existerar. Här skulle tidsintervallet kunna utökas för att undersöka mer än 5 år 

innan och efter grannsamverkan startats. I denna studie har det inte varit möjligt tidsmässigt då 

det skulle innebära mer data att analysera samt att vissa områden i denna studie startat 

grannsamverkan så sent som år 2016 vilket gör att brottsdata efter detta år inte finns för andra 
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år än år 2017. Samtidigt som diskussionen förts i denna studie om att det finns en så kallad 

fördröjningseffekt, som även Brottsförebyggande rådet (2008, s.38) diskuterar, kan projekt, 

som exempelvis då grannsamverkan, kunna ha gett mer effekt direkt när det startades än senare 

på grund av att motivationen och intresset för verksamheten var störst när den var ny. Även det 

omvända skulle kunna vara fallet om motivationen och kompetensen ökar med tiden. 

 

Ett annat exempel för framtida studier är att intervjua boende istället för ombudsmän.. Detta för 

att undvika problematiken med att ombudsmännen vinklar sina svar till det som de anser eller 

tycker. De boende skulle eventuellt kunna ge en mer oberoende bild då de kanske inte vill 

framställa “sitt” område som bra på grannsamverkan. Ett annat exempel är också att till de 

boende sända ut postenkäter istället för att be dem att träffa forskarna. Detta då strukturerade 

intervjuer ansikte mot ansikte kräver mer tid och eventuella kostnader för resan. Med 

postenkäter kan urvalsgruppen utökas vilket gör att mer data inkommer och analysen blir större 

och kausala slutsatser skulle kunna dras. 
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Bilagor  

 

Bilaga 1. Tillvägagångssätt vid insamling av tidigare forskning 

För att samla in datamaterialet som presenterats i avsnittet 2.0 Tidigare forskning användes 

bland annat Högskolan i Gävles databas Discovery som går att finna på Högskolan i Gävles 

hemsida för studenter. För att finna de olika studierna och artiklarna som framställts i denna 

studie har sökorden neighborhood watch och evaluation använts. Kriterierna som applicerats 

vid sökningen är att texterna går att läsa i fulltextformat och att de är peer-reviewed, det vill 

säga att andra personer med kunnighet och vetskap inom ämnet också har läst igenom studien. 

När vi sökte på detta kom 44 artiklar upp. De första artiklarna som kom upp handlade om 

Belgien och efterföljande handlade om mobilisering av grannsamverkan samt inriktning på 

skolbarn. 

 

De studier som vi fann genom Discovery samt valde ut till vår studie var Bennet, T., Holloway, 

K., och Farrington, D. P studie “Does neighborhood watch reduce crime? A systematic review 

and meta-analysis.” (2006). Även Mukherjee, S., och Wilson, P studie “Neighbourhood watch: 

issues and policy implications” (1984) fann vi genom databasen Discovery. Dessa artiklar 

valdes ut då det tydligt framgår från rubrikerna att dessa kan tänkas vara relevanta för vår studie 

och dess syfte. Dessutom ansåg vi, när vi läste igenom artiklarna, att dess innehåll var värdefullt 

och innehöll det vi sökte.  

 

Vidare såg vi till Brottsförebyggande rådets publikationer på deras hemsida som handlar om 

grannsamverkan samt utvärderingar av grannsamverkan. De studier vi fann publicerade av 

Brottsförebyggande rådet var deras idéskrift 6 om grannsamverkan (2000), “Grannsamverkans 

effekter på brottsligheten: En systematisk forskningsgenomgång.” (2008) samt 

“Grannsamverkan i flerfamiljshus – effektiv och uthållig metod: Rapport från en utvärdering 

som genomförts som följeforskning.” (2012). Dessa rapporter och studier var de vi valde att 

presentera i avsnittet 2.0 Tidigare forskning.  
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Bilaga 2. Mail till ombudsmän för grannsamverkan  

Hej, 

  

Vi är två kriminologstudenter som skriver vårt examensarbete med inriktning på 

grannsamverkan och dess effekter på inbrott i bostadsområden på Södermalm. Detta gör vi 

tillsammans med Södermalms lokalpolisområde. 

Syftet är att undersöka vilka olika typer av åtgärder, kopplat till arbetet kring grannsamverkan 

som finns och dess effekter. Då denna studie är en del av vårt examensarbete för 

Kandidatexamen i kriminologi kommer den att publiceras offentligt. 

Vi kommer att genomföra intervjuer med ombudsmän för grannsamverkan i utvalda 

bostadsområden. 

Du är en utav de utvalda ombudsmännen vi kontaktar för denna studie och vi skulle vara mycket 

tacksamma om Du kan tänka dig att medverka i studien. Du kommer självklart vara anonym 

vid medverkan. Deltagandet är helt frivilligt och Du kan välja att avsluta Din medverkan precis 

när Du vill. De uppgifter Du lämnar kommer enbart sammanställas och användas i denna studie. 

Enbart vi som genomför studien kommer att tillhandahålla de uppgifter Du lämnar. Vi tar Ditt 

deltagande på stort allvar och Din medverkan uppskattas då den medför stor hjälp till vår studie 

samt bidrar till kunskapsbildande inom området. 

Intervjuerna kommer att hållas under veckorna 15–17 (9/4 - 29/4). Intervjuerna beräknas ta max 

30 minuter. Har Du möjlighet att komma på en intervju, antingen på polisstationen på Torkel 

Knutssonsgatan 20 alternativt genomföra intervjun på annan lämplig plats på Södermalm? 

För att medverka i studien ber vi Dig svara på detta mail och ange ”Grannsamverkan 

Södermalm” i ärenderaden. Vi ser fram emot återkoppling så snart som möjligt, sista möjliga 

svarsdag är dock söndag 15/4. 

Tack på förhand! 

  

Med vänlig hälsning, 

Cecilia Fucik och Cornelia Ljungberg 
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Bilaga 3. Frågeformulär 

Frågeformulär 

- för intervju med ombudsmän för grannsamverkan 

Information 

Vi ska genomföra en studie med inriktning på grannsamverkan och dess effekter på inbrott i 

bostadsområden på Södermalm. Syftet med denna studie är att undersöka vilka olika typer av 

åtgärder, kopplat till arbetet kring grannsamverkan, som finns. Samt tyda vilka av dessa som i 

dagligdags de facto används. Målet är att söka svar i de åtgärder som anses mest användbara 

och hur dessa appliceras i praktiken idag. 

Denna studie kommer att publiceras offentligt då den är en del av vårt examensarbete för 

Kandidatexamen i kriminologi på Högskolan i Gävle. Din medverkan i denna studie är i linje 

med de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002). Det vill säga att Du som 

medverkande kommer vara anonym och deltagandet är helt frivilligt. Detta innebär att Du kan 

välja att avsluta Ditt medverkande precis när Du vill. De uppgifter Du lämnar kommer enbart 

sammanställas och användas i denna studie. Enbart vi som genomför denna studie kommer att 

tillhandahålla de uppgifter Du lämnar. Vi tar Ditt deltagande på stort allvar och Din medverkan 

uppskattas då den medför stor hjälp till vår studie. 

 

Bakgrundsfrågor 

Typ av boende 

❏ Radhus 

❏ Bostadsrätt 

❏ Hyresrätt 

 

När är huset byggt? 

_______________________________________ 

 

Hur många lägenheter finns det ungefär i varje hus? 

_______________________________________ 
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Hur länge har Ni haft grannsamverkan i ditt bostadsområde? 

 _______________________________________ 

 

Åtgärder 

 

Har Ni skyltning som informerar om grannsamverkan? 

❏ Ja 

❏ Nej 

Om ja, är dessa skyltar i gott skick? 

_______________________________________ 

 

Använder Ni Nyckellås? 

❏ Ja 

❏ Nej 

 

Använder Ni Tag-system? 

❏ Ja 

❏ Nej 

 

Använder Ni Portkod/Porttelefon? 

❏ Ja 

❏ Nej 

 

Använder Ni larm? 

❏ Ja 

❏ Nej 

 

Använder Ni säkerhetsdörrar? 

❏ Ja 

❏ Nej 

 

 

 



 

60 

 

Använder Ni säkra fönster? 

❏ Ja 

❏ Nej 

 

Har Ni gallergrind? 

❏ Ja 

❏ Nej 

 

Har Ni god utomhusbelysning i bostadsområdet? 

❏ Ja 

❏ Nej 

 

Är de mycket buskage och höga buskar runt om  Ert bostadsområde? 

❏ Ja 

❏ Nej 

 

Används någon annan form av praktisk åtgärd som vi inte nämnt? 

❏ Ja 

❏ Nej 

Om ja, vad? 

___________________________________________________________________________ 

 

Vad gör Ni om Ni ser någon/någonting suspekt/misstänksamt i området? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Har Ni någon form av organiserad övervakning i området? 

❏ Ja 

❏ Nej 

 

Om ja, vad? 

_______________________________________ 
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Får Ni uppdaterad info om särskilda händelser som inträffat i området? 

❏ Ja 

❏ Nej 

Om ja, hur ofta? 

_______________________________________ 

 

Träffas Ni inom föreningen för att diskutera grannsamverkan och punkter kopplat till detta? 

❏ Ja 

❏ Nej 

Om ja, hur ofta? 

_______________________________________ 

 

Träffas Ni inom föreningen tillsammans med andra aktörer för att diskutera grannsamverkan 

och punkter kopplat till detta? 

❏ Ja 

❏ Nej 

Om ja, hur ofta och vilka? 

___________________________________________________________________________ 

 

Förutom nämnda förslag på åtgärder, har Ni någon annan form av grannsamverkan i Ditt 

bostadsområde? 

❏ Ja 

❏ Nej 

Om ja, vad? 

_______________________________________ 

 

Boende 

Anser Du att de boende i området har god kontakt med varandra? 

❏ Ja 

❏ Nej 
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Vet Du om de boende ber en granne hålla koll på dess bostad medan de är bortresta? 

❏ Ja 

❏ Nej 

 

Anser Du att de boende är engagerade i grannsamverkan? 

❏ Ja 

❏ Nej 

Om ja, varför/på vilket sätt? 

___________________________________________________________________________ 

 

Övrigt 

Vet Du om det skett några inbrott i Ditt bostadsområde det senaste året? 

❏ Ja 

❏ Nej 

 

Har Ni tillsatt några nya särskilda åtgärder kopplat till grannsamverkan under det senaste året? 

❏ Ja 

❏ Nej 

Om ja, vad/på vilket sätt? 

___________________________________________________________________________ 

 

Är Du nöjd med den grannsamverkan som finns i ditt bostadsområde? 

❏ Ja 

❏ Nej 

Om nej, varför inte? 

___________________________________________________________________________ 

Finns det något Du saknar inom grannsamverkan som Du tror skulle kunna förbättra effekten? 

❏ Ja 

❏ Nej 

Om ja, vad? 

___________________________________________________________________________ 
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Bilaga 4. Områdesbeskrivning 

Område 1 - Bestod av sju stycken bostadsadresser med grannsamverkan och en brottsnivå på 

noll anmälda inbrott under år 2017. Byggt ca 1930. Hyresrätt. 

Område 2 - Bestod av fem stycken bostadsadresser med grannsamverkan och en brottsnivå på 

ett anmält inbrott under år 2017. Byggt 1968. Hyresrätt. 

Område 3 - Bestod av fyra stycken bostadsadresser med grannsamverkan och en brottsnivå på 

noll anmälda inbrott under år 2017. Byggt 1994. Bostadsrätt. 

Område 4 - Bestod av fem stycken bostadsadresser med grannsamverkan och en brottsnivå på 

noll anmälda inbrott under år 2017. Byggt 1990. Bostadsrätt. 

Område 5 - Bestod av fyra stycken bostadsadresser med grannsamverkan och en brottsnivå på 

noll anmälda inbrott under år 2017. Byggt 1900. Bostadsrätt. 

Område 6 - Bestod av fyra stycken bostadsadresser med grannsamverkan och en brottsnivå på 

tre anmälda inbrott under år 2017. Byggt 1750. Hyresrätt. 

Område 7 - Bestod av fyra stycken bostadsadresser med grannsamverkan och en brottsnivå på 

ett anmälda inbrott under år 2017. Byggt 2008. Hyresrätt. 

Område 8 - Bestod av fyra stycken bostadsadresser med grannsamverkan och en brottsnivå på 

noll anmälda inbrott under år 2017. Byggt 2010. Bostadsrätt. 

 

 

Bilaga 5. Variabelkodning 

 

Sk

ylt 

Nyc

kel 

Ta

g 

K

od 

T

lf 

Lar

m 

Säk

D 

Sä

kF 

Gall

er 

Bel

ys 

EjBu

sk 

Öve

rv 

Uppm

ärk 

Mö

te 

Andra

Akt 

Kont

akt 

KollB

ort 

Eng

ag 

Granns

am 

Områ

de 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 2012 

Områ

de 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 2014 

Områ

de 3 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1994 

Områ

de 4 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 2001 

Områ

de 5 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 2016 
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Områ

de 6 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 2016 

Områ

de 7 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 2009 

Områ

de 8 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 2012 

 

 

Bilaga 6. Tabell över anmälda fullbordade bostadsinbrott i områdena före 

och efter grannsamverkan 

      Grann.sam      

Område 1 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Antal 

inbrott 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

            

Område 2 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017   

Antal 

inbrott 3 0 0 3 0 0 2 2 1   

            

Område 3 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1997 1998 1999 2000 

Antal 

inbrott            

            

Område 4 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Antal 

inbrott          0 0 

            

Område 5 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017     

Antal 

inbrott 1 1 2 0 0 0 0     
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Område 6 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017     

Antal 

inbrott 0 1 2 0 2 0 3     

            

Område 7 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Antal 

inbrott  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

            

Område 8 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Antal 

inbrott 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 

 

 


