
 

 

AKADEMIN FÖR HÄLSA OCH ARBETSLIV 
Avdelningen för socialt arbete och kriminologi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konsten att kartlägga känslor – induktion eller 
produktion? 

En diskursanalys av den Nationella Trygghetsundersökningen 

Emma Karlsson & Oskar Moberg 

2019 
 

Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp 
Socialt arbete 

Socionomprogrammet 
 

Handledare: Liv Zetterberg 
Examinator: Yvonne Sjöblom 



 

 



 

 

 

 

The Art of Mapping Feelings – Induction or Production? 

: A Discourse Analysis of The Swedish Crime Survey 
 

Abstract 

Feelings of worry and insecurity are complex phenomena commonly studied 

from a criminological perspective. This also applies for The Swedish Crime 

Survey (SCS). To understand how these feelings are constructed and motivated 

as policy issues, we analysed problem representations in the SCS, using Carol 

Lee Bacchi’s WPR-approach. We identified representations of a “security 

problem”, a “knowledge problem” and a “societal image problem”. On the basis 

of these problem representations we question the SCS as a source of “fact-based 

knowledge” and find that the possibility to objectively index feelings of 

insecurity are not adequately problematized in the report. Instead, our analysis 

suggests that this survey produces and reproduces representations of fear, 

thereby maintaining a medial and political risk awareness in a society 

characterized by a strong security ideal. To rectify this, we see a need to both 

scientifically and politically clarify the motives behind studying subjective 

insecurity.   
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Abstrakt 

Oro och otrygghet är komplexa fenomen som ofta undersöks ur ett 

kriminologiskt perspektiv, så även i den nationella trygghetsundersökningen 

(NTU). För att försöka förstå hur oro och otrygghet framställs och motiveras 

som policyproblem har vi undersökt problemframställningar i NTU med Carol 

Lee Bacchis WPR-ansats. Vi identifierade framställningar av ett 

“säkerhetsproblem”, ett “kunskapsproblem” och ett “samhällsbildsproblem”. 

Utifrån dessa problemframställningar ifrågasätter vi beskrivningen av NTU som 

“faktabaserad kunskap” och konstaterar att möjligheterna att sakligt kartlägga 

oro och otrygghet inte problematiseras tillräckligt. Istället talar vår analys för 

att denna trygghetsundersökning både producerar och reproducerar 

representationer av otrygghet och därmed fungerar som bränsle för den mediala 

och politiska riskmedvetenheten i ett samhälle präglat av ett starkt 

säkerhetsideal. För att förändra detta ser vi ett behov av att både vetenskapligt 

och politiskt klargöra motiven för att studera subjektiv otrygghet.  

 

Nyckelord: diskurs, otrygghet, policy, risksamhälle 
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1. Inledning 

Problemformulering 

Upprinnelsen till denna studie är en, av oss observerad, tendens i samtida svensk 

nyhetsrapportering att fokusera på ”oro” och framförallt en till synes ständigt “ökande 

oro”. Vi upplevde att “oro” och “otrygghet”, utöver att användas som adjektiv 

sammankopplade med specifika nyhetshändelser, hade kommit att utgöra nyhetsämnen i 

egen rätt. Av nyfikenhet ville vi sätta vår uppfattning om ett ökat orosfokus på prov och 

vi genomförde således en sökning på nyhetsartiklar i dagstidningar med orden ”oro” eller 

“otrygghet” i rubriken. Vi kunde då se att dessa sökord genererar nästintill dubbelt så 

många träffar år 2018 som vid 2000-talets början1. En av de funna artiklarna handlar om 

politiska förslag inför valet 2018 och inleds så här: 

Tryggheten är en av de stora valfrågorna. Alla partier är överens om att det krävs krafttag från 

samhället för att stävja den grova brottsligheten. Frågan är bara hur det ska gå till. Enligt den senaste 

nationella trygghetsundersökningen från Brottsförebyggande rådet, BRÅ, känner 29 procent av 

befolkningen stor oro för brottsligheten. Det är den högsta siffran på nästan tio år. (Rundkvist, 2018, 

5 september) 

Detta exempel illustrerar en väsentlig aspekt av det ökade orosfokuset, som gjorde att vi 

uppehöll oss vid det från början, nämligen den politiska aspekten. Oro och otrygghet är 

inte bara heta nyhetsämnen. När de återkommande figurerar i nyhetsmedier förvandlas 

de också snabbt till politiskt brännstoff. Ett ökat medialt fokus på oro och otrygghet 

medför också ofrånkomligen förväntningar på politiker att ta ansvar för den rapporterade 

otrygghetens eventuella orsaker. Därför blir det helt avgörande hur problemen med oro 

och otrygghet framställs, för vilka politiska grepp och åtgärder som kan anses vara 

gångbara. De sätt på vilka ett problem gestaltas kommer förstås att påverka vilka 

lösningar som kan presenteras. Denna koppling mellan framställningar av oro och 

otrygghet och dess inflytande på den politiska samhällsdebatten synliggör hur orosfokuset 

kan komma att direkt prägla var samhälleliga resurser läggs för att hantera dessa 

fenomen.  

Känslor av oro och otrygghet undersöks ofta ur ett kriminologiskt perspektiv, som 

exempelvis rädsla eller oro för brottsligheten i samhället (se Heber, 2009; Jackson, 2006; 

 
1  Sökningen gjordes i det digitala nyhetsarkivet Retriever Research. Träffarna generades genom 

sökorden “oro*” eller “otrygghet*” och avgränsades till nyhetsrubriker publicerade i Aftonbladet, Dagens 
Nyheter, Expressen samt Svenska Dagbladet. 
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Lee, 2001; Persson, 2015; Valente & Valera Pertegas, in press). Detta gäller även den 

nationella trygghetsundersökningen (NTU), som refereras i nyhetsartikeln från 

Aftonbladet och är en flitigt citerad källa i debatten om otrygghet och oro. NTU-

rapporterna sammanställs årligen av Brottsförebyggande rådet, på uppdrag av regeringen, 

i syfte att fungera som underlag till beslutsfattande processer (Brå, 2019a). 

Undersökningen täcker fyra fokusområden, vilka är människors: utsatthet för brott; 

upplevelse av oro och otrygghet; förtroende för rättsväsendet samt erfarenheter av 

kontakter med rättsväsendet (ibid.). Då NTU-rapporten tenderar att få medial 

uppmärksamhet samt används som kunskapsunderlag vid kriminalpolitiskt 

beslutsfattande, menar vi att den kan ses som tongivande och vägledande för de 

problemframställningar som rör oro och otrygghet inom kriminalpolitisk policy. Vi fann 

det därför intressant att titta närmare på hur problemframställningar i NTU motiverar 

dessa fenomen som kriminalpolitiskt relevanta undersökningsområden. Trots att 

människors oro och otrygghet återkommande associeras med brottsligheten i samhället, 

finns det forskning som ifrågasätter denna sammankoppling (se t.ex. Lee, 2001; Valente 

& Valera Pertegas, in press). Oro och otrygghet är komplexa begrepp som kan definieras 

och konceptualiseras på flera olika sätt (Elchardus, De Groof & Smits, 2008; 

Hummelshein, Hirtenlehner, Jackson & Oberwittler, 2011; Jackson, 2006; Valente & 

Valera Pertegas, in press). Det handlar ofta om tämligen subjektiva känslor och 

upplevelser, som är starkt beroende av individuella erfarenheter och förutsättningar. Vi 

tänkte att vem som frågar om oro, hur frågan ställs och vem som blir tillfrågad är exempel 

på variabler som påverkar hur oron avbildas och begripliggörs. Så utifrån vilka kriterier, 

metoder och motiv insamlas och uppmäts egentligen oro och otrygghet? 

Syfte och frågeställningar 

Syftet är att analysera hur och varför oro och otrygghet undersöks och rapporteras i den 

nationella trygghetsundersökningen (NTU). 

▪ Vilka problemframställningar omgärdar begreppen oro och otrygghet? 

▪ Vad tas för givet och vad lämnas oproblematiserat i dessa framställningar?  

▪ Hur har dessa framställningar producerats, spridits och vidmakthållits?  

Vi har formulerat frågeställningarna ovan utifrån de analysfrågor som Carol Lee Bacchi 

presenterar i sin “What’s the problem represented to be”-ansats. WPR-ansatsen är ett 

policyanalysverktyg som kan användas för att kritiskt granska och synliggöra inneboende 

logiker i policytexter (Bergström & Ekström, 2018). Då ramen för examensarbetet 
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innebär tids- och utrymmesbegränsningar har vi avgränsat empirin, analysen och således 

antalet tillämpade analysfrågor. De delar av WPR-analysen som ej har kunnat besvaras 

med hjälp av vår empiri diskuteras i uppsatsens sista kapitel: Diskussion. En mer ingående 

beskrivning av WPR-ansatsen finns i uppsatsens fjärde kapitel: Metod.  

Forskningsfrågans relevans för socialt arbete  
Vi vill hävda denna studies relevans för det sociala arbetet genom det sätt den ämnar 

belysa ett område som omfattar sociala frågor, men vilket vi i dagsläget upplever 

företrädesvis begripliggörs ur ett kriminologiskt perspektiv. Känslor av otrygghet och oro 

för brott kan motiveras som sammankopplade med det sociala arbetets forskningsfält 

utifrån åtminstone två aspekter. Den första rör det faktum att subjektiv otrygghet kan 

förklaras som socialt eller strukturellt konstruerad, vilket ger oss antagandet att 

förekomsten av brott enbart ger en partiell beskrivning av dessa fenomenen. Andra 

förklaringar bör därför sökas utanför en kriminologisk avgränsning, för att bredda och 

nyansera förståelsen av dessa fenomen och därmed också vidga urvalet av 

handlingsalternativ för att hantera dem. Att identifiera och ifrågasätta de 

problemframställningar som motiverar oro och otrygghet som kriminalpolitiskt relevanta 

undersökningsområden ser vi som ett inledande steg för denna process. Den andra 

aspekten rör den vaga gränsdragningen mellan socialpolitik och kriminalpolitik. Genom 

att flera brottsbekämpande insatser motiveras och präglas av en förebyggande ansats har 

vissa former av socialt arbete kommit att bedrivas utifrån kriminalpolitiska mål, vilket 

vissa forskare beskriver som en kriminalisering av socialpolitiken (se t.ex. Gilling, 2001). 

Vi ser det därmed som viktigt att det sociala arbetets forskningsfält inte passiviseras i 

sökandet efter kunskap kring oro och otrygghet, då en sådan passivitet riskerar att 

återspeglas i det praktiska sociala arbetet med social inkludering. 

Begreppsförklaringar 

Brottsförebyggande rådet (Brå) 

Brå är en myndighet vars verksamhet startades upp 1974 och syftet idag är att verka för 

minskad brottslighet och ökad trygghet i samhället (Brå, u.å.a). Detta syfte ska uppnås 

genom att myndigheten tar fram fakta och sprider kunskap, till bland annat regeringen 

och andra myndigheter. Brå beskrivs som ett kunskapscentrum för rättsväsendet och 

bland myndighetens ansvarsuppgifter finns den officiella rättsstatistiken samt den årliga 

nationella trygghetsundersökningen (Brå, 2019a). 
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Policy 

Policy kan i en svenskspråkig kontext vanligen förstås som en uppsättning direktiv eller 

ett slags vägledande regelverk för hur en organisation eller ett företag ska handla givet 

särskilda förutsättningar. Engelskans policy-begrepp har dock en bredare innebörd som 

även inbegriper generella avsiktsförklaringar och beslutsfattande processer inom 

organisationer och politiska system, samt politiska reformer och problemlösande åtgärder 

så som statliga utredningar (Bergström & Ekström, 2018). Mot bakgrund av vårt 

metodval och dess avsikt att analysera policytexter lutar vi oss i vår studie mot policy-

begreppet i dess engelska tolkning, eftersom det också motsvarar hur metoden 

ursprungligen är avsedd att användas.  

Med denna tolkning av policy-begreppet anser vi det också rimligt att betrakta NTU-

rapporten som en form av policydokument. NTU genomförs av en statlig myndighet på 

uppdrag av regeringen i syfte att utöka kunskapen om brottsutvecklingen och dess 

effekter på samhället. Denna insamlade information ska sedan användas bland annat som 

underlag för regeringsbeslut och för rättsväsendets arbete. Därmed menar vi att NTU 

förstås syfta till att ingå i politiskt reformarbete och samhälleliga åtgärder, vilka båda 

ryms inom den vidare definitionen av policy (se Bergström & Ekström, 2018). 
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2. Tidigare forskning 

Det kunskapsfält som vi beskriver nedan består av sociologiska, kriminologiska samt 

medie- och kommunikationsvetenskapliga bidrag. Vi har tematiserat forskningsresultaten 

under tre olika rubriker: “Att undersöka rädsla för brott”; “Rädsla, oro och fascination för 

brott” samt “Att motverka otrygghet”. I slutet av kapitlet sammanfattar vi kunskapsläget 

och lyfter fram en infallsvinkel som motiverar vår studie. Den fullständiga redogörelsen 

för vår sök- och urvalsprocess finns i uppsatsens metodkapitel. 

Att undersöka rädsla för brott 

En vanlig avsikt inom brottsförebyggande policy är att motarbeta befolkningens rädsla 

för brott - i Sverige ofta beskrivet som “känslor av oro och otrygghet” (Gilling, 2001; 

Persson, 2015). Att minska dessa känslor verkar dock vara komplicerat, då det inte är helt 

klart vad som framkallar rädsla för brott (Hollway & Jefferson, 1997; Jackson, 2006). I 

detta avsnitt redogör vi för hur rädsla för brott har kommit att introduceras, utvecklas och 

kritiseras som kriminologiskt forskningsområde. 

Rädsla för brott undersöktes första gången i USA, 1965, som en del av en 

brottsofferundersökning vars syfte var att synliggöra en total förekomst av brottsligheten 

i samhället (Lee, 2001). Därefter har rädsla för brott studerats inom detta format, 

vanligtvis genom enkäter, och spridit sig till allt fler länder (Valente & Valera Pertegas, 

in press). Rädsla för brott är dock ett komplext fenomen, som inte kan förklaras med hjälp 

av enbart brottsstatistik (ibid.). Tvärtom står rädsla för brott inte i proportion till den 

uppskattade risken att utsättas för brott. Inledningsvis var forskare upptagna med att 

förklara denna avsaknad av korrelation (Jackson, 2006). Var förklaringen att 

befolkningens rädslor bör ses som irrationella? Eller var brottsstatistiken missvisande? 

Det blev uppenbart att detta forskningsämne kunde tolkas på olika sätt och utifrån 

tolkning fungera som politiska slagträn (se Lee, 2001). Så småningom, omkring 1990 i 

Storbritannien, legitimerades rädsla för brott som ett samhällsproblem i sin egen rätt 

(Jackson, 2006). Att undersökningarna av rädsla för brott synliggjorde upplevelsen av ett 

otryggt samhälle var tillräckligt problematiskt. Jackson (2006, s. 255) analyserar 

utvecklingen i Storbritannien och menar att “rädsla för brott är en prestationsindikator för 

polisväsendet och inrikesministeriet” (vår översättning). Den brittiska polisen fick 

exempelvis i uppgift att motarbeta rädsla för brott och otrygghet genom att synas mer och 

etablera relationer med allmänheten (ibid.). Gressgård (2016) konstaterar en liknande 
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utveckling i Sverige och menar att upplevd trygghet används som ett jämförelsetal för 

social ordning.  

Flera studier indikerar att rädsla för brott ofta handlar om en generell, strukturell eller 

socialt konstruerad oro och sällan om en risk att utsättas för ett specifikt brott (Boldis, 

Sebastián & Gustafsson, 2018; Elchardus, De Groof & Smits, 2008; Hummelshein, 

Hirtenlehner, Jackson & Oberwittler, 2011; Jackson, 2006). Det kan då handla om känslor 

av obehag, sårbarhet och hjälplöshet eller det faktum att brott och risk att utsättas för brott 

får mycket samhällelig uppmärksamhet (ibid.). Det finns således forskare som ifrågasätter 

varför studier av otrygghet och oro så ihärdigt placeras inom ramen för just 

brottsundersökningar. Valente och Valera Pertegas (in press) utvecklar exempelvis “the 

ontological insecurity model”, med avsikt att studera rädsla för brott som en 

delkomponent av komplext sammanhängande trygghetskänslor och -upplevelser. 

Traditionella (men modifierade) enkätfrågor om oro för brott, ändrade vardagsrutiner och 

känslor av oro kombineras då med andra trygghetsfrågor för att lokalisera en individs 

rädsla för brott inom individens allmänna, ontologiska känsla av (o)trygghet. Heber 

(2009) söker också alternativa sätt att kartlägga rädsla för brott genom att undersöka 

altruistisk rädsla; det vill säga rädsla för närståendes säkerhet och välmående. I Sverige 

har man, i samarbete mellan politik och forskning, försökt re-konceptualisera 

trygghetsbegreppet för att betrakta otrygghetskänslor ur ett vidare perspektiv än vad som 

möjliggörs inom det etablerade brottsperspektivet (Persson, 2015). Persson (ibid.) har 

med en diskursanalytisk ansats följt detta samarbete. Hon drar slutsatsen att det finns stöd 

för alternativa sätt att konceptualisera (o)trygghet, men konstaterar att det uppstår 

svårigheter när dessa nya logiker ska konkretiseras eller omsättas till praktik.  En 

förklaring som Persson (ibid.) lyfter fram är att det etablerade sättet att förstå otrygghet 

(som ett följdproblem av brottslighet) reproduceras inom den organisationstruktur som 

idag finns för trygghetsrelaterade frågor. För att få genomslag borde således en re-

konceptualisering av trygghetsbegreppet följas av att otrygghet frikopplas från brott på 

institutionell och organisatorisk nivå. 

Rädsla, oro och fascination för brott 

I föregående avsnitt beskrevs både kriminologiska och sociologiska definitionsanspråk 

för fenomenet rädsla för brott. Andra vanliga förklaringar av människors oro för brott är 

att media sensationaliserar brott samt att politiker anspelar på befolkningens rädslor (jfr 
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Hummelshein et al, 2011). I detta avsnitt går vi därför närmare in på hur rädsla för brott 

ter sig i relation till media respektive politik.  

Människor baserar stora delar av sin verklighetsuppfattning på andra- eller 

tredjehandsinformation och i egenskap av informationsförmedlare beskrivs nyhetsmedia 

inta en agendasättande roll (se McCombs & Shaw, 1972). Studier visar att 

nyhetsrapporteringar påverkar vad befolkningen betraktar som viktiga ämnen och hur 

uppmärksamheten för ett ämne därmed kan förflyttas från nyhetsmedias agenda till 

offentlighetens och privatpersoners agenda (McCombs & Shaw, 1972; Strömbäck & 

Kiousis, 2010). Media, och däribland nyhetsmedia, tenderar att fokusera på negativa 

ämnen och driva en bild av samhället som farligt (Altheide, 1997; Altheide & 

Michalowski, 1999; Heber, 2011; Parks, 2019; Pollack, 2001). Genom sitt nyhetsfokus 

beskrivs media konstruera fara som ett påtagligt inslag i varje samhällsinvånares vardag 

och framställa rädsla som en naturlig konsekvens av detta. En upplevd risk menas därmed 

framkalla just rädsla i högre grad än andra möjliga, eventuellt mer konstruktiva, 

reaktioner. Dels syns en kvantitativ ökning av rapporteringen om rädsla och olika slags 

risker i ett till synes allt mer otryggt och riskfyllt samhälle (Altheide, 1997; Altheide & 

Michalowski, 1999; Heber, 2011; Faucher, 2009; Mythen & Walklate, 2006). Dels syns 

också en kvalitativ accentuering och överdrift av risker, som media skapar genom att välja 

bort faktabaserade och komplexa, nyanserade beskrivningar till förmån för bildliga, 

emotionella (och därmed mer fängslande) beskrivningar (Altheide, 1997; Faucher, 2009; 

Heber, 2011; Mythen & Walklate, 2006; Pollack, 2001). Detta tolkas som att media 

skapar en problemorienterad inramning av nyheter för att främja ett underhållningsformat 

och attrahera läsare (ibid; Balzarotti & Ciceri, 2014; de los Santos & Nabi, 2019). I 

Sverige har kopplingen mellan media och en affektiv, problemorienterad 

nyhetsgestaltning framförallt studerats med fokus på rädsla för brott (se Heber, 2011; 

Pollack 2001). Heber (2011) ser att även det svenska samhället presenteras som ett 

riskfyllt samhälle, där oro och rädsla är att betrakta som den rimliga reaktionen på ett 

farligare och råare samhällsklimat med ökad brottslighet. 

Likt nyhetsmedia kan politiska partier vara tongivande i att sammankoppla vissa 

känslor med vissa samhällsfenomen. På så vis kan politiska företrädare anspela på 

människors känslor, som exempelvis rädsla, för att vinna inflytande (Breeze, 2019). Flera 

studier visar att ett samhälle som präglas av rädsla tenderar att gynna förespråkare för en 

kriminalpolitik som innefattar ökad samhällskontroll och “hårdare tag” (Altheide & 

Michalowski, 1999; Breeze, 2019; Faucher, 2009; Heber, 2011; Mythen & Walklate, 
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2006; Pollack, 2001). Människors oro för brott går dock inte att förklara bara genom att 

hänvisa till att politiker placerar ökande otrygghet på den politiska agendan. Det är ju 

även, omvänt, så att allmänhetens uppfattningar om brott kan skapa efterfrågan på 

agerande från politiker, myndigheter eller andra samhällsaktörer (se Jackson, 2006). 

Befolkningens riskuppfattningar kan ha stort inflytande på den kriminalpolitiska debatten 

och få den att handla om antalet poliser, insatser mot socialt avvikande beteende eller 

ifrågasättande av den statistik som beskriver brottsligheten i samhället. Men, oavsett 

känslans ursprung: genom att tala till den dominerande känslan hos en målgrupp kan 

politiker på ett effektivt sätt etablera kontakt och vinna förtroende för sina politiska 

budskap (se Breeze, 2019; Salmela & von Sheve, 2018).  

Att motverka otrygghet 

Att särskilja socialpolitik och kriminalpolitik är inte helt enkelt, utan dessa områden 

överlappar ofta varandra. Kriminalpolitik definieras, enligt Lahti (2000, s. 178), som 

”samhälleliga beslutsfattanden och diskussioner beträffande brottsförebyggande samt 

kontroll och sanktionering av brottslighet”. Just det brottsförebyggande arbetet innefattar 

ofta olika sociala insatser, så som att främja god utbildning eller trygga bostadsområden 

(se ibid; de Maillard, 2005). En förebyggande ansats innebär således att gränsen mellan 

socialpolitik och kriminalpolitik blir flytande. När sociala insatser motiveras utifrån 

kriminalpolitiska mål talar vissa forskare om en kriminalisering av socialpolitiken (se 

Gilling, 2001; Knepper, 2009). I detta avsnitt redogör vi för problematiseringen av detta 

och hur brottsförebyggande, genom arbetssätt som “community safety”, beskrivs leda till 

fokus på objektiv och subjektiv trygghet. 

Strategier och former av brottsförebyggande arbete kan sorteras in under två olika 

perspektiv. Dessa benämns social brottsprevention respektive situationell 

brottsprevention (Lahti, 2000). Inom social brottsprevention ligger fokus på att motarbeta 

de sociala faktorer som kan bana väg för kriminella handlingar. Kriminalitet betraktas då 

huvudsakligen som ett symptom på social exkludering (ibid.; Lidskog & Persson, 2012). 

Inom situationell brottsprevention ligger fokus istället på att motarbeta de situationer som 

gör kriminalitet möjligt. Kriminalitet förebyggs således genom att göra det svårt och 

ogynnsamt att begå kriminella handlingar (ibid.). Båda perspektiven fokuserar just på att 

förebygga brott - vilket har fått stort internationellt inflytande inom dagens 

brottsbekämpning (de Maillard, 2005; Lahti, 2000; Stenson, 2005). Situationell 

brottsprevention har kritiserats för att ignorera sambandet mellan kriminalitet och social 
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utsatthet samt för att legitimera hårdare straff (de Maillard, 2005; Gilling, 2001; Knepper, 

2009) Social brottsprevention har kritiserats för att gränserna mellan kriminalpolitik och 

socialpolitik suddas ut, då välfärdsstaten framställs som brottsbekämpningens främsta 

verktyg (ibid.). Sammantaget beskrivs dessa förebyggande ansatser generera en 

”trygghetspolitik”, som adresserar såväl risk som oro för brott (se Knepper, 2009). 

Brottsbekämpningen i Sverige beskrivs ha en tradition av social brottsprevention 

(Lahti, 2000; Lidskog & Persson, 2012). Lidskog och Persson (2012) har studerat den 

kriminalpolitiska utvecklingen över tid och beskriver att debatten inom svensk 

kriminalpolitik utgår från uppfattningen att brottsligheten ständigt ökar samt att 

allmänhetens känslor av otrygghet är ett problem med relevans för det 

brottsförebyggande arbetet. Retoriken ger att tryggheten i samhället ska öka genom stärkt 

formell och informell social kontroll, vilket uppnås genom ett nära samarbete mellan stat 

och civilsamhälle; på nationell, regional och lokal nivå. Dessa logiker återfinns inom 

inriktningen “community safety” (ibid.). Inom “community safety” intas en holistisk 

ansats, med ambitionen att “tackla problemet från alla håll” (Gilling, 2001, s. 385, vår 

översättning). Där kombineras social och situationell brottsprevention med olika former 

av brottsbekämpning och trygghetsskapande åtgärder (ibid.). I arbetet adresseras både 

brottsoffer och förövare, såväl befintliga som potentiella (ibid.). “Community safety” har 

internationellt sett fått stort kriminalpolitiskt inflytande och flera forskare konstaterar att 

Sveriges aktuella kriminalpolitik och arbetssätt är präglat av detsamma (se Gilling, 2001; 

Lidskog & Persson, 2012; Persson, 2015; Recasens, Cardoso, Castro & Nobili, 2013).  

Trots att community safety innefattar idéer om integration och social 

brottsprevention, så verkar policyn i praktiken kunna bidra till social exkludering och 

andrafiering (se Gilling, 2001; Edward & Hughes, 2005). Det förklaras utifrån att det 

preventiva arbetet, med situationell och social brottsprevention i kombination, förutsätter 

prognoser och riskbedömningar för att rikta insatser mot potentiell kriminalitet. Det 

kräver definitioner av brottsrelaterade riskmarkörer, som exempelvis “socialt avvikande 

beteende”, vilket gör att det brottsförebyggande arbetet, följaktligen, får normativa 

förtecken. Samtidigt läggs stor vikt inom “community safety” vid det ideala, trygga 

samhället och invånarnas känsla av sammanhållning och trygghet (Gilling, 2001). Detta 

har väckt frågor kring de (önskvärt objektiva) riskmarkörernas och de (förmodade 

subjektiva) otrygghetskänslornas samexistens. Om potentiella brottslingar profileras, 

identifieras och bearbetas med främsta syfte att skydda omgivningen från dem, kan denna 

process bidra till att befästa stigman och utanförskap (ibid.). Utan att nämna “community 
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safety” styrker andra, svenska forskare bilden av att den svenska välfärdstraditionen har 

banat väg för ett kriminalpolitiskt fokus på trygghet: I linje med tanken att skydda 

människor från utsatthet, har de människor som utsätts för brott fått hög politisk prioritet 

i Sverige (Tham, Rönneling & Rytterbro, 2011). Och ur linje med tanken om social 

inkludering, har ett ökat fokus på brottsoffren och deras behov av upprättelse och skydd 

resulterat i ett ökat fokus på social kontroll och rättvisa - i form av exempelvis hårdare 

straff (se ibid.; Sahlin, 2000, Tham, 2001). 

Sammanfattning 

Vi är sannerligen inte först ut med att anlägga en kritisk blick på det otrygghetsfokus vi 

kan se i dagens Sverige och omvärld. De studier vi har funnit fångar olika aspekter av 

detta fokus och ger således olika förklaringar av detsamma. Granskningar av mediala 

otrygghetsrapporter lyfter fram media som profiterande på människors rädslor och kritik 

riktas mot sensationalistisk journalistik. Granskningar av ett politiskt otrygghetsfokus 

lyfter istället fram de politiska aktörerna som slipade maktsökare och kritik riktas mot 

populistisk retorik.  

I flera länder har det etablerats en trygghetspolitik och denna utveckling beskrivs 

även i svenska studier (se Lidskog & Persson, 2012; Persson, 2015). Ambitionen för 

trygghetspolitiken är att skapa såväl objektiv som subjektiv trygghet i samhället. Mycket 

av detta arbete bedrivs enligt den brottsförebyggande inriktningen “community safety”. 

“Community safety” har kritiserats för att inkluderingssyftande insatser blir 

stigmatiserande när förebyggande av brottslighet är det huvudsakliga syftet med insatsen. 

Vidare har konceptet kritiserats för att förstärka efterfrågan på straff och kontroll, bland 

annat genom att människors subjektiva, kulturellt och socialt normativa uppfattningar 

kring vem och vad som utgör ett potentiellt hot ges stort inflytande.   

Lee (2001) beskriver en ond cirkel när det gäller allmänhetens rädsla för brott; 

Forskning om rädsla för brott legitimerar uppmärksamheten av densamma och subjektiv 

otrygghet får både medial och politisk spridning. Uppmärksamheten göder befolkningens 

oro, vilket bildar opinion för fler åtgärder och mer forskning om rädsla för brott (ibid.). 

Denna interagerande process menar vi är central för förståelsen av hur upplevelser av oro 

och otrygghet konstrueras och reproduceras - internationellt såväl som nationellt. Det 

finns såklart forskningsresultat som kan tänkas ha potential att dämpa människors känslor 

av otrygghet, men flera forskare beskriver svårigheter att nå ut (medialt, politiskt, publikt) 

med kunskap som motsäger människors subjektiva riskuppfattningar (se ibid; Persson, 
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2015; Mopas & Moore, 2011). Moderna samhällen anses vara påtagligt präglade av 

rädslor och upplevd otrygghet, trots att befolkningen i stora delar av världen anses löpa 

liten risk att drabbas av tidigare vanliga faror (se Furedi, 2002). Det finns en hel del 

studier som behandlar denna logiska diskrepans, men vi dristar oss till att beskriva 

kunskapsläget som poröst. Vi anser att det finns utrymme för att analysera hur rädsla för 

brott undersöks i Sverige idag. Rädsla för brott beskrivs av sociologiska forskare som ett 

komplext område, med kopplingar till många samhällsarenor och -risker. Vi har därför 

valt att stödja vår studie på Becks (1989/2012) teori om relationen mellan det moderna 

samhällets utvecklingstendenser och begreppet risk. 

  



 

12 

 

3. Teori och vetenskapsfilosofisk ansats 

Vi har valt att studera den nationella trygghetsundersökningen, som kartlägger och 

rapporterar om otrygghet och oro. Vår ambition är att analysera de logiker som omger 

NTU:s behandling av dessa fenomen och för detta är Bacchis WPR-ansats ett passande 

verktyg. WPR-ansatsen är en form av diskursanalys och rymmer både teori och metod. I 

detta avsnitt presenterar vi WPR-ansatsen inom dess teoretiska bas: kritisk diskursanalys. 

De metodologiska momenten beskriver vi i kommande metodavsnitt. I NTU undersöks 

oro och otrygghet med en avgränsning till brottslighet. För att möjliggöra en alternativ, 

sociologisk förståelse av NTU:s problemrepresentationer har vi valt att även relatera och 

analysera våra fynd till Becks (1989/2012) teori om risksamhället.  

Socialkonstruktivism och diskurs 

Diskursbegreppet är mångfacetterat och omdiskuterat och någon entydig definition är inte 

helt lätt att finna, men en diskurs kan i sin essens förklaras vara “ett bestämt sätt att tala 

om och förstå världen” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 7). Diskursteorier utgår 

från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv som ger att det inte finns något naturligt eller 

objektivt sätt att betrakta vår omvärld, eller någon “sann verklighet” som existerar “där 

ute”, oberoende vårt sätt att se på den (eller tala om den) (ibid.; Bergström & Ekström, 

2018). Därmed ses inte heller vårt språkbruk som neutralt eller passivt, beskrivandes en 

objektiv verklighet. Tvärtom betraktas språket som det huvudsakliga verktyg med vilket 

vi aktivt skapar vår verklighet (ibid.). Hur vi talar om något definierar också hur vi 

kommer att uppfatta och se på detta något. Språket blir således också en bärare av makt, 

då en viss framställning av verkligheten till exempel kan gynna vissa gruppers intressen 

och missgynna andra (ibid.). Maktfrågan rör alltså vilken verklighetsbeskrivning som får 

störst genomslag och som kommer att accepteras som “den sanna”, allmänrådande bilden. 

Detta kan röra allt från samhällsbilden i stort till bilden av specifika fenomen eller grupper 

inom samhället (ibid.). Diskursanalysens syfte är inte att avslöja en slags bakomliggande 

“sanning”, verklighet eller agenda, fördunklad eller förklädd av språket. Diskursanalysen 

syftar istället till att synliggöra återkommande mönster i språkanvändningen samt 

undersöka vad dessa språkliga framställningar kan få för sociala konsekvenser (Winther 

Jørgensen & Phillips, 2000). 
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Kritisk diskursanalys och WPR 

Den kritiska diskursanalysen har utvecklats inom det språkvetenskapliga fältet och 

intresserar sig för den språkliga och textuella karaktären hos sociala och kulturella 

processer. Här betraktas själva språkbruket, att tala och skriva, som en handling vilken är 

väsentlig för hur vår sociala värld och dess strukturer etableras och reproduceras (se 

Winther Jørgensen & Phillips, 2000; Boréus & Seiler Brylla, 2018). Kritisk diskursanalys 

genomsyras av en samhällskritisk hållning och metoden har ofta använts för att analysera 

språklig och textuell reproduktion av ämnen som rasism, populism, kapitalism och sexism 

i framförallt massmediala texter men även inom policy, reformförslag och styrdokument 

(ibid.). Inom just dessa sistnämnda fokusområden är Bacchis WPR-ansats sprungen, i 

syfte att blottlägga den inneboende, och ofta självuppfyllande, logiken inom 

policydokument (Bergström & Ekström, 2018).  WPR-ansatsen utgår enligt 

socialkonstruktivistisk tradition från att det ej finns något självklart eller naturligt sätt att 

se på och förstå ett problem eller fenomen. Därmed menar Bacchi att just det föreslagna 

synsättet på ett problem, och de sätt det sedermera föreslås åtgärdas, avslöjar 

problemformuleringens diskursiva tendenser.  

Risksamhället 

Beck (2006; 1989/2012) beskriver det moderna samhället som allt mer kretsande kring 

riskhantering och utvecklar en teori om “the risk society”; risksamhället. Ambitionen med 

teorin är att synliggöra och förklara den framtida utveckling som det nu moderna 

industrialiserade samhället står inför - ett försök att skissera framtiden. Teorin har 

kritiserats för dess höga abstraktionsnivå samt magra empiriska stöd (se Dingwall, 1999; 

Lupton & Tulloch, 2002; Wilkinson, 2001). Samtidigt har teorin om risksamhället 

bidragit till att sätta såväl samhällelig som individuell riskuppfattning på den sociologiska 

kartan (ibid.). Beck (1989/2012) betonar framförallt de kemiska, biologiska katastrofer 

som kan uppstå av att samhället kuvar och exploaterar naturen för rikedomsproduktion. 

Med detta framhåller Beck (ibid.) samhälleliga utvecklingstendenser som bör kunna 

hållas för aktuella även vid andra former av risker – som risken att utsättas för brott. Det 

är således i första hand den beskrivna samhällsutvecklingen, och inte risksamhällets 

utmärkande “nya” risker, som har intresserat oss. 

Vid industrialiseringens framväxt låg rikedomsproduktion i fokus, men 

samhällsutvecklingen mot risksamhället resulterar i ett allt tydligare fokus på 

riskproduktion (Beck, 2006; 1989/2012). Fokusförskjutningen beskrivs bottna i att det 
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moderna industrisamhället ger en mer kontrollerad och isolerad ekonomisk nöd, vilket i 

kombination med en riskgenererande ekonomisk och teknologisk produktion sätter risker 

högst på agendan. Denna samhällsutveckling innebär att ett tidigare etablerat 

jämlikhetsideal dalar i relevans, samtidigt som ett säkerhetsideal intar högsta prioritet. 

Risker formar samhälleliga logiker och funktioner och är alltså dominanta på så sätt att 

de driver fram risksamhällets särdrag. Dessa risker motsvarar ofta globala livshot, 

potentiella katastrofer, som växer i omfattning när den moderna, industriella 

produktionen ökar. 

Beck (1989/2012) beskriver att moderna risker ofta är “osynliga”. Det innebär att en 

risk är okänd för befolkningen tills dess att kunskap får den att existera. De risker som 

människan inte kan bli medveten om genom sina egna sinnen, blir föremål för sociala 

definitionsprocesser (ibid.). Utifrån olika definitioner kan riskerna modifieras och 

manipuleras. Således får de som definierar riskerna, exempelvis massmedier eller 

experter, samhällspolitiska nyckelpositioner (ibid.). Forskare kan således inte betraktas 

som objektiva kunskapsförmedlare, utan som makthavande skapare av samhällets 

utveckling. Riskmedvetenheten, framför allt den vetenskapliga och mediala, beskrivs 

alltså bära på en politisk potential: Risker som har blivit socialt erkända fodrar 

riskhantering och expertutlåtanden kan, med kraftfullhet, mana politiker till handling i 

frågor som tidigare har haft låg politisk relevans och prioritet. Politik och icke-politik 

flyter således samman, i riskhanteringens namn.  

Sammanfattning 

Vi avser att analysera hur och varför oro och otrygghet undersöks och rapporteras i NTU. 

Intresset för att göra en sådan studie närs av en socialkonstruktivistisk förförståelse och 

fenomenen oro och otrygghet förutsätts vara föremål för sociala definitionsprocesser. 

Genom att identifiera problemrepresentationer i materialet kan vi analysera hur 

fenomenen oro och otrygghet presenteras och motiveras som relevanta att undersöka och 

således kan vi, förhoppningsvis, få förståelse för denna process. Utöver att erbjuda oss ett 

metodologiskt ramverk för att identifiera och förklara problemframställningar, så har 

WPR-ansatsen sin teoretiska grund inom kritisk diskursanalys. Det ger oss ett 

samhällskritiskt perspektiv, som riktar fokus mot förbindelserna mellan - i det här fallet - 

policytext och dess interaktion med samhälleliga och kulturella strukturer. I denna del av 

diskursanalysen har vi valt att addera Becks (1989/2012) teori om risksamhället. Teorin 

bidrar med en samhällskritisk förståelse av begreppet risk som kan förstärka en 
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makroanalytisk inriktning genom vår studie. Denna förståelse kan även fungera som 

alternativa glasögon till den mer etablerade (och något snävare) kriminologiska synen på 

oro och otrygghet. Utifrån denna studies syfte fyller begreppet risksamhälle alltså en 

komplementär funktion. Vi ser en utmaning i att ge den, i sig själv omfångsrika, teorin 

om risksamhället en analytisk biroll, då den teoretiska tillämpningen riskerar att uppfattas 

som ytlig. För att undvika detta har vi försökt bottna i teorins övergripande mening och 

poänger. Vi bedömer även att vår strävan efter en sammanhållen och relevant analys 

gynnas av att de båda teorierna vilar på en socialkonstruktivistisk grund. 
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4. Forskningsmetod 

I det här kapitlet redogör vi för studiens arbetsprocess och motiverar de beslut som har 

fattats genom arbetets olika moment. Ambitionen är att på ett begripligt och transparent 

sätt klargöra studiens forskningsdesign och genomförande för att möjliggöra granskning 

av studiens resultat. Vi resonerar också kring forskningsetiska och kvalitetsmässiga 

aspekter av arbetet. 

Forskningsdesign 

Forskningsproblemet som vi beskriver i studiens inledning utgår från en 

socialkonstruktivistisk ansats. Vi upplever att fenomenen oro och otrygghet allt mer 

betraktas som former av samhällsproblem, vilket riktar vår uppmärksamhet mot de socialt 

konstruerade logiker som präglar hanteringen av dessa fenomen. Den 

socialkonstruktivistiska vetenskapsfilosofin kan således ses som en förutsättning för vårt 

forskningsintresse. Den har av denna anledning även varit fundamental för 

sammansättningen av det ramverk som används för att besvara studiens syfte. Detta 

ramverk består främst av Bacchis (1999, ref. i Bacchi, 2012) WPR-ansats, Becks (2012) 

teori om risksamhället samt, av oss utvalda, fynd från tidigare forskning.   

Den nationella trygghetsundersökningen används som kunskapsunderlag vid 

beslutsfattande inom politik och offentlig verksamhet och innehåller ett avsnitt som 

särskilt behandlar upplevelser av oro och otrygghet (se Brå, 2019a). Dessa två aspekter 

har varit avgörande för vårt val av NTU-rapporten som huvudsakligt empiriskt material 

(en fullständig redogörelse för vår empiri ges i kommande kapitel.). Genom att studera 

hur och varför oro och otrygghet undersöks och rapporteras i NTU, kan vi få en 

uppfattning om hur oro och otrygghet framställs och motiveras som policyproblem. 

Bacchis WPR-ansats är en diskursanalytisk modell, specifik framtagen för att analysera 

policydokument. Syftet med WPR-ansatsen är att blottlägga och problematisera den 

diskurs som legitimerar policyns inneboende problemframställningar (Bergström & 

Ekström, 2018). Detta användningsområde ligger i linje med vårt motiv för studiens 

forskningsfråga. 

Analysverktyg: What’s the problem represented to be? (WPR)-ansatsen 

WPR-ansatsen är framtagen av Bacchi (1999, ref. i Bacchi, 2012; Bacchi, 2000) i syfte 

att åskådliggöra diskurser i policy-text (Bergström & Ekström, 2018). Teorin utgår från 

det socialkonstruktivistiska perspektivet att det aldrig finns ett givet, självklart sätt se på 
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till exempel ett samhällsproblem eller vad som anses det rimliga sättet att komma till bukt 

med det (ibid.) Samtidigt menar Bacchi att all policy präglas av just sådana förgivettagna 

föreställningar (Bacchi, 2000). Enligt Bacchi finns det en inneboende problematik med 

föreställningen om en regering som söker svara mot ett givet problem, existerande “där 

ute” i samhället, med en presenterad åtgärd, när i själva verket den presenterade åtgärden 

i sig är vad som definierar problemet som just ett problem (Bacchi, 2000). Enligt WPR-

ansatsens utgångspunkt kan alltså vad som beskrivs som ett problem i policy blottlägga 

en diskurs genom det anspråk på sanningen som därmed görs. Därtill kan vad som föreslås 

förändras eller utvecklas, till exempel genom en föreslagen reform inom en organisation, 

samtidigt också åskådliggöra vad avsändaren betraktar vara ett problem, eller 

“problemet”, utan att det explicit uttrycks i texten (Bacchi, 2012). Problemets inramning 

och framställning i policy tenderar ofta att ge det en gestaltning som omöjliggör andra 

åtgärder eller synsätt än just det föreslagna. Hur problemet presenteras avgör alltså också 

hur problemet kan förstås och vilka åtgärder som sedermera kan tas (Bacchi, 2000). 

Alternativa synsätt eller problemrepresentationer skulle här vara att betrakta som 

alternativa, konkurrerande diskurser (se Bacchi, 2009, ref. i Bergström & Ekström, 

2018).  

För att blottlägga diskurser inom policy har Bacchi utvecklat sex frågor som vägleder 

forskaren genom processen. Dessa presenterar och utvecklar vi i följande underrubriker. 

Vi har valt att översätta de engelska originalformuleringarna till svenska, då vi bedömer 

att en konsekvent språkanvändning ger både analytisk tydlighet och läsvänlighet.  

1. Vad framställs som problemet? 

Vad framställs som problemet i texten? Hur ska problemet förstås enligt texten och till 

vilken kategori eller typ av problem förstås det höra hemma? WPR-ansatsens första fråga 

handlar om att fastställa hur policyns avsändare ringar in och definierar problemet, 

antingen bokstavligen eller implicit genom vad som föreslås förändras eller utvecklas. 

2. Vilka antaganden och förgivettaganden underbygger denna 

problemframställning? 

Vilken sanning och/eller kunskap tas för givet i problemets gestaltning? Vilka vedertagna 

föreställningar möjliggör problemets framställning? Den andra frågan söker åskådliggöra 

de diskursiva “sanningar” som legitimerar den aktuella framställningen av problemet. 
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3. Hur har denna problemframställning kommit till? 

Vilken historisk bakgrund har lett till den aktuella framställningen av problemet? 

Vilka tidigare händelser finns som kan förklara synen på problemet som den presenteras 

i texten?   

4. Vad lämnas oproblematiserat i denna problemframställning?  

Vad sägs inte i problembeskrivningen? Vilka perspektiv och/eller möjliga 

förklaringsmodeller utelämnas i texten? Den fjärde frågan syftar till att åskådliggöra vilka 

“tystnader” som finns; vilka aspekter som ej ges utrymme inom textens 

problemformulering.    

5. Vilka effekter skapas av denna problemframställning? 

Vilka faktiska effekter kan textens framställning av problemet få? Diskurser och dess 

anspråk på sanningen om vad som är problem eller inte får konsekvenser. Vilka 

konsekvenser (kan) skapas av denna framställning av problemet? 

6. Hur/var har dessa framställningar producerats, spridits och vidmakthållits? 

Hur har de (eller skulle de kunna) ifrågasättas, brytas och ersättas? 

Vad är problemrepresentationens ursprung? Den sista frågan sträcker sig utom ramarna 

för forskarens analysmaterial och efterlyser både ett historiskt, kontextuellt perspektiv 

samt ett alternativt synsätt på den diskursiva problemrepresentation som analyseras. 

Vi har anpassat WPR-ansatsen till vår studies syfte, empiri och omfattning. Det 

innebär att den tredje samt femte analysfrågan inte återfinns i studiens analysdel, utan 

behandlas i kapitlet “Diskussion”. Denna placering beror på att problemframställningarna 

relateras till tidigare forskning, då analysfrågorna inte kan besvaras med enbart teori och 

empiri. Med hänsyn till uppsatsens omfattning och logiska struktur har vi även valt att slå 

samman Bacchis andra och fjärde analysfråga i studiens andra frågeställning; ”Vad tas 

för givet och vad lämnas oproblematiserat i dessa framställningar?”.  

Vår analysprocess inleddes med att läsa igenom rapporten för NTU 2018, för att 

sortera ut det material som berörde oro och otrygghet. Detta innefattade “Förord” och 

“Inledning” från rapportens Del 1 samt kapitlet “Oro och otrygghet” från rapportens Del 

2. Genom att sedan utgå från den första analysfrågan i Bacchis frågemodell i 

genomläsningen av dessa utsorterade delar så fann vi tre problemframställningar i vår 

empiri: Kunskapsproblemet, säkerhetsproblemet och samhällsbildsproblemet. I nästa steg 

i WPR-ansatsen analyseras det förgivettagna och oproblematiserade kring dessa 
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problemframställningar och då inkluderade vi även den tekniska rapporten för NTU 2018. 

I den sjätte analysfrågan riktas sökandet efter NTU:s initiala uppkomst. Den delen av 

analysen bygger på ett antal regleringsbrev samt ett från Brå inledande förslag om att 

införa en nationell brottsofferundersökning. 

Litteratursökning 

Den kunskapssammanställning som presenteras i kapitlet “Tidigare forskning” grundas 

på en sökprocess som består av flera steg. Denna studie tog sin början i ett observerat 

medialt oro- och otrygghetsfokus, varför vår kunskapssökning också startar där. Vi 

kombinerade inledningsvis variabeln oro/otrygghet (“worry” or “unease” or “anxiety” or 

“neurvousness” or “insecurity” or “unsafety”) med variablerna diskurs (“discourse” or 

“frame*) samt nyhetsmedia (“news media” or “news”) och sökte parallellt i databaserna 

SocIndex samt Discovery. Vi fann att sökresultatet i SocIndex var magert och gjorde 

därmed bedömningen att Discovery (som är ett samsökningsverktyg med 

referensunderlag från flera olika databaser) kunde ge oss en mer nyanserad bild av vårt 

ämnesområde. En annan upptäckt var avsaknaden av ett lämpligt, etablerat (engelskt) 

begrepp för den betydelse vi läser in i de svenska begreppen oro respektive otrygghet. 

Högst relevans fann vi i de vetenskapliga artiklar som behandlade begreppet “fear”. Vi 

valde därför att fördjupa vår kunskapssökning inom “fear” and “news media” or “news” 

and “discourse” or “frame” i abstract, vilket gav oss 125 träffar. En genomgång av dessa 

artiklar gav oss begreppet “fear of crime”, vilket vi sökte vidare på i kombination med 

“discourse” or “frame” i abstract, det gav 59 träffar.  

I det här stadiet av sökprocessen hade vår slutgiltiga forskningsfråga börjat ta form, 

varför vi sökte på “fear of crime” and “policy” or “politic*” and “risk” i abstract. Det 

resulterade i 53 artiklar. För att sondera utrymmet för en studie om oro för brott, med 

teorin om risksamhället som infallsvinkel samt i en svensk kontext, genomförde vi 

ytterligare tre sökningar. Vi fann då att: “risk society” and “sweden” i abstract gav fem 

träffar; “risk society” and “fear” and “policy” or “politic*” i abstract gav 22 träffar; “risk 

society” and “fear of crime” gav fyra träffar. Vi fann några relevanta artiklar, men kunde 

samtidigt konstatera att det fanns utrymme för vår forskningsfråga. Sökningar på den 

“nationella trygghetsundersökningen” or “Swedish Crime Survey” i all text gav 36 träffar. 

En stor del av dessa behandlade brott mot kvinnor ur ett jämställdhetsperspektiv. Ingen 

av dessa artiklar hade den nationella trygghetsundersökningen som specifikt 

studieobjekt.  



 

20 

 

För varje sökning har ”Full Text” samt ”Peer Reviewed” angivits och relevanta artiklar 

har valts ut genom att läsa titel och abstract. Utöver att söka på dessa redovisade sökord 

har vi även sökt upp förstahandskällor för centrala, refererade forskningsresultat. Det 

sammantagna kunskapsläget som vi, utifrån dessa sökningar, beskriver i kapitlet 

”Tidigare forskning” består huvudsakligen av studier som fokuserar på andra länder. 

Dessa fynd kan därmed inte självklart generaliseras till en svensk kontext. Samtidigt hade 

en avgränsning till enbart svenska studier kraftigt begränsat vår förståelse av fenomenen 

oro och otrygghet, varför vi har valt att inkludera utländska studier i vår kunskapsbas. 

Metoddiskussion 

Viss kritik har riktats mot den forskning som bedrivs genom kritisk diskursanalys för 

fältets tendenser att belysa relativt homogena val av empiriskt material, vilka ofta 

figurerar främst inom socialpolitisk samtid. Detta anses kunna medföra risken att 

studierna i själva verket bidrar till reproduktionen av de diskursiva mönster de själva 

söker åskådliggöra och problematisera (Boréus & Brylla, 2018). Detta är något vi också 

själva problematiserar nedan under avsnittet “Etiska ställningstaganden”. Den kritiska 

diskursanalysen har även kritiserats bland annat för att i någon mån negligera människors 

förmåga till aktörskap och människors eget inflytande över sitt språkbruk, samt för att 

generellt i lägre grad beakta socialpsykologiska dimensioner relaterade till exempelvis 

gruppbildning (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Därtill har det påpekats att 

diskursanalys ofta tenderar att förutsätta konsumtionen av det material som den själv 

uppehåller sig med att analysera medan det samtidigt sällan finns empiriskt stöd för att 

bevisa omfattningen av denna konsumtion (se ibid.). I detta fall vill vi hävda en viss 

kunskap om vårt empiriska materials spridning och effekt, då den författas av en statlig 

myndighet på uppdrag av regeringen för att bereda kunskapsunderlag till dennes 

beslutsfattande och policyskapande arbete. Vi belyser även i studiens inledning det 

nationella mediala, och sedermera politiska, genomslag vi funnit av själva rapportens 

offentliggörande, genom en sökning i digitala nyhetsarkiv.   

Uppsatsens trovärdighet 

En uppsats trovärdighet baseras generellt på kriterier om validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet. Validitet i en kvalitativ uppsats sägs grundläggas i forskarens förmåga 

att välja ett adekvat tillvägagångssätt för att besvara de frågor hen ställt, hens förmåga att 

vara uppmärksam på att de frågor som ställts är desamma som besvaras samt genom att 

förhålla sig kritisk till den egna forskningsprocessen och kontinuerligt motivera sina val 
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och avvägningar (Svensson & Ahrne, 2015). Vi har i vår inledande process spenderat en 

längre tid med att ringa in vår studies kärna och fokus, samt övervägt, och till och med 

prövat, olika empiriska källor och skilda diskursanalytiska modeller innan vi slutligen 

landat i studiens nuvarande forskningsdesign. Vi skulle vilja hävda att denna process, om 

än något mödosam, till slut lett oss till tämligen väl avvägda beslut gällande både vår 

empiri i relation till vårt forskningsintresse, samt vårt teoretiska ramverk i förhållande till 

vårt empiriska material och de frågor vi önskar ställa det.  

Vi har i vårt författande av denna uppsats eftersträvat fullständig transparens med 

vilken vår huvudsakliga källa är; hur, av vem och i vilket syfte den har skapats samt i 

vilket syfte och med vilka metoder vi sedan analyserat den. Det faktum att vår empiri 

utgörs av en offentligt publicerad, gratis tillgänglig textkälla, författad av en statlig 

myndighet gynnar anser vi gynnande för transparensen i vårt arbete. Vår analys och våra 

egna slutsatser är förankrade i utförligt redovisad, granskad forskning, samt baserade på 

väletablerade metoder och teorier, vilka vi redogjort för. Vi har också eftersträvat 

tydlighet i att urskilja vilka som är våra egna antaganden, slutsatser och påståenden från 

de som direkt kan härledas till tidigare forskning och för området befintlig kunskap. En 

diskursanalys är likt övriga metoder inom det kvalitativa forskningsfältet generellt sett 

svår att tala om i termer av generaliserbarhet (Svensson & Ahrne, 2015). Vi kan dock 

konstatera att våra resultat och slutsatser finner många likheter med den tidigare forskning 

som bedrivits på området otrygghet och rädsla för brott.  

Till skillnad från kvantitativ forskning, där objektivitet är idealet, förutsätts snarast 

forskarens subjektivitet prägla genomförandet och resultatet i kvalitativa studier 

(Svensson & Ahrne, 2015). Sett ur detta perspektiv kan forskarens förförståelse betraktas 

mindre som ett potentiellt hinder för en korrekt utförd studie och mer som en naturlig del 

av studiens ansats. Vi vill hävda att en kritisk diskursanalys förutsätter förförståelse; att 

det ter sig närmast otänkbart för forskaren att intressera sig för att kritiskt granska ett 

fenomen som hen ej har någon tidigare kännedom om, som föranlett just detta 

forskningsfokus. Vi har förstås också närmat oss vår egen empiri med en agenda som 

endast vore möjlig med en viss mån av förförståelse; en föraning som är själva 

anledningen till studiens ansats och fokus. Utifrån detta är det förstås även möjligt att 

hävda våra resultat och slutsatser som sökta och/eller framtvingade. Vi vill dock hävda 

att vi genom analysprocessen förhållit oss kritiska till våra egna resonemang samt att vi 

efter bästa förmåga hängt upp våra resonemang på tidigare forskning och vårt teoretiska 

ramverk. Kritisk diskursanalys utgår som tidigare påpekat från ett socialkonstruktivistiskt 
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synsätt, inom vilket ingen tolkning är att betraktas som objektiv och “sann” utan endast 

som en framställning bland andra möjliga (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). 

Detsamma måste förstås också sägas för vår uppsats. 

Etiska ställningstaganden 

De traditionella forskningsetiska principer som föreskrivs forskaren inom humaniora och 

samhällsvetenskap är främst kopplade till berörda individers rättighet till integritet; främst 

avseende relationen mellan forskaren och dennes informant(er) (Vetenskapsrådet, 2017). 

Dessa rättigheter samlas under vad Vetenskapsrådet (ibid.) benämner som 

individskyddskravet, vilket innefattar regler och riktlinjer för transparens, 

konfidentialitet, samtycke och nyttjande av information. Då vår forskningsprocess är en 

analys av en offentligt publicerad text, författad av en statlig myndighet, har vi i stort 

kunnat bortse från dessa. Vårt huvudsakliga etiska huvudbry i författandet av denna 

uppsats rör istället effekterna av vårt publicerade resultat; något som enligt 

Vetenskapsrådet (ibid.) traditionellt sett faller utanför ramarna för grundläggande 

forskningsetiska principer. Våra etiska betänkligheter rör vårt eget ofrånkomliga 

deltagande i just den process vi själva sökt problematisera, nämligen fokuset på oro och 

otrygghet. I och med publikationen av denna uppsats placerar vi oss själva i ledet av 

forskning som uppmärksammar, producerar, reproducerar och sprider representationer av 

oro och otrygghet. Vi finner bot i det faktum att vi trots allt söker belysa de avigsidor och 

den inneboende problematiken som vi ser i denna process, och eftersträvar att bryta 

kedjan snarare än att förlänga den. Med detta sagt riktar vi onekligen strålkastaren på just 

de fenomen som vi i vårt arbete själva menar bör belysas med stor eftertanke. Enligt 

Vetenskapsrådet (se ibid.) skall forskningens förtjänst vägas mot dess eventuella risk och 

enligt denna ekvation anser vi att vårt arbetes förtjänster trots allt befinner sig i den tyngre 

vågskålen. 
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5. Empiri 

Vår empiri består huvudsakligen av den publicerade rapporten för den Nationella 

trygghetsundersökningen 2018 samt den tillhörande tekniska rapporten (se Brå, 2019a; 

Brå, 2019b). Därtill har regleringsbreven för Brå, perioden 2005–2008, tjänat som 

underlag för att spåra NTU:s uppkomst (se dnr Ju2004/9823/KRIM; dnr 

Ju2005/11640/KRIM; dnr Ju2006/10428/KRIM; dnr Ju2007/10796/KRIM). Vi har 

funnit att det initiativ som resulterade i dagens form av NTU inledningsvis kom från Brå 

(2002) i form av ett förslag att börja genomföra en nationell brottsofferundersökning. 

Detta skriftliga förslag ingår också i vår empiri. 

Brottsförebyggande rådets Nationella Trygghetsundersökning (NTU) genomförs 

årligen sedan 2006. Undersökningen genomförs i syfte att undersöka människors utsatthet 

för brott, deras upplevelser av oro och otrygghet samt deras förtroende för, och erfarenhet 

av kontakter med, rättsväsendet (Brå, u.å.b). Undersökningens svar samlades in via webb- 

och postenkäter mellan februari och maj 2018 och dess resultat presenteras sedan i sin 

fullständighet som Rapport 2019:1, tillgänglig genom nedladdning från Brå:s hemsida, 

samt kortare sammanfattad i tabellform på Brå:s webbplats. 

Enkäten för NTU skickas ut till 200 000 personer mellan 16 och 84 år och hade 2018 

en svarsfrekvens på 40,3 %, vilket motsvarar 74 032 personer (Brå, u.å.b). Urvalet av 

respondenter görs genom ett så kallat stratifierat obundet slumpmässigt urval, vilket 

betyder att urvalspopulationen - dragna från SCB:s register över totalbefolkningen - i 

förväg indelats i olika grupper och sedan har respondenter dragits slumpmässigt ur dessa. 

Denna metod används för att kompensera för svarsbortfall hos grupper som är mindre 

benägna att delta i undersökningen, genom att göra dessa grupper större. Bland sådana 

grupper räknas unga män och kvinnor vara de minst benägna att delta som respondenter. 

Unga män och kvinnor är samtidigt grupper som undersökningen är särskilt angelägen 

om att nå eftersom de är särskilt utsatta för misshandel och sexualbrott, vilka båda är 

brottstyper som ofta är svåra att fånga upp i enkäter och undersökningar. På grund av 

dessa faktorer har grupperna med kvinnor och män under 30 års ålder översamplats, d.v.s. 

inkluderats i en större mängd än andra grupper, för att kompensera för förutspått bortfall 

(Brå, 2019a; Brå, 2019b). I analysen av materialet tas sedan hänsyn till över- och 

underrepresentation samt eventuellt bortfall för att säkerställa att “resultaten blir så 

representativa som möjligt för befolkningen” (Brå, 2019a, s. 21), frånsett “de allra mest 
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marginaliserade grupperna i urvalsramen såsom hemlösa, missbrukare och grovt 

kriminella” (Brå, 2000, citerad i ibid.). 

Rapport 2019:1 består av två delar: Del 1 presenterar undersökningen, redogör för 

frågeställning och metodval samt kortfattat om urvalsprocessen och insamlingen. Del 2 

redovisar undersökningens resultat och är indelad i fyra kapitel: ”Utsatthet för brott”, 

”Oro och otrygghet”, ”Förtroende för rättsväsendet” och ”Brottsutsattas kontakter med 

rättsväsendet” (Brå, 2019a). I varje kapitel presenteras resultaten för respektive 

enkätfrågor men inte själva frågorna i sig (dessa återfinns i den tillhörande tekniska 

rapporten). Resultaten i NTU 2018 redovisas i varje kapitel i form av diagram och tabeller 

inom vilka olika grupper jämförs med varandra, till exempel olika åldersgrupper och män 

respektive kvinnor inom olika åldersgrupper samt även gruppindelningar om etnicitet, 

förälders etnicitet samt efter genomsnittlig inkomstnivå i respondenternas 

bostadsområden.  

Vårt intresse för denna rapport bottnar i den mediala och politiska effekt den får vid 

publikation och sitt offentliggörande. Mot bakgrund av vårt presenterade syfte, att 

undersöka hur oro framställs i NTU, har vi valt att i rapportens Del 2 fokusera endast på 

kapitlet om just oro och otrygghet. Utöver rapportens presentation och 

resultatredovisning ägnar vi en stor del av vår analys till själva undersökningens 

utformning i form av de specifika enkätfrågorna, vilka återfinns i det separata dokumentet 

och bilagan NTU 2018: Teknisk Rapport (se Brå, 2019b).  
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6. Resultatredovisning och analys av empiri 

I detta kapitel presenterar vi studiens resultat och analys. Resultatet bygger huvudsakligen 

på Brå:s NTU-rapport för 2018 med tillhörande teknisk rapport. En mer ingående 

beskrivning av det totala empiriska underlaget och dess avgränsning ges i föregående 

kapitel. Texten är strukturerad efter studiens tre frågeställningar, vilka bygger på fyra av 

de sex analysfrågor som Bacchi (1999, ref. i Bacchi, 2012) har formulerat i sin WPR-

ansats. Teorin om risksamhället (Beck, 1989/2012) tillämpas främst i relation till vår 

andra och tredje frågeställning, med ambitionen att ge problemframställningarna en 

alternativ, nyanserande, sociologisk inramning. 

Den nationella trygghetsundersökningen innehåller fyra undersökningsområden: 

”Utsatthet för brott”; ”Otrygghet och oro för brott”; ”Förtroende för rättsväsendet” samt 

”Brottsutsattas kontakter med rättsväsendet” (Brå, 2019a). Undersökningen genomförs 

av Brå, som har i uppdrag att ta fram fakta och sprida kunskap om brottsligheten i 

samhället, men även fakta och kunskap om brottsbekämpningen och det 

brottsförebyggande arbetet. Myndigheten ska verka för att brottsligheten minskar och 

tryggheten ökar (ibid.).  

Vilka problemframställningar omgärdar begreppen oro och otrygghet?  

Med utgångspunkt i Bacchis (2012) första analysfråga kan vi finna tre olika 

problemframställningar. Dessa har vi valt att benämna som ett “säkerhetsproblem”, ett 

“kunskapsproblem” och ett “samhällsbildsproblem”.  Två av dessa 

problemrepresentationer synliggörs redan i förordet till NTU-rapporten, som inleds så 

här: 

Brottslighet är ett ämne som ständigt engagerar, och allt högre krav ställs på samhällets förmåga att 

motverka de konsekvenser som brottsligheten medför i form av brottsoffer och otrygga människor. 

Behovet av faktabaserad information om brottslighet och otrygghet är stort. I detta sammanhang är 

Nationella trygghetsundersökningen (NTU) en viktig faktakälla. NTU kan dessutom vara ett 

underlag i rättsväsendets arbete för att minska brottsligheten. (Brå, 2019a, förord). 

I citatets första mening beskrivs brottsoffer och otrygga människor som konsekvenser av 

brottslighet. Denna logik menar vi utgör förgrund i “säkerhetsproblemet”, som vid första 

anblick handlar om att människor på grund av faktisk brottslighet - alltså ur ett objektivt 

perspektiv - är otrygga. Otrygghet skrivs därmed fram som ett följdproblem av faktiskt 

förekommande brottslighet och ges karaktären av att utgöra ett polisiärt 

säkerhetsproblem. Men i rapporten används begreppet otrygghet även för att beskriva 
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känslor av oro och otrygghet. Detta leder till uppfattningen att minskad oro och otrygghet 

uppnås genom minskad brottslighet, vilket bäddar för lösningsförslag som handlar om att 

förhindra att brott sker. Denna problemframställning kan tänkas underbygga 

trygghetsundersökningens övergripande syfte, som är att studera hur brottsutsattheten i 

befolkningen varierar mellan olika grupper samt över tid (se Brå, 2019a). 

Den andra problemframställningen handlar om att det saknas kunskap om brott. I 

förordet kan vi läsa att det råder stor efterfrågan på “faktabaserad kunskap om brottslighet 

och otrygghet” (Brå, 2019a). Idén om att fylla denna kunskapslucka återkommer i både 

myndighetens uppdragsbeskrivning och trygghetsundersökningens tilltänkta 

användningsområde: Myndighetens uppdrag är, som sagt, att ta fram fakta och sprida 

kunskap om brottslighet och tillkommande arbete (ibid.). I inledningen till kapitlet ”Oro 

och otrygghet” förklaras användningsområdet för “fakta” om otrygghet så här: 

Fakta om otrygghet och oro för brott bidrar med kunskap om huruvida det kriminalpolitiska målet 

att minska otryggheten samt kunskap om var behovet av trygghetsskapande åtgärder är störst. (Brå, 

2019a, s. 99). 

Vi förstår denna avsiktsförklaring som att kunskapen om oro och otrygghet ska gå att 

använda till att minska människors otrygghet. I citatet framgår det dock inte om 

otryggheten som adresseras är av objektiv eller subjektiv karaktär. “Kunskapsproblemet” 

kan således inhysa en idé om att mer information om brottslighet och otrygghet kan 

användas för att lösa “säkerhetsproblemet”, det vill säga förhindra brott. Men 

“kunskapsproblemet” skulle även kunna inbegripa ett antagande om att information om 

oro och otrygghet kan få människor att känna sig trygga. 

I citatet i föregående stycke nämns det kriminalpolitiska målet att minska 

otryggheten samt en ambition att lokalisera “behovet av trygghetsskapande åtgärder” 

(Brå, 2019a, s. 99). Här är beskrivningarna av otrygghet inte så starkt avgränsade till 

faktisk brottslighet som i representationen av “säkerhetsproblemet”. Otrygghet och oro 

framställs snarare som självständiga problem, som förtjänar kartläggning, mål och 

insatser blott för fenomenens existens. Här identifierar vi den tredje 

problemframställningen; “samhällsbildsproblemet”. Resonemanget ger att människor 

känner sig oroliga och otrygga för att de upplever något - samhället - som otryggt. Till 

skillnad från i “säkerhetsproblemet”, så kan denna form av otrygghet inte likställas med 

den faktiska sannolikheten att utsättas för brott. I “samhällsbildsproblemet” handlar 

otrygghet istället om befolkningens subjektiva rädslor och oroskänslor. Detta frånsteg 

från kunskap om sannolikheten att utsättas för brott, ser vi exempel på i NTU-enkätens 
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frågor. Enkäten består av fem olika frågeområden, varav “Otrygghet och oro för brott” 

utgör det tredje avsnittet (Brå, 2019b, s. 8). I beskrivningen av det tredje avsnittets 

utformning står det att: 

Frågorna belyser oro för att utsättas för brott för egen del, oro för att närstående ska utsättas, oro 

över brottsligheten i stort och en mer allmän känsla av otrygghet […] I undersökningen frågas också 

om otryggheten får konsekvenser för det egna beteendet och livskvaliteten. (Brå, 2019b, s. 9). 

Oro och otrygghet beskrivs här som komplexa fenomen och känslor som kan påverka 

människors beteende och livskvalitet (se ibid.). Enligt denna problemrepresentation 

framställs känslor av oro och otrygghet som osunda, oönskade tillstånd, vilket implicit 

skildrar ett idealsamhälle fritt från just upplevd oro och otrygghet.  

 Vi har funnit att otrygghet och oro, på ett övergripande plan, studeras som 

följdproblem av brottslighet. Det kan förklaras av att Brå:s huvuduppdrag fokuserar på 

just brottslighet, men vi menar att denna inledningsvis tydliga turordning blir mer diffus 

när oro och otrygghet beskrivs som subjektiva fenomen. Utifrån det kriminalpolitiska 

målet och idén om trygghetsskapande åtgärder behandlas känslor av oro och otrygghet 

som självständiga problem i sig. De två problemrepresentationerna - 

“säkerhetsproblemet” respektive “samhällsbildsproblemet” - ger oss således en 

ambivalens i definitionen och förståelsen av människors säkerhet: objektiv trygghet 

kontra subjektiv trygghet. I empirin har vi inte kunnat finna någon explicit definition av 

trygghetsbegreppet. Vi har inte heller sett någon problematisering av den, utifrån vår 

uppfattning, inkonsekventa begreppstolkningen. Denna oreflekterade ambivalens 

påverkar högst sannolikt “kunskapsproblemet”, där ambitionen är att kartlägga och skapa 

kunskap om människors trygghet. Vi har därmed intresserat oss för att analysera dessa tre 

problemframställningar var för sig, men även beakta hur de fungerar tillsammans. 

Vad tas för givet och vad lämnas oproblematiserat i dessa framställningar?  

I denna del av analysen avhandlar vi två av Bacchis WPR-frågor tillsammans: Fråga två 

och fråga fyra. Fråga två syftar till att åskådliggöra den bakomliggande logik som 

legitimerar den föreliggande problemframställningen (Bacchi, 2012). De sätt som man 

framställer ett problem på bygger på en slags grundförståelse av problemet och dess natur 

som gör att denna framställning kan uppfattas som rimlig och adekvat. WPR-metodens 

andra fråga söker bringa upp just dessa grundförståelser i ljuset för att kritiskt granska 

och problematisera dem. Den fjärde WPR-frågan betraktar vi som en naturlig följdfråga 

i denna analysprocess, då den intresserar sig för vilka andra sätt att se på problemet som 
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hamnar i skymundan till följd av de antaganden och förgivettaganden som har gjorts (se 

ibid.). Vi går här igenom problemframställningarna en i taget, först med antaganden och 

förgivettaganden och därefter beskriver vi vad som följaktligen lämnas oproblematiserat 

för respektive problemframställning.   

Säkerhetsproblemet 

Problemframställningen i “säkerhetsproblemet” uppbärs i huvudsak av antagandet om en 

koppling mellan faktiskt brottslighet och (en otydligt definierad) otrygghet. I första hand 

beskrivs att människor är otrygga eftersom brottslighet de facto förekommer, och 

människors otrygghet förstås som framkallad av risken att utsättas för brott. Denna logik 

resulterar i följande förgivettagande: om den faktiska brottsligheten minskar eller ökar så 

kommer den kartlagda otryggheten att spegla denna utveckling. Framställningar av att 

dessa variabler hör ihop förekommer i rapporten så här:  

Brottslighet är ett ämne som ständigt engagerar, och allt högre krav ställs på samhällets förmåga 

att motverka de konsekvenser som brottsligheten medför i form av brottsoffer och otrygga 

människor. Behovet av faktabaserad information om brottslighet och otrygghet är stort. I detta 

sammanhang är Nationella trygghetsundersökningen (NTU) en viktig faktakälla. NTU kan 

dessutom vara ett underlag i rättsväsendets arbete för att minska brottsligheten. (Brå, 2019a, s. 3) 

Medborgarnas utsatthet för brott, känsla av otrygghet och erfarenheter av rättsväsendet är sedan 

länge naturliga fokus för kriminalpolitiken. Att minska människors utsatthet för brott och deras 

otrygghet är två viktiga kriminalpolitiska mål. Därför är det betydelsefullt med detaljerad kunskap 

om vilka grupper som är mest utsatta för olika typer av brott, vilka som i störst utsträckning 

påverkas negativt av oro för brott och hur förtroendet för rättsväsendet ser ut. Sådan kunskap ger 

bättre möjligheter för samhället och rättsväsendet att satsa på åtgärder på de områden där de 

behövs mest. (Brå, 2019a, s.18) 

För att ringa in en annan dimension av otrygghet, tillfrågas de personer som deltar i NTU också 

om sin generella oro över brottsligheten i samhället. Det görs genom att fråga dels hur de uppfattar 

utvecklingen av antalet brott under de senaste tre åren, dels i vilken utsträckning de känner sig 

oroliga över brottsligheten i samhället.  (Brå, 2019a, s. 103–104)  

Vi förstår det som att otrygghet är en konsekvens av brottslighet (citat 1), information om 

vilka som känner sig mest otrygga kan ge adekvat information för att skapa insatser som 

minskar deras upplevda känsla av fara (citat 2) och att generell oro över brottsligheten i 

samhället dels består av en uppfattning om brottsutvecklingen och dels av oroskänslor 

(citat 3). Det tolkar vi som: Om brottsligheten kontrolleras genom effektiva, 

kunskapsbaserade insatser, så kommer människors uppfattning om brottsligheten och oro 

över densamma att påverkas till det bättre. Vidare preciseras intresset för oro och 
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otrygghet på följande vis, enligt NTU-rapportens syfte och huvudsakliga 

frågeställningar:  

Har otryggheten i befolkningen ökat eller minskat över tid? Hur vanligt är det att människor oroar 

sig för olika typer av brott? Får otryggheten konsekvenser för beteendet och i så fall vilka? Finns 

det skillnader mellan olika grupper i befolkningen? (Brå, 2019a, s. 19) 

Att frågan om varför människor oroar sig för brott inte finns med, hävdar vi kan ses som 

symptomatiskt för ovan nämnda förgivettagande; att det alltså redan har etablerats att oro 

för brott är en konsekvens av den i samhället faktiskt förekommande brottsligheten.  

Begreppet otrygghet används dock, som tidigare nämnt, inte enbart för att beskriva 

risken att utsättas för brott. Det används dessutom för att beskriva upplevd otrygghet: 

Som tidigare framgått innehåller NTU även frågor om otrygghet och oro för brott. Frågorna 

belyser oro för att själv utsättas för brott, oro för att närstående ska utsättas, oro över brottsligheten 

i stort och en mer allmän känsla av otrygghet. (Brå, 2019a, s. 26). 

I följande avsnitt redogörs för frågan om man känner sig otrygg under sena kvällar i det egna 

bostadsområdet. Frågan är inte specifikt kopplad till en viss brottstyp, utan syftar till att fånga upp 

en mer allmän känsla av otrygghet. (Brå, 2019a, s. 99) 

Brå:s ambitioner att kartlägga otrygghet har här sömlöst gått från att förstås som direkt 

sammankopplat med faktisk brottslighet, till en önskan att fånga en mer allmän känsla av 

rädsla och oro. Vi menar att denna definitionsglidning, i undersökningens förståelse och 

sedermera kartläggning av oro och otrygghet, framträder bitvis under undersökningens 

redovisning, utan att förklaras, motiveras eller närmare problematiseras. I och med denna 

glidning undersöks plötsligt allmänna oros- och otrygghetskänslor på samma premisser 

som kartläggningen av brottsutsatthet, och redovisas sedermera utifrån samma 

positivistiska kunskapssyn, trots att det handlar om två väsentligt skilda fenomen. Denna 

oförmåga att tydligt definiera vilken typ av oro och otrygghet man de facto söker 

kartlägga hävdar vi är ett högst problematiskt förfarande. Intressant är att man i NTU vid 

några tillfällen, i korta ordalag vidrör orons och otrygghetens komplexitet som 

undersökningsområde: 

Otrygghet är ett komplext och mångfacetterat fenomen. Ambitionen med NTU är inte att ge en 

heltäckande bild av hela fenomenet otrygghet, utan att bidra med ett antal centrala indikatorer på 

området. (Brå, 2019a, s. 99) 

När det gäller otrygghet är det tänkbart att andra faktorer, som inte är kopplade till brott, vägs in 

i svaren. (Brå, 2019a, s. 26) 
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Det framgår med andra ord att det finns en medvetenhet om fenomenets komplexa och 

svårmätta natur, samt de epistemologiska avigsidor som medföljer ett försök att kartlägga 

dessa. Ingenstans i rapporten ägnar man dock något utrymme åt att problematisera detta 

mer ingående, som vilka eventuella konsekvenser det kan få för det publicerade resultatet. 

Inte heller motiverar man varför man helt enkelt väljer att ignorera dessa konstaterade 

faktorer och trots allt ändock väljer att genomföra undersökningen, med sina brister. Vi 

vill hävda att oro för brott, precis som antytt, är ett mycket komplext fenomen vars 

uppkomst hos en individ, grupp eller ett samhälle kan innefatta en mängd olika variabler. 

Därför, menar vi, haltar också den kartlagda frekvensen av oro som en slags indikator på 

samhällets förmåga att bekämpa brott och skapa trygghet. Vi menar att Brå - rent 

metodologiskt - borde, men missar att, kritiskt problematisera möjligheterna att över 

huvud taget genomföra en saklig kartläggning av oro och otrygghet. Detta hävdar vi 

skapar reella trovärdighetsproblem för vad som inledningsvis beskrivs som “faktabaserad 

kunskap”. 

Kunskapsproblemet 

Problemframställningen som vi har valt att benämna “kunskapsproblemet” uppbärs först 

och främst av antagandet att det saknas kunskap om otrygghet och oro för brott. Detta är 

förstås ett för NTU väsentligt antagande, vilket kan sägas legitimera hela 

undersökningens existens. Enligt förordet för NTU 2018 kan vi läsa att det finns ett stort 

behov av “faktabaserad information om brottslighet” (Brå, 2019a, s. 3). Vidare beskrivs 

vad kartläggningen i NTU ska användas till:  

Fakta om otrygghet och oro för brott bidrar med kunskap om huruvida det kriminalpolitiska målet 

att minska otryggheten samt kunskap om var behovet av trygghetsskapande åtgärder är störst. 

(ibid., s.3) 

Vi identifierar här nästa två förgivettaganden: Upplevelser av oro och otrygghet kan 

kartläggas. Vidare kan denna kartläggning användas som kunskapsunderlag för att 

strukturera ett effektivt, samhälleligt trygghetsarbete. Antagandet om att ökad kunskap 

kan leda till reducerad brottslighet, samt ökad trygghet, illustreras ytterligare exempelvis 

genom följande citat: 

Myndigheten Brå verkar för att brottsligheten minskar och tryggheten ökar i samhället. Det gör vi 

genom att ta fram fakta och sprida kunskap om brottslighet, brottsbekämpning och 

brottsförebyggande arbete. (Brå, 2019a, s. 2). 

Att minska människors utsatthet för brott och deras otrygghet är två viktiga kriminalpolitiska mål. 

Därför är det betydelsefullt med detaljerad kunskap om [...] vilka som i störst utsträckning 
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påverkas negativt av oro för brott [...]. Sådan kunskap ger bättre möjligheter för samhället och 

rättsväsendet att satsa på åtgärder på de områden där de behövs mest. En viktig kunskapskälla är 

Nationella trygghetsundersökningen (NTU), som Brå genomför årligen sedan 2006. (Brå, 2019a, 

s. 18) 

Då vi under analysen av säkerhetsproblemet redan ägnat oss åt att problematisera den 

faktiska möjligheten att på ett adekvat sätt kartlägga oro och otrygghet - samt otydligheten 

i särskiljandet av subjektiv kontra objektiv otrygghet - ägnar vi oss här istället åt det 

senare antagandet: den viktiga kunskap som undersökningen förutsätts generera och hur 

denna kan användas. Brå framhäver återkommande NTU som en viktig faktakälla vilken, 

likt myndigheten Brå, har som främsta uppgift att ta fram och sprida kunskap om 

brottslighet samt brottsförebyggande arbete (Brå 2019a). Vad vi vill hävda lämnas 

tämligen oproblematiserat i rapporten är dock just rollen av Brå och NTU som 

producenter av kunskap. För att tydligare illustrera varför detta är en viktig aspekt tar vi 

här hjälp av Becks (1989/2012) teorier om risksamhället. I det samhälle Beck beskriver 

har målet om att uppnå välstånd passerats och fokuset har skiftat från utvinnandet och 

fördelningen av tillgångar till hantering av de risker som samhällsutvecklingen medfört. 

I detta senmoderna samhälle har riskerna blivit abstrakta och osynliga, då de är av en 

karaktär som ej är förnimbara för de mänskliga sinnena. Dessa osynliga risker behöver 

bli definierade som risker av en “expert”, och/eller massmedia, för att nå befolkningens 

medvetande och därmed bli aktualiserade som faktiska risker. Dessa experter blir således 

bärare av samhällspolitisk makt genom sitt inflytande över samhällsutvecklingens 

riktning. Beck menar att genom detta inflytande kan forskning ej längre betraktas som 

neutral eller objektiv, då dess resultat besitter en omfattande politisk potential. Vi menar 

att risken att utsättas för brott kan likställas med den typen av osynliga risker som Beck 

argumenterar för. I denna kontext blir Brå, genom NTU, experten vars utlåtanden i hög 

grad kommer att påverka befolkningens riskuppfattning. Därmed betraktar vi Brå (och 

NTU) som en central bärare av makt i den framskrivna synen på otrygghet i den svenska 

samhällsbilden. 

Vi anser det därmed också finnas anledning att problematisera i vilken mån NTU 

blott samlar in och sprider objektiva fakta och kunskap, utifrån den positivistiska 

kunskapssyn som Brå (med uppdragsgivare) verkar utgå från. Det är, som tidigare 

påpekat, tydligt att NTU:s syfte inte är att undersöka huruvida människor är oroliga för 

brott eller inte, utan snarare att kartlägga fenomenets frekvens bland olika 

befolkningsgrupper samt att fånga upp “nyanser av oron” (Brå, 2019a, s. 99). Oron 
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förutsätts definitivt finnas där ute. Med denna ansats menar vi att NTU med stor 

sannolikhet kan antas både producera och reproducera representationer av oro. Vi menar, 

i enlighet med Bacchis teori (1999, ref. i Bacchi, 2012; Bacchi, 2000), att skapandet av 

policy innefattar en stark diskursiv makt av meningsskapande, där det som beskrivs som 

ett problem, vilket behöver undersökas och/eller reformeras, samtidigt också framskrivs 

och legitimeras som ett skäligt problem genom denna process. Denna uppfattning stärks 

även av tidigare forskning som har visat hur denna typ av undersökningar och 

forskningsfokus belyser fenomenet oro för brott på ett sätt som riskerar att öka 

otrygghetskänslor, genom sin destruktiva påverkan på samhällsbilden (Boldis, Sebastián 

& Gustafsson, 2018; Elchardus, De Groof & Smits, 2008; Hummelshein, Hirtenlehner, 

Jackson & Oberwittler, 2011; Jackson, 2006). Utöver Brå:s expertroll avseende 

otrygghet, samt det faktum att NTU fått ett medialt genomslag vilket riktat 

strålkastarljuset för samhällsdebatten på otrygghetsfrågan, finns också aspekter inom 

själva undersökningens utformning vilka vi anser kunna leda till förstärkning av oros- 

och otrygghetskänslor kopplade till särskilda fenomen. Exempel på sådan förstärkning 

finner vi inom frågeenkätens avsnitt för oro och otrygghet. Här möts respondenten av en 

uppsättning förslag på fenomen som implicit är att förstå som riskindikatorer för 

föreliggande brottslighet, såsom klotter, nedskräpning, fortkörning och skadegörelse 

(Brå, 2019b, s. 57). Vi menar att dessa exempel, igen, vittnar om förgivettaganden om 

vad som de facto framkallar oro och otrygghetskänslor. Vi menar också att Brå, i rollen 

som producenter av kunskap och experter på området brottslighet, genom att använda 

dessa företeelser som markörer för oro i enkäten tillskriver dem en orosbetingad symbolik 

som kan komma att införlivas hos respondenten, oavsett hur denne tidigare förhållit sig 

till dem. Även enkätens val av frågor vittnar om den ofokuserade och skiftande synen på 

vad oro och otrygghet faktiskt innebär i rapporten. Frågor om huruvida respondenten 

oroat sig för att bli utsatt för bedrägeri vid köp av en vara över internet, eller om denne 

avstått från att publicera en bild på internet p.g.a. rädsla för verbala trakasserier och hot, 

varvas med frågor om rädsla för att bli rånad, misshandlad och/eller våldtagen. Även om 

samtliga dessa exempel förstås kan vara legitima skäl för oroskänslor vill vi ändå hävda 

att de är vitt skilda, betraktade som indikatorer för samhällets allmänna trygghetstillstånd, 

eller som samhälleliga sjukdomssymptom för politiker att agera mot. 

Samhällsbildsproblemet 

Den tredje problemframställningen som vi har identifierat utgår från antagandet att 

människor upplever samhället som otryggt. Detta följs av ett förgivettagande om att 
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upplevd otrygghet är problematiskt, vilket förgrenar sig i två logiker: Den första leder till 

att människors oro för brottsligheten behandlas som ett kvalitetsmått för den samhälleliga 

brottsbekämpningen. Den andra logiken sammankopplar upplevd otrygghet med 

försämrad livskvalitet. 

När otrygghetskänslor, enligt den logik som vi redogör för i ”säkerhetsproblemet”, 

skrivs fram som konsekvenser av brottsligheten i samhället så legitimeras också 

människors subjektiva oro och trygghetsupplevelser som indikatorer på huruvida 

samhället lyckas skydda sina medborgare från brott. Om det vore så att människors 

upplevelser av oro och otrygghet stod i proportion till risken att utsättas för brott, så skulle 

väl rimligtvis upplevd oro och otrygghet kunna användas som sådana kvalitetsmått. Vi 

hävdar dock, med stöd av tidigare forskning (se Hollway & Jefferson, 1997; Jackson, 

2006; Lee 2001; Valente & Valera Pertegas, in press), att så inte är fallet. Detta 

förgivettagande borde istället problematiseras, vilket kan göras med hjälp av Becks 

(1989/2012) teori om risksamhället och dess inneboende säkerhetsideal. Beck beskriver 

hur det postindustriella risksamhället har skiftat från målet att producera ökat välstånd till 

att istället kretsa kring behovet av att förutse och kontrollera risker. I denna 

samhällskontext uppstår ett starkt säkerhetsideal, inom vilket livskvalitet definieras 

utifrån dess frihet från just risk Det är genom detta samhälleliga perspektiv vi kan förstå 

den syn som präglar NTU, inom vilken vi menar att det sker en kontinuerlig 

patologisering av oron. Vad vi menar är alltså att oro i alla sammanhang inom NTU 

framskrivs som något negativt och problematiskt. Det är förstås sant att oro i överdriven 

mängd kan bli problematisk och negativ. Det är dock också sant att oro är en högst 

allmänmänsklig egenskap, vilken fyller en vital funktion i att förbereda oss för situationer 

som kan komma att kräva vår handling och för att hålla oss vid liv. Det är genom att 

problematisera patologiseringen av upplevd oro och otrygghet som vi vill syna 

förgivettagandet om att oro och otrygghet ger försämrad livskvalitet. Just 

livskvalitetsbegreppet återkommer som en röd tråd i rapporten i allmänhet, och i dess 

kapitel om otrygghet i synnerhet:   

Otrygghet och oro för att utsättas för brott kan få olika typer av negativa konsekvenser, och för en 

del kan otryggheten vara direkt begränsande i tillvaron. Frågor om huruvida otrygghet och oro fått 

negativa konsekvenser för det egna beteendet ställs till samtliga respondenter i NTU, i ett försök 

att fånga situationer där otryggheten på ett konkret sätt påverkat vardagen. Avsnittet om 

konsekvenser av otrygghet och oro redovisas utifrån frågor om huruvida oro för att utsättas för 

brott lett till att man har valt ett annat färdsätt, avstått från någon aktivitet eller avstått från att 
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skriva något eller lägga upp något på internet och huruvida oron upplevs påverka livskvaliteten. 

(Brå, 2019a, s. 140) 

Vi förstår detta som att svarsalternativ där en respondent svarat att denne anpassat sitt 

beteende efter en riskavvägning ska tolkas som ett problematiskt inskränkande av denne 

individs livskvalitet. Alltså: att agera efter en riskanalys, oavsett hur väl- eller ogrundad 

den är, betraktas här som ett problematiskt, oönskat och livskvalitetssänkande beteende. 

Denna presenterade logik menar vi synliggör förgivettagandet om att livet bör vara så fritt 

från risk - faktisk risk eller blott känslan av en annalkande risk - att några sådana val och 

sedermera anpassningar ej ska behöva förekomma.  

Hur har dessa framställningar producerats, spridits och vidmakthållits? 

För att besvara denna frågeställning fokuserar vi på NTU:s etablering, men även 

potentiella, framtida utveckling. NTU:s upprinnelse kan vi överblicka genom några av de 

initiativ som har resulterat i dagens form av trygghetsundersökning. Empirin består 

huvudsakligen av Brå:s inledande förslag om brottsofferundersökning (se Brå, 2002) och 

efterföljande uppdrag att genomföra en nationell trygghetsundersökning (se dnr 

Ju2004/9823/KRIM; dnr Ju2005/11640/KRIM; dnr Ju2006/10428/KRIM; dnr 

Ju2007/10796/KRIM).  

År 2002 lämnade Brå ett förslag till regeringen om att införa en 

brottsofferundersökning (se Brå, 2002). Detta förslag resulterade i att regeringen gav Brå 

i uppdrag att planera och genomföra en årligen återkommande nationell brottsoffer- och 

trygghetsundersökning (se dnr Ju2004/9823/KRIM), vilken idag kallas för NTU. I det 

ursprungliga förslaget från Brå beskrev myndigheten ett behov av en “årlig nationell 

brottsofferundersökning [...] för att utgöra en del av den officiella kriminalstatistiken” 

(Brå, 2002, s. 1). Kunskapen om brottslighet i Sverige var vid tidpunkten för förslaget 

baserad på polisanmälda brott, vilken Brå beskriver som sekundär, administrativ 

information som ej ger en fullständig bild av den totala brottsligheten (ibid.). Brå 

framhåller att förstahandsinformation från Sveriges invånare skulle kunna komplettera 

den befintliga kriminalstatistiken och utifrån myndighetens argumentation uppfattar vi 

“säkerhetsproblemet” och “kunskapsproblemet” som tätt sammanflätade i början av 

processen. Brå skriver: 

På den svenska kriminologiska arenan har det aldrig rått några tvivel om att det finns ett stort 

behov av en nationell brottsofferundersökning i syfte att komplettera kriminalstatistiken. Något 

samlat grepp har dock inte gjorts, men flera olika undersökningar ger ändå viss information om 

utsatthet för brott. [...] undersökningarna ger inte den samlade bild av den faktiska brottsligheten 
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och det komplement till kriminalstatistiken som en årligen återkommande nationell 

brottsofferstudie skulle kunna göra… (Brå, 2002, s. 2).  

NTU motiveras i detta tidiga stadie som ett komplement till statistiken för anmälda brott 

och syftet är att kasta ljus över brottslighetens mörkertal. Mörkertalet motsvarar en 

kunskapslucka, och kunskapsluckan avser faktisk brottslighet. Representationen av 

“säkerhetsproblemet” och “kunskapsproblemet” är således tydliga. Vad vi kan utläsa 

bygger Brå:s förslag till regeringen på två av våra tre identifierade 

problemframställningar; “säkerhetsproblemet” och “kunskapsproblemet”. Det framgår 

att Brå, i enlighet med “säkerhetsproblemet”, är intresserade av att kartlägga den faktiska 

brottsligheten i samhället för att kunna “följa, analysera och göra prognoser för 

brottsutvecklingen” (ibid, s. 2). I förslaget argumenterar de även för att kunskap saknas, 

kunskap som det enligt utsago råder ett otvivelaktigt behov av.  

Vi kan se att Brå argumenterar för att Sverige ska följa efter andra länder som har lanserat 

brottsofferundersökningar för att tillgodose detta kunskapsbehov. Ett av argumenten är 

exempelvis att den föreslagna svenska undersökningen skulle kunna samordnas med den 

internationella brottsofferundersökningen; ICVS (Brå, 2002). För att exemplifiera 

behovet och nyttan med en brottsofferundersökning redogör Brå också för några 

befintliga, nationella och internationella, studier. Brå lyfter huvudsakligen fram den 

brittiska brottsofferundersökningen, BCS, som en potentiell förebild i konstruktionen av 

en svensk undersökning. Huvudsyftena för BCS är att: “utgöra ett alternativt mått på 

brottslighet till den officiella kriminalstatistiken; bidra med information om risk för 

utsatthet för brott; bidra med kunskap om brottens art samt bidra med kunskap om andra 

brottsrelaterade frågor” (ibid., s. 4–5). Som exempel på “andra brottsrelaterade frågor” 

förklarar Brå (ibid.) att BCS omfattar “tidsserier över allmänhetens uppfattning av 

polisen, attityder till rättsväsendets aktörer och erfarenheter av droger”. Utifrån dessa 

redogörelser kan formen för den svenska NTU delvis betraktas som ett resultat av 

kriminologisk kunskapsimport. 

Uppkomsten till den tredje problemframställningen, “samhällsbildsproblemet”, är 

svårare att spåra i vår empiri. I förslaget till regeringen skriver Brå att:  

Som ansvarig för den offentliga kriminalstatistiken är det naturligt att BRÅ även skulle axla 

ansvaret för en brottsofferundersökning, särskilt som huvudsyftet med denna skulle vara att skapa 

ett komplement till statistiken. Om huvudsyftet hade varit att närmare utforska brottsoffers 

reaktioner på brott eller vilka behov de har skulle det kanske varit mer naturligt att 

brottsoffermyndigheten utförde undersökningen. Om huvudsyftet varit att mäta effekter av 
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polisarbete, exempelvis genom att mäta tryggheten lokalt, skulle det kanske vara de olika 

polismyndigheternas sak. (Brå, 2002, s. 5)  

Utifrån denna relevansbeskrivning utesluter vi att trygghetsmätningar låg i Brå:s intresse 

vid tiden för förslaget. En nationell kartläggning av befolkningens upplevda trygghet 

nämns inte överhuvudtaget. I regleringsbrevet för Brå, med avseende för budgetåret 2005, 

får myndigheten gehör för sitt förslag genom ett uppdrag från regeringen: 

“Brottsförebyggande rådet (BRÅ) skall, i samarbete med rättsväsendets övriga berörda 

myndigheter, genomföra en årligen återkommande nationell brottsoffer- och 

trygghetsundersökning. Den första undersökningen skall presenteras senast år 2007.” (dnr 

Ju2004/9823/KRIM, s. 6). Här har begreppet “trygghetsundersökning” tillkommit. Vi har 

inte funnit någon motivering kring detta tillägg. När den första rapporten presenteras 

faller benämningen “brottsofferundersökning” ur regleringsbreven. Undersökningen 

benämns då (och fortsättningsvis) som den årliga nationella trygghetsundersökningen (se 

dnr Ju2007/10796/KRIM). Vi finner tydliga avsikter att undersöka faktiskt brottslighet 

genom faktisk brottsutsatthet. Vi har dock inte funnit någon avsiktsförklaring för att 

undersöka subjektiv otrygghet hos befolkningen. Det är således vår uppfattning att 

“samhällsbildsproblemet” omges av en konsekvent avsaknad av explicita motiveringar. 

Uppkomsten av problemet har en smygande, nästintill oavsiktlig karaktär.  

Utifrån att vi riktar kritik mot patologiseringen av oros- och otrygghetskänslor, 

ställer vi oss frågan huruvida en annan förståelse av människors upplevda otrygghet kan 

etableras. Det finns uppenbarligen en efterfrågan på kunskap om subjektiv otrygghet, men 

ur ett vetenskapligt perspektiv är det problematiskt om otrygghetskänslor genomgår ett 

vetenskapligt konstruerat mätinstrument som, genom otydliga begreppsdefinitioner, ger 

mätresultatet låg validitet. Detta är även dåligt ur ett politiskt och samhälleligt perspektiv, 

eftersom mätresultatet har en betydande inverkan på den kriminalpolitiska debatten och 

därmed det politiska reformarbetet. Vi anser att möjligheterna till förändring bör ta sin 

början i ett vetenskapligt och politiskt klargörande av motiven för att studera just 

subjektiv otrygghet. Vem efterfrågar kunskap om subjektiv otrygghet och varför? Vad 

kan kunskap om subjektiv otrygghet användas till? Vi tänker att ett sådant klargörande 

skulle kunna leda till en förändrad uppdragsbeskrivning, med påföljande behov av att 

omlokalisera ansvaret för trygghetsundersökningar till en annan myndighet. Att 

undersöka rädsla för brott skulle då kunna utgöra ett delområde i en mer övergripande 

undersökning av exempelvis ontologisk trygghet (jfr Valente & Valera Pertegas, in 

press).  
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7. Diskussion 

Detta kapitel innehåller en summering av studiens resultat och en diskussion av våra 

identifierade problemframställningar i relation till tidigare forskning. Diskussionen 

formas huvudsakligen av de två WPR-frågor som vi valde att utesluta ur vår analys, 

nämligen Bacchis (1999, ref. i Bacchi, 2012) tredje respektive femte analysfråga. I den 

tredje analysfrågan riktas fokus mot den historiska kontext som kan ha präglat 

framställningen av problemet (ibid.). För att diskutera detta har vi valt att relatera våra 

fynd till forskning om brottsförebyggande arbete samt hur rädsla för brott har utvecklats 

som forskningsområde. Den femte analysfrågan uppmärksammar vilka konsekvenser 

som kan skapas av en viss problemframställning (ibid.) och detta diskuterar vi i relation 

till forskning om rädslodiskurser inom nyhetsmedia, politik och vetenskap. 

Avslutningsvis lyfter vi några alternativa tolkningar av vårt framlagda resultat, med 

förslag på framtida forskning om känslor av oro och otrygghet.  

Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka hur och varför oro och otrygghet undersöks 

och rapporteras i den nationella trygghetsundersökningen (NTU). Resultatet visar att 

trygghetsundersökningen motiveras utifrån tre olika problemframställningar, vilka vi 

valde att benämna som ett “säkerhetsproblem”, ett “kunskapsproblem” samt ett 

“samhällsbildsproblem”. Dessa tre problemframställningar är tätt sammanflätade i NTU, 

vilket vi menar beror på att Brå inte skiljer på objektiv respektive subjektiv otrygghet. 

Det leder till att trygghetsundersökningen i första hand motiveras utifrån att “fakta” om 

känslor av oro och otrygghet kan användas till att minska människors objektiva otrygghet 

- det vill säga: minska deras risk att utsättas för brott. Men stundvis motiveras 

trygghetsundersökningen av att blott upplevelsen av samhället som otryggt är 

problematiskt. Det behövs därför en kartläggning av dessa otrygghetskänslor, med målet 

att minska människors subjektiva otrygghet - det vill säga: förändra deras riskuppfattning. 

Samtidigt riskerar Brå att motarbeta detta mål, då de till följd av en positivistisk 

kunskapssyn inte beaktar att otrygghetsfokuset i NTU både producerar och reproducerar 

känslor av oro och otrygghet. Vi teoretiserar detta resultat med Becks (1989/2012) 

begrepp risksamhälle och menar att trygghetsundersökningen i sin helhet kan förklaras 

av en ökad riskmedvetenhet i det moderna samhället. I enlighet med Beck (jfr. ibid.) 

framhåller vi att forskning om risker bör bedrivas med beaktande av expertisens 

samhällspolitiska makt. 
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Hur har dessa problemframställningar kommit till?  

I detta avsnitt avser vi att diskutera de tre problemframställningarnas historiska rötter. 

Vårt empiriska underlag synliggör en utveckling där Brå:s idé om en 

brottsofferundersökning omsätts till verkställandet av en årligen återkommande NTU. För 

att vidga kontexten kommer vi nu att relatera våra fynd till kunskapsläget som presenteras 

i kapitlet ”Tidigare forskning”. 

“Säkerhetsproblemet” inrymmer inledningsvis ett antagande om att brottsligheten i 

samhället orsakar att människor löper risk att utsättas för brott. Befolkningens trygghet 

är således, objektivt sett, hotad. Denna logik uppfattar vi som central för de 

kriminologiska och kriminalpolitiska fältens existensberättigande och som en canvas för 

framställningen av de två andra problemrepresentationerna; Det är mot bakgrund av 

behovet att skydda människor från brott som kunskap om brott och rädsla för brott 

motiveras. Lahti (2000) beskriver att kriminalpolitiken innefattar debatt och beslut kring 

hur brottsliga handlingar ska förebyggas, kontrolleras och sanktioneras: målet är att 

minska brottsligheten i samhället. Vi förstår således denna del av säkerhetsproblemet som 

den legitimerande grunden för kriminalpolitikens primära mål. Att kartlägga människors 

otrygghet - som i risk att utsättas för brott - är ett fullt rimligt moment för att utveckla 

arbetet med brottsbekämpning och brottsprevention. Kartläggning av subjektiv otrygghet 

framstår dock utifrån detta synsätt som omotiverat, då det är oklart hur denna kunskap 

kan användas till att minska den faktiska brottsligheten (jfr Jackson, 2006, Lee, 2001).  

Genom att det svenska kriminalpolitiska arbetet allt mer utgår från brottsprevention 

(Lahti, 2000; Lidskog & Persson, 2012; Persson, 2015; Stenson, 2005), ökar efterfrågan 

på ett prognostiserande kunskapsunderlag. I Sverige upprättades det Brottsförebyggande 

rådet år 1974 (Brå, u.å.a). Myndigheten ska ta fram fakta om brottslighet och 

brottsförebyggande arbete, som kunskapsstöd till bland annat Sveriges regering. Vi menar 

att Brå, och NTU, får stort inflytande genom den förebyggande ansatsen, då samhälleliga 

beslutsfattare behöver kunskap om hur de bäst kontrollerar brottsrelaterade 

risksituationer. Det politiska beslutsfattandet blir beroende av expertisen och vi skönjar 

således en av risksamhällets utmärkande utvecklingstendenser: de som definierar 

samhälleliga risker intar politiska nyckelpositioner (se Beck, 1989/2012). Det är därmed 

relevant att ställa sig kritisk till hur Brå definierar de risker som de förväntas sprida 

kunskap om. Genom tidigare forskning ser vi att majoriteten av nationella och 

internationella brottsundersökningar har konstruerats utifrån en positivistisk ansats. 
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Verkligheten, den faktiskt förekommande brottsligheten, antas existera “där ute” och 

brottsundersökningen ska blott kartlägga denna faktiska brottslighet (jfr Lee, 2001). 

Denna kunskapssyn må vara rimlig i förhållande till “säkerhetsproblemet”, men är 

metodologiskt olämplig i förståelsen av människors subjektiva otrygghet. 

Då studier av rädsla för brott har introducerats inom ramen för 

brottsundersökningens traditionella format (se Elchardus et al, 2008; Hummelshein et al, 

2011; Jackson, 2006; Lee, 2001; Valente & Valera Pertegas, in press), menar vi att den 

positivistiska kunskapssynen spiller över på “samhällsbildsproblemet”. Initiativet att 

börja mäta rädsla för brott byggde på en idé om att denna variabel kunde bidra till 

synliggörandet av den faktiska brottsligheten (se Lee, 2001). Med tiden har denna idé 

vetenskapligt avfärdats, men rädsla för brott fortsätter att vara ett efterfrågat 

forskningsämne. Jackson (2006) menar att statistiken över befolkningens rädsla för brott 

istället har kommit att användas som ett kvalitetsmått för ansvariga myndigheters och 

politikers säkerhetsarbete - som en slags förtroendeindikator. Att detta skulle utgöra ett 

avsiktligt användningsområde för den svenska nationella trygghetsundersökningen går 

dock inte att utläsa i vår empiri. Utifrån forskningsläget bedömer vi det som möjligt att 

Brå undersöker känslor av oro och otrygghet på grund av ett vetenskapligt felgrepp, vilket 

har bäddat för otydliga skiljelinjer mellan “säkerhetsproblemet” och 

“samhällsbildsproblemet”. Vi drar också slutsatsen att risksamhället som kontext har 

bidragit till att etablera och vidmakthålla detta felgrepp.  

Vilka effekter skapas av dessa problemframställningar? 

Vad vi förstår utifrån tidigare forskning så är den logik som genomsyrar vad vi kallar för 

“säkerhetsproblemet” redan vetenskapligt utmanad. Flera studier har undersökt och 

avfärdat en korrelation mellan rädslan och risken att utsättas för brott (se Jackson, 2006, 

Lee, 2001). Man finner till exempel att rädsla för brott kan sammanfalla med individers 

känslor av ekonomisk eller social utsatthet (Boldis, Sebastián & Gustafsson, 2018; 

Elchardus, De Groof & Smits, 2008; Hummelshein, Hirtenlehner, Jackson & Oberwittler, 

2011; Jackson, 2006) samt med affektiva, problemorienterade mediala 

nyhetsrapporteringar (Altheide, 1997; Altheide & Michalowski, 1999; Heber, 2011; 

Parks, 2019; Pollack, 2001). Trots detta så florerar fortfarande idéer om att rädsla för 

brott, i form av upplevd oro och otrygghet, utgör kriminalpolitiskt relevant fakta (se Brå, 

2019a). Vi menar att “säkerhetsproblemet” vidmakthåller en destruktiv form av 

riskmedvetenhet i samhället - bland politiker, befolkning, nyhetsmedia och forskare - i 
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likhet med den onda cirkel som Lee (2001) beskriver för rädsla för brott som 

forskningsområde. Vi benämner riskmedvetenheten som destruktiv för att den på ett 

missvisande sätt sammankopplar oro för brott med risken att utsättas för brott. När en 

sådan logik underbygger en nationell trygghetsundersökning så riskerar människors 

upplevda otrygghet att misstas för ett mått på den faktiska säkerheten i samhället. Detta 

kan antas generera mer känslor av oro och otrygghet samt öka efterfrågan på en repressiv 

kriminalpolitik (se Altheide & Michalowski, 1999; Breeze, 2019; Faucher, 2009; Heber, 

2011; Mythen & Walklate, 2006; Pollack, 2001; Sahlin, 2000, Tham, 2001). Dessa 

konsekvenser väcker även etiska frågor kring det kunskapsbehov som beskrivs i 

“kunskapsproblemet”. Vi anser, precis som Lee (2001) beskriver, att forskningen om 

rädsla för brott kan fungera som bränsle för den (ofta destruktiva) mediala och politiska 

riskmedvetenheten.  

Det uppstår således även konsekvenser av att en myndighet framställer känslor av 

oro och otrygghet som självständiga, kriminalpolitiska problem. Att söka förståelse för 

människors oro är inte nödvändigtvis alltid fel. Det är motivet och formatet som vi 

ifrågasätter. I NTU undersöks rädsla för brott som ett delområde i en kriminologiskt och 

positivistiskt präglad trygghetsundersökning, vars huvudsakliga syfte svarar mot 

kriminalpolitiska mål. Om rädsla för brott istället förklaras med sociologiska 

definitionsanspråk (jfr Boldis, Sebastián & Gustafsson, 2018; Elchardus, De Groof & 

Smits, 2008; Hummelshein, Hirtenlehner, Jackson & Oberwittler, 2011; Jackson, 2006), 

vore det rimligt att istället undersöka oro och otrygghet utifrån socialpolitiska mål.  Att 

ansvaret för att undersöka subjektiv otrygghet har förlagts på Brå skulle därmed kunna 

liknas vid den utveckling som Gilling (2001) beskriver som en “kriminalisering av 

socialpolitiken”. När detta sker, det vill säga när socialt arbete motiveras utifrån det 

kriminalpolitiska målet om att förebygga brottslighet, beskrivs effekter i form av social 

exkludering och andrafiering (se ibid.; Edward & Hughes, 2005).  

Alternativa tolkningar och behov av fortsatt forskning 

Våra slutsatser och tolkningar av materialet är förstås präglade av vår teoretiska ram samt 

den tidigare forskning vi sökt fram och sedermera förankrat våra tolkningar i. Kritik 

skulle kunna riktas mot vår studie exempelvis för att ha fäst för stor vikt vid de 

forskningsresultat som ägnat kritik åt korrelationen mellan upplevelser av oros- och 

otrygghetskänslor och faktisk brottslighet. Måhända finns det också en mängd studier 

som istället ägnar sig åt att söka bekräfta och stärka detta samband, dessa har dock ej 
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kommit vår väg genom vår sökprocess (vilken redogjorts för under kapitlet “Metod”). 

Vårt sökande efter forskning på oros- och otrygghetskänslor ledde oss också relativt 

snabbt in på spåret om forskning på temat “fear of crime”, vilket kan hävdas antingen 

stärka eller, alternativt, försvaga vår linje. Antingen är det, som vi erfar, ett fynd att 

känslor av oro och otrygghet huvudsakligen undersökts i inramningen av oro för brott 

(fear of crime), eller så har vår sökning varit bristfällig och därför lett oss in på ett smalare 

spår av forskningsresultat. Vi vill dock, med emfas, fortsatt hävda att behovet av att 

problematisera såväl motivet, metoden och möjligheten att kartlägga oros- och 

otrygghetskänslor i allra högsta grad kvarstår.    

Kritik skulle också kunna riktas mot vår empiri och dess begränsningar. Vi har 

eftersökt en tydlig motivering från regeringen för behovet av en nationell 

brottsofferundersökning. Vi har ej funnit någon sådan. Vi har funnit regleringsbrev där 

regeringen ger Brå i uppdrag att genomföra en trygghetsundersökning och funnit att 

förlagan till detta uppdrag är ett förslag från Brå att utveckla en brottsofferundersökning. 

Det är tänkbart att en politisk debatt föregått detta initiativ, inom vilken motivet bakom 

det upplevda behovet av undersökningen tydligare preciserades. Vi har i vår analys varit 

begränsade till textdokument och kan därigenom potentiellt ha gått miste om eventuellt 

relevanta kontextuella fakta.    

Vi har använt oss av Becks (1989/2012) teori om risksamhället för att bidra med 

nyans till vår analys, som komplement till den i övrigt kriminologiska inramningen. Ett 

annat val av teori hade kunnat bidra med andra, potentiellt mer varierade, perspektiv med 

relevanta poänger. Vi hävdar bland annat att NTU utförs inom ett risksamhälle med starka 

trygghetsideal och att undersökningen inom denna inramning fungerar som en slags 

prestationsindikator för statens förmåga att agera för medborgarnas säkerhet. Det finns 

dock forskning som beskriver att kartläggning av subjektiva trygghetskänslor genomförs 

utifrån samhällsekonomiska motiv (se Gressgård, 2016). Otrygga samhällen kan förstås 

som oattraktiva för en resursstark befolkning, vilket blir ett hinder för exempelvis 

företagsetableringar och kommunala skatteintäkter. Vi ser dock möjligheten att tolka 

detta som ytterligare ett stöd för risksamhällets relevans: När upplevelsen av otrygghet 

och experternas trygghetsrapporter anger förutsättningarna för rikedomsproduktion 

menar vi att risksamhället är ett faktum.  

Med beaktande av expertisens samhällspolitiska påverkan föreslår vi mer forskning 

om varför människor känner otrygghet. Det vore även meningsfullt med kunskap om hur 

kartläggning av subjektiv otrygghet kan användas i det socialpolitiska reformarbetet. 
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