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Antal anmälda bostadsinbrott har minskat kraftigt 
men oron att utsättas ligger fortsatt högt



Ett liknande mönster i Danmark…



Rumor, Reality & Cascade 

HÖRSÄGEN – “Fear is more widespread than victimization 
because those not directly victimized are indirectly victimized 
when they hear of such experiences from others, resulting in 
elevated fear levels” (Covington & Taylor, 1991, p. 232)

VERKLIGHETEN – “… the results of this study show that 
burglaries occurring within each 0.1 and 0.5 mile buffer around a 
respondent’s residence had a statistically significant and positive 
impact on the levels of residents’ fear of burglary” (Lai et al., 
2011)

KASKADER (SERIEKOPPLING) – “Examining crime through a 
cascade lens helps us to imagine how to more effectively 
cascade crime prevention” (Braithwaite, 2020, p. 137)



Projektet ”Effekter av Grannsamverkan i olika bostadstyper i Sverige 
inklusive framgångsfaktorer” 

Ett nationellt projekt delfinansierat av Brå och genomfört av 
Stöldskyddsförening, Polismyndigheten och Samverkan mot brott 
(SAMBO) 

Projektstart hösten 2016 på Polishögskolan i Sörentorp med 
inbjudna kommunpoliser och kommunrepresentanter

Ambitiöst upplagt projekt med förmätning (anmälda brott respektive 
en trygghetsundersökning) innan Grannsamverkan startade upp 
samt uppföljning av den polisanmälda brottsligheten och en ny 
trygghetsundersökning 18 månader senare

Utsattheten för brott i 12 + 12 nya grannsamverkansområden 
jämförs med kontrollområden (kvasiexperimentell design)



Ort Antal 
hushåll

i småhus i flerfamiljshus Startdatum

Sollentuna 454 — 454 Apr 2016

Nora 47 47 — Sep 2016

Västervik 42 42 — Feb 2017

Katrineholm 84 14 70 Okt 2016

Höganäs 28 28 — Okt 2016

Huskvarna 250 250 — Nov 2016

Mörrum 127 — 127 Mar 2017

Borlänge 50 — 50 Jan 2017

Örebro 34 — 34 Okt 2016

Ljusdal 30 30 — Jan 2017

Halmstad 40 40 — Dec 2016

Lycksele 20 20 — Jan 2017

Kalix 40 40 Jan 2017

Bromma 26 26 — Jan 2017

Totalt 1272 537 735



Antal polisanmälda bostadsrelaterade brott utan
(24 mån) resp. med (24 mån) Grannsamverkan

–8 procent

–36 procent

Nettoeffekt:
–28 procent



Slutsatser och fortsatt forskning
Redan 1987 pekade Rosenbaum på flera av de teoretiska och 
praktiska problem som kan vara förknippade med Grannsamverkan:

 svårigheter med att få igång verksamheten i socialt utsatta 
områden, 

 att upprätthålla intresset för lokalt brottsförebyggande arbete 
bland såväl de boende som polisen över tid och 

 behovet av att precisera på vilket sätt Grannsamverkan kan 
minska brottsligheten och öka tryggheten.

Av särskilt stor vikt är frågan om hur en grannsamverkansförening 
kan överleva över tid, inte minst om brottsligheten börjar minska

Minskad brottslighet men ökad otrygghet – en mer skräddarsydd
Grannsamverkan?
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