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Bakgrund och syfte

● I en rapport från Svenskt Näringsliv uppger sex av tio företag att de har utsatts 

för brott. Lika många anser att brottsligheten är ett problem för att driva 

företag. Med anledning av detta hölls tidigare i år en företagarträff på temat för 

att skapa möjlighet för företagen, kommunen och lokalpolisen att mötas och för 

att ge oss en djupare förståelse för bakgrunden till resultatet. Vi önskar nu följa 

upp träffen med några korta frågor.

● Undersökningen genomförs i samarbete med Stoswe. Alla svar är anonyma 

gentemot kommunen, ingen kommer att se vad enskilda företag svarat.

● Datainsamling har skett med e-postutskick till företag som är med i 

kommunpanelen för Nynäshamns kommun. 
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BAKGRUNDSFRÅGOR

Undersökning om brottslighet



Kommunpanelen

I vilken bransch är ditt företag verksamt

Antal svar: 79
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Drygt ett av fem (22 %) företag är verksamt inom industri och bygg, drygt ett av fem (22 %) är verksamt 

inom företagstjänster. Knappt ett av sju (14 %) är verksamma  inom handel och knappt ett av sju (14 %) 

inom hotell, restaurang och underhållning. 
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Hur många anställda finns det på din arbetsplats

Antal svar: 79
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Tre av fem (60 %) av företagen har 1-5 anställda, ett av fem (20 %) har mellan 11-50 anställda. Nästan ett 

av nio (11 %) har inga anställda, medan knappt ett av elva (9 %) har mellan 6-10 anställda. 
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I vilken kommundel ligger ert företag Kön 

Antal svar: 79
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Nynäshamn Sorunda Ösmo Torö

I vilken kommundel ligger ert företag

Drygt tre av fem (63%) företag ligger i kommundelen Nynäshamn, knappt ett av fem (19 %) i Sorunda, drygt 

ett av sex (17 %) i Ösmo och 1 % av företagen ligger i Torö. Drygt hälften (53 %) är män, medan drygt två av 

fem (43 %) är kvinnor. 
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Antal svar: 79
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Knappt hälften (49 %) av företagen är förhållandevis små och omsätter mindre än 2,5 miljoner kronor.  Ett 

av tio (10 %) företag omsätter mer än 30 miljoner kronor. 

Ungefär hur mycket omsätter ert företag årligen
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Har ditt företag blivit utsatt för brott?
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Nästan två av fem (40 %) av företagen uppger att de har blivit utsatta för brott. Tre av fem (60 %) uppger 

att de inte har blivit det. 

Antal svar: 79
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Vilken typ/vilka typer av brott har ert företag blivit utsatt för?

Flera alternativ möjliga

Antal svar: 31, Valda alternativ: 75

52%

55%

6%

55%

29%

26%

10%

10%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Inbrott

Stöld/Snatteri

Cyberbrott/dataintrång

Skadegörelse

Bedrägeri

Hot

Utpressning

Annat:

Av de som svarat att de blivit utsatta för brott uppger nästan tre av fem (55 %) att de blivit utsatta för 

stöld/snatteri, nästan tre av fem (55 %) uppger att de blivit utsatta för skadegörelse, drygt hälften (52 %) 

uppger att de blivit utsatta för inbrott. Bedrägeri uppger knappt tre av tio (29%) att de utsatts för, medan 

drygt en av fyra (26 %) uppger att de utsatts för hot. Utpressning och Annat uppges av en av tio (10 %). 

”Kontantbedrägeri.”

”Olovlig inpassering.”
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Samarbetar ditt företag tillsammans med andra företagare i närområdet kring brottsförebyggande åtgärder?

Antal svar: 79
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Ja, på vilket sätt?

Nej

En av tio (10 %) uppger att deras företag samarbetar tillsammans med andra företagare i närområdet 

kring brottsförebyggande åtgärder. Nio av tio (90 %) uppger att de inte gör det. 
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”Dialog om det finns gemensamt 

hot eller fara.”

”Lite extra koll utanför kontorstid.”

”Gemensamma 

övervakningskameror bl a.”

”Grannsamverkan.”

”Facebookgrupp där man kan 

varna andra.”

Ja, på vilket sätt? 

”En fb-grupp där vi varnar varandra.”

Samarbetar ditt företag tillsammans med andra företagare i närområdet kring brottsförebyggande åtgärder?
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Har du önskemål om att ingå i samverkan kring brottsförebyggande åtgärder?

Flera alternativ möjliga

Antal svar: 79, Valda alternativ: 104
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Annat:

Nej, har inget sådant önskemål

Nästan tre av tio (28 %) uppger att de vill ingå i områdessamverkan kring brottsförebyggande åtgärder. En 

av fem (20 %) uppger lokala nätverk, knappt en av fem (19 %) uppger gemensam app. En av tio (10 %) vill ha 

ett lokalt brottsförebyggande råd. Knappt en av sexton (6 %) vill ingå i samverkan genom BID, medan drygt 

två av fem (44 %) inte har några önskemål om att ingå i samverkan kring brottsförebyggande åtgärder.  

”Gärna digitalt på de sätt som är möjliga.”

”Om det finns en lösning på detektiver som ibland kommer 

till Nynäs, går runt i butikerna och letar snattare.”
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Inom vilket ämne/vilka ämnen önskar du mer information om hur du kan skydda ditt företag?

Flera alternativ möjliga

Antal svar: 79, Valda alternativ: 166
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Annat:

Vill inte ha mer information

Knappt en av tre (33 %) vill ha mer information om hur de kan skydda sitt företag mot skadegörelse. Knappt 

en av tre (28 %) mot bluffakturor och en av tre (28 %) mot inbrott. En av fyra (25 %) mot stöld och knappt 

en av fyra (24 %) mot bedrägeri. En av fem (20 %) vill ha mer information om hur de kan skydda sig mot 

cyberbrott/dataintrång, medan drygt en av sex (18 %) vill ha mer information om kameraövervakning. 

”Rån.”
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Är det något ytterligare du vill kommentera och skicka med till kommunen avseende de frågor vi ställt i denna enkät?

”Öka polisens närhet i 

kommunen och när brott anmäls 

ska det också utredas och inte 

läggas ned direkt.”

”Va trevlig mot era företag som 

kämpar med höga hyror och 

motarbeta inte småföretagen. Ni 

kommer snart inte ha ett företag 

kvar.”

”Det är tyvärr vanligt att 

ungdomsgrupper springer runt 

på verksamheternas tak och 

klottrar.”

”Fixa gatubelysningen. Jag tycker det otäckt med bil ibland 

på vägen runt terminalen, Många gatlyktor som inte 

fungerar. Ljusare gatubelysning generellt istället för 

mysbelysning.”

”Tidigare hade vi ett samarbete med kommunen, polisen och ett 

vaktbolag där kommunen betalade en summa för sina objekt och vi 

fastighetsägare och företagare betalade en mindre summa så att 

vaktbolaget kunde rondera våra fastigheter mellan kommunens objekt.”

”Önskar att tullen i Nynäshamn hade 

större befogenhet. Vi har haft mycket 

problem med stölder av utländska ligor 

som kommer och lämnar via 

Nynäshamn.”

”Mer polisnärvaro även på 

landsbygden.”
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Kontaktuppgifter

Kontaktperson Stoswe:

Peter Annerbäck, 072-28 58 61 

peter@stoswe.se

Stoswe

Wirséns väg 20, 186 50 Vallentuna

www.stoswe.se

mailto:peter@stoswe.se
http://www.stoswe.se/

