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• Begränsad kunskap om näringslivets utsatthet för brott

• I resultatet från Svenskt Näringslivs undersökning ”Företagsklimat 
2020” hamnade Helsingborgs nar på plats 289 när det kommer till 
frågan i vilken utsträckning företaget påverkas negativt av 
brottslighet/otrygghet i kommunen

• Tidigare enstaka insatser här och där, behövde en mer långsiktig 
strategi

Bakgrund
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• Att kartlägga det lokala näringslivets erfarenheter av brott och

otrygghet, och hur detta påverkar förutsättningarna för 
företagandet i kommunen

• Undersökningen är en del i den stadsövergripande 
Aktivitetsplanen för 2021/2022 och ska generera ett bättre 
underlag inför planeringen av lämpliga åtgärder

• Resultatet ska redovisas i ett antal seminarier för näringsidkare 
med fokus på hur näringslivet kan involveras i det 
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet

Syfte med undersökningen
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Undersökningen består av sammanlagt 32 frågor indelade i fyra 
delar:

1. Bakgrundsförhållanden (bransch, storlek, område)

2. Oro för brott mot företaget

3. Utsatthet för brott mot företagets anställda eller företaget

4. Konsekvenser av oro och utsatthet för brott

Undersökningens uppbyggnad
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• Digital enkät som mejlades ut, tog hjälp av partners för att nå ut

• Undersökningen riktade sig till samtliga företagare i Helsingborg

• Enkäten delades upp enligt NYKO-områden nivå B

• Ca 330 svarande

• Visst internt bortfall där vissa respondenter inte besvarade en eller 
flera frågor

• Majoriteten av svarande var Ägare/delägare eller VD

Resultat
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Övergripande resultat
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Oro för brott mot företaget

 81% av företagen i undersökningen har under det senaste året oroat sig i någon 
utsträckning för att utsättas för brott eller ordningsstörningar med anledning av den 
verksamhet som bedrivs

 Oron för att utsättas för brott eller ordningsstörningar fördelar sig enligt följande:

 Ja, mycket ofta
 Ja, ganska ofta
 Ja, men bara sällan
 Nej 
 Vet ej

Inbrott (58%) Trakasserier (25%)

Skadegörelse (47 %) Fysiskt våld (24%)

Bedrägerier (46%) Ordningsstörningar (24%)

Stölder och snatterier (42%) Rån (18%)

Öppen narkotikahandel (26%) Anlagd brand (16%)

Hot och utpressning (27%)



Utsatthet för brott mot företaget

 65% av företagen i undersökningen uppger att de under det senaste året utsatts för något 
eller några brott med anledning av den verksamhet som bedrivs

 Andel företag i undersökningen som uppger att de har utsatts för brott mot företag

 Ja, 1 gång
 Ja, 2-3 gånger
 Ja, fler än 3 gånger
 Nej 
 Vet ej

Inbrott i företagets egendom 
så som fastigheter och fordon 
(36%)

Bedrägerier inkl. kort-, faktura-
och investeringsbedrägerier 
(30%) 

Skadegörelse inkl. klotter på 
företagets fastigheter eller 
fordon (34%)

Anlagd brand i företagets lokaler 
eller fordon (4%)

Stölder och snatterier (31%) Rån mot företaget (2%)



Utsatthet för brott mot företagets anställda

 29% av företagen i undersökningen uppger att företagets anställda under det senaste året 
har utsatts för något eller några av de angivna brotten, med anledning av den verksamhet 
som bedrivs

 Andel företag i undersökningen som uppger att företagets anställda utsatts för brott

Hot om våld eller andra konsekvenser (17%) Fysiskt våld (9%)

Trakasserier (14%) Utpressning, korruption eller beskyddarverksamhet (5%)



Anmälningsbenägenhet

 Som främsta anledningar till att 
brottet/brotten inte polisanmälts anges 
att:

- Händelsen bedömdes inte vara 
tillräckligt allvarlig

- En polisanmälan leder sällan till någon 
åtgärd

Ja, samtliga brott har 
polisanmälts

Ja, vissa brott har 
polisanmälts

Nej, inga brott har 
polisanmälts

24%

23%

53%



Erfarenheter av polisen

 45% av företagen i undersökningen har 
positiva eller mycket positiva erfarenheter 
av polisen i samband med sina ärenden 
under det senaste året

 13% av företagen i undersökningen har 
negativa eller mycket negativa erfarenheter 
av polisen i samband med sina ärenden 
under det senaste året

 När du vet vad du vet idag, skulle du 
anmäla ett liknande brott till polisen i 
framtiden?



Oro för brott mot företaget kontra rapporterad 
utsatthet

Företag inom hotell- och 
restaurangbranschen är mest oroliga för 
att utsättas för brott

Oron för att utsättas för brott är störst 
bland företagare i Centrum samt på Söder

Oron att utsättas för inbrott är störst följt 
av skadegörelse och bedrägerier

Oron för att utsättas för brott är störst 
bland företagare med 200 – 499 anställda

Inbrott i företagets egendom så som 
fastigheter och fordon är vanligast följt av 
skadegörelse inkl. klotter på företagets 
fastigheter eller fordon 

Företag inom hotell- och 
restaurangbranschen är mest utsatta för 
brott

Utsattheten för brott är störst bland 
företagare i Centrum samt på Söder

Utsattheten för brott är störst bland 
företagare med 200 – 499 anställda



Brott mot företaget kontra brott mot anställda

Inbrott i företagets egendom så som 
fastigheter och fordon är vanligast följt av 
skadegörelse inkl. klotter på företagets 
fastigheter eller fordon 

Företag inom hotell- och 
restaurangbranschen är mest utsatta för 
brott

Utsattheten för brott är störst bland 
företagare i Centrum samt på Söder

Utsattheten för brott är störst bland 
företagare med 200 – 499 anställda

Hot om våld eller andra konsekvenser är 
vanligast förekommande följt av 
trakasserier och fysiskt våld

De mest utsatta branscherna är Handel
(hot och fysiskt våld) samt 
Fastighetsverksamhet och Företagstjänster 
(trakasserier)

Majoriteten av de företag där anställda 
utsatts för hot, trakasserier och/eller 
fysiskt våld ligger i Centrum

Utsattheten för brott är störst bland 
företagare med 1 – 19 anställda



Konsekvenser av oro eller utsatthet för brott

 10% av företagen i undersökningen uppger att de, under det senaste året 
övervägt att flytta till följd av oron eller utsattheten för brott

- 39% inom kommunen
- 61% till annan kommun

 7% av företagen i undersökningen uppger att de, under det senaste året har 
övervägt att lägga ned delar av eller hela företaget till följd av oron eller 
utsattheten för brott

 Sammantaget uppger 13% av företagen i undersökningen att de övervägt att 
flytta eller lägga ned delar av eller hela företaget till följd av oron eller 
utsattheten för brott

 5% av företagen i undersökningen uppger att en anställd under det senaste 
året har valt att lämna sin anställning på grund av oron eller utsattheten för 
brott



Konsekvenser av oro eller utsatthet för brott

 27 % av företagen i undersökningen uppger att de lidit en ekonomisk förlust till följd av 
direkta kostnader för brott under det senaste året

 Enligt företagens självuppskattning har de sammanlagt lidit en ekonomisk förlust om ca 11 
500 000 kr under det senaste året
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• Ta fram en ”verktygslåda”
– Landningssida som ger konkreta tips på åtgärder företagare kan göra 

(själva/i samverkan med kommun/polis)

• Träffa näringslivet – (Hbg stad/Tryggare Sverige/polis)

• Samverkan

Arbetet framåt


