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Svenskarna i trygghetstoppen  

Svenskarna är världens minst oroliga folk. Det visar en omfattande 
undersökning − Saab Civil Security Report − som gjorts på uppdrag av 
försvars- och säkerhetsföretaget Saab. I undersökningen som 
genomförts i tio länder mäts ett brett spektrum av faror som kan 
drabba människor.  
 
Undersökningen har genomförts med totalt 11 495 personer i tio länder världen 
över. Rädsla över att vistas utomhus efter mörkrets inbrott, att flyga, att det ska 
inträffa en trafikolycka, eller att vi personligen ska drabbas av en finanskris eller en 
pandemi är några av de frågor som besvarats.  
 
– Undersökningen visar med stor tydlighet att Sverige har ett samhälle där många 
känner sig trygga, och det kan vi vara mycket stolta över. Att skapa ett sådant 
samhälle förutsätter bland annat både kunskap och förmåga att säkra de flöden vi är 
beroende av, till exempel transporter, kommunikation och energi, säger Gunilla 
Fransson, chef för Saab Security. 
 
Svenskarna är överlag inte oroliga för att utsättas för inbrott i hemmet. Bara 24 
procent tror att det finns en hög risk att drabbas personligen. I Sydafrika däremot är 
man betydligt mer orolig, 77 procent av invånarna oroar sig för inbrott i hemmet.  
I Sverige anser vi inte heller att det är farligt att åka tåg, men stör oss över att de inte 
kommer i tid.  
 
– Vi ser att det finns en internationell efterfrågan på det svenska 
säkerhetskunnandet. Här finns en lång tradition av att arbeta målmedvetet för ett 
stabilt och tryggt samhälle, något som blir allt mer uppmärksammat och även gör 
det lättare att skapa intresse för våra avancerade tekniska lösningar, säger Gunilla 
Fransson. 
 
Om undersökningen 
Saabs globala undersökning om samhällssäkerhet, Saab Civil Security Report, har 
genomförts i tio länder: Australien, Brasilien, Finland, Indien, Polen, Sydafrika, 
Sverige, Storbritannien, Tyskland och USA. 11 495 personer har svarat på 
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omvärldsföretaget United Minds enkätfrågor. Undersökningen genomfördes under 
hösten 2008 och sammanställdes under våren 2009.  

 
 

  För ytterligare information och rapporten i sin helhet, vänligen kontakta: 
Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018 
 

www.saabgroup.com 

 

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker 
sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter 
och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov. 
 
 
 
 
 
 
 
 


