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Förord
En viktig del av ett lokalt kunskapsbaserat brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete är att
man kontinuerligt skapar aktuella kartläggningar, lägesbilder över brottsligheten och otryggheten i
lokalsamhället. En av flera viktiga delar i sådana lokala kartläggningar kan anses vara att mäta
människors upplevda trygghet.
Forskningsmiljön CAPS, Center for Criminological and Psychosocial Research, i kriminologiämnet vid
Örebro universitet har i samarbete med, och på uppdrag av, Länsstyrelsen i Örebro län tagit fram
detta metodstöd för att kommuner ska kunna genomföra lokala trygghetsmätningar. Det finns flera
olika sätt att mäta trygghet. Det vanligaste sättet är att via frågeformulär låta en utvald grupp av
individer besvara frågor om sin upplevda trygghet, det vill säga, att göra en enkätundersökning. Detta
tillvägagångssätt för att mäta trygghet är utgångspunkten i detta metodstöd.
Version 1.0 av detta metodstöd finns på www.oru.se/trygghet och framtida uppdateringar av
metodstödet kommer att publiceras på denna webbsida. Eftersom metodstödet ännu inte är testat
ser vi gärna att kommuner börjar använda metodstödet och att vi får möjlighet att följa detta arbete
för att kunna förbättra metodstödet.
Kontakta gärna oss om ni är intresserade av att testa metodstödet så kan vi skapa ett kontaktnät av
kommuner som gör lokala trygghetsmätningar och på så sätt stödja och lära av varandra.
Detta metodstöd har arbetats fram av en arbetsgrupp bestående av Anton Fahlgren, Karin Hellfeldt,
Anna Meehan, Rebecca Siponen och Henrik Andershed vid Örebro universitet i samverkan med Ida
Klingzell, Annika Borg och Per-Olov Mörn vid Länsstyrelsen Örebro län.
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Sammanfattning
En viktig del av ett lokalt kunskapsbaserat brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete är att
kontinuerligt skapar aktuella kartläggningar, lägesbilder över brottsligheten och otryggheten i
lokalsamhället. En av flera viktiga delar i sådana lokala kartläggningar kan anses vara att mäta
människors upplevda trygghet. Det finns alltså ett behov av att kunna genomföra tillförlitliga
trygghetsmätningar på lokal nivå i Sveriges kommuner och på så sätt identifiera inom vilka grupper
och på vilka platser där trygghetsskapande åtgärder är som störst.
Det finns många olika sätt att genomföra trygghetsmätningar på och det vanligaste
tillvägagångssättet innebär att via ett frågeformulär, ställa frågor till ett urval av individer som är av
intresse vad gäller en trygghetsmätning. Att genomföra denna typ av trygghetsmätning kallas för att
genomföra en kvantitativ enkätstudie. Det är också det tillvägagångsättet som detta metodstöd lyfter
fram och föreslår att ni använder er av om ni är intresserade av att genomföra trygghetsmätningar.
Begreppet trygghetsmätning i denna skrift syftar genomgående på denna typ av trygghetsmätning,
även om det är viktigt att notera att det finns andra sätt att genomföra mätningar av trygghet.
Brottsförebyggande rådet genomför årligen en enkätundersökning för att mäta bland annat
upplevelse av oro och otrygghet i Sverige (den Nationella trygghetsundersökningen: NTU:n). Denna
enkätundersökning är nationell men dess resultat kan brytas ner till regional 1 och lokal nivå. Lokal
nivå i NTU:n innebär lokalpolisområdesnivå. Lokal nivå i NTU:n innebär inte kommun-, stadsdelseller bostadsområdesnivå. Med andra ord, resultatet från NTU:n säger inte något om hur tryggheten
varierar inom kommunen, i kommunens olika delområden eller i kommunens bostadsområden. Det
kan således vara värdefullt att, som en del av det kunskapsbaserade arbetet, genomföra en liknande
trygghetsmätning som Brottsförebyggande rådet genomför men då inom den egna kommunen för
att få en lokalt förankrad lägesbild, eftersom att just detta är det mest intressanta för kommunens
egna trygghetsfrämjande arbete.
Om lokala trygghetsmätningar genomförs inom kommunen och dessa görs regelbundet kan
variationer i den upplevda tryggheten följas både över tid och per undersökningsområde inom
kommunen. Det gör att trygghetsfrämjande åtgärder kan dirigeras till de geografiska områden och till
de grupper av individer inom kommunen som har störst behov av dessa åtgärder. Dessutom innebär
regelbundna trygghetsmätningar att de trygghetsfrämjande åtgärder som sätts in kan följas upp för
att se om de har samband med önskade ökningar i trygghet.
Idag genomförs det olika trygghetsmätningar runt om i landet, alla med sina styrkor respektive
svagheter. Men för att kunna jämföra de resultat lokala trygghetsmätningar genererar med de
resultat som NTU:n tar fram och redovisar på nationell, regional och lokalpolisområdesnivå föreslår vi
att ni i så hög utsträckning som möjligt följer det förfarande och de frågor som Brottsförebyggande
rådet använder i NTU:n för att mäta trygghet nationellt. För att stödja er i genomförandet har vi kort
beskrivit och förklarat förfarandet, det vill säga, hur man genomför en lokal trygghetsmätning, i åtta
steg. Varje steg exemplifieras också utifrån den fiktiva kommunen Östan som under några år har
genomfört lokala trygghetsmätningar. Frågorna som ligger till grund för trygghetsmätningen finns
bifogade i Bilaga 1 i ett färdigt enkätformat. Även om ni idag redan genomför lokala
trygghetsmätningar och använder andra frågor kan detta metodstöd vara ett värdefullt stöd i arbetet
med att genomföra trygghetsmätningarna. Detta metodstöd ger utrymme för att i sin
trygghetsmätning både byta ut och lägga till frågor samt att det i metodstödet ges riktlinjer för vad
1
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som är viktigt att tänka på för att ni ska få tillförlitliga och trovärdiga resultat med grund i de frågor
just ni är intresserade av. Tillförlitlighet och trovärdighet i resultaten är nämligen en viktig grund för
att ni ska kunna använda er av resultaten i ert kunskapsbaserade brottförebyggande och
trygghetsfrämjande arbete.
För att trygghetsmätningens resultat ska bli tillförlitliga och således användbara, krävs kunskap om
vad som är viktigt för att åstadkomma det. Vi har i detta metodstöd sammanfattat den
grundläggande kunskapen som vi menar behövs för att genomföra en trygghetsmätning i åtta steg,
mer specifikt:
1) Bestäm syfte och mål, både kort- och långsiktiga med de lokala trygghetsmätningarna
2) Bestäm områdesindelning i kommunen inför trygghetsmätningen
3) Bestäm ett urval för den aktuella trygghetsmätningen och i alla delområden som ska undersökas
4) Bestäm hur enkäten ska vara utformad i detalj
5) Starta trygghetsmätningen
6) Påminn deltagarna
7) Sammanställ och analysera
8) Presentera resultaten
För att kunna omsätta kunskapen som beskrivs i varje steg krävs noggrann planering, vilket är det
viktigaste arbetet vid genomförandet av en trygghetsmätning. Innan trygghetsmätning genomförs
behöver alltså samtliga delar av hela processen tänkas igenom och planeras grundligt vilket detta
metodstöd ger hjälp med.
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Syftet med det här metodstödet
Det övergripande syftet med det här metodstödet är att inspirera till och konkret hjälpa stora,
medelstora och små kommuner 2 med att genomföra trygghetsmätningar lokalt. Med andra ord,
detta metodstöd syftar till att erbjuda vägledning till kommuner och andra aktörer, till exempel
bostadsbolag, i hur de kan planera och genomföra lokala trygghetsmätningar som en del av ett mer
kunskapsbaserat trygghetsarbete. Många kommunala aktörer antar idag som uppgift att arbeta för
att öka kommuninvånarnas trygghet. Många vill också arbeta mer systematiskt och kunskapsbaserat i
enlighet med de olika nationella vägledningarna som finns bland annat i Samverkan i lokalt
brottsförebyggande arbete utgiven av Brottsförebyggande rådet och i Regeringens skrivelse
Tillsammans mot brott. För att kunna arbeta effektivt med målet att öka tryggheten inom kommuner
behöver trygghet och rädsla för brott mätas på ett sådant sätt så att resultaten är tillförlitliga och
trovärdiga. Att samla in tillförlitlig kunskap om nivå av trygghet är en förutsättning för att kunna
genomföra en korrekt analys av situationen och därmed kunna sätta in relevanta åtgärder för att nå
målet med att öka tryggheten i kommunen. Det här metodstödet syftar till att konkret stödja
kommuner i att kunna genomföra sådana trygghetsmätningar.

Till vem metodstödet riktar sig
Det här metodstödet riktar sig till alla som har som uppdrag eller som tar som sin uppgift att arbeta
med trygghetsfrågor på lokal nivå. Lokal nivå syftar i detta metodstöd till kommunnivå eller annan
nivå under eller inom kommunnivå, till exempel på områdes- eller stadsdelsnivå inom en kommun.
Att genomföra en trygghetsmätning är inte en ”en-persons-jobb”. För att genomföra en väl
genomtänkt och tillförlitlig trygghetsmätning bör planeringen och genomförandet av
trygghetsmätningen vara ett resultat av att flera personer och kanske samverkande organisationer
har arbetat tillsammans och på så sätt haft möjlighet att diskutera alla val och beslut som ska tas. Att
arbeta tillsammans gör det också möjligt att kraftsamla resurser inför själva genomförandet av
trygghetsmätningen. Därför vänder vi oss genomgående i detta metodstöd till er som läsare som en
grupp, med andra ord, ni. Att just ni nu läser denna skrift beror kanske på att ni kommit till den punkt
där ni mer systematiskt vill arbeta med trygghet inom er kommun. Kanske vill ni undersöka hur
många, eller kanske ännu mer relevant, hur stor andel i er kommun som är trygga och otrygga för att
kunna prioritera hur ett eventuellt behov av trygghetsåtgärder ser ut. Kanske vill ni också ta reda på
vilka platser i kommunen som upplevs som särskilt otrygga av medborgarna. Kanske har ni specifika
mål inom er kommun, till exempel jämställdhetsmål, som gör att ni vill arbeta med till exempel
kvinnors trygghet. För att kunna arbeta systematiskt och kunskapsbaserat 3 med trygghetsfrågor
krävs att ni samlar in tillförlitlig kunskap om individers upplevda trygghet, det vill säga att ni
genomför så bra och tillförlitliga trygghetsmätningar som möjligt. Detta metodstöd ska ge er stöd i
detta arbete.

2

För mer information om vad som menas med en liten (små), medelstor och stor kommun, se

https://skl.se/tjanster/kommunerochregioner/faktakommunerochregioner/kommungruppsindelning.2051.html

Läs mer om kunskapsbaserat förebyggande arbete på https://www.bra.se/forebygga-brott/forebyggandemetoder/arbeta-kunskapsbaserat.html
3
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Viktigt att poängtera är också att detta metodstöd riktar sig till aktörer inom samtliga av Sveriges
kommuner. Vare sig ni verkar i en liten, medelstor eller stor kommun eller stadsdel är tanken att ni
ska ha konkret nytta av det här metodstödet om ni vill genomföra en lokal trygghetsundersökning.

Hur metodstödet är upplagt
Metodstödet inleds med ett avsnitt om varför det är viktigt med lokala trygghetsmätningar och hur
trygghet kan definieras. Därefter följer ett avsnitt med konkreta råd inför genomförandet av
trygghetsmätningar. I denna del presenteras åtta steg som en trygghetsmätning kan delas upp i.
Stegen kan ni i er kommun/verksamhet utgå ifrån när ni planerar och genomför lokala
trygghetsmätningar. Övergripande kan de åtta stegen sägas innefatta planering och genomförande
av trygghetsmätningen samt analys och rapportering av resultaten från trygghetsmätningen.
För att göra varje steg så konkret som möjligt så får ni i samtliga åtta steg följa med en fiktiv
exempelkommun, Östan kommun, som sedan några år tillbaka (fiktivt alltså) gör årliga
trygghetsmätningar. Östan kommun bygger på erfarenheter från hur verkliga kommuner har arbetat
med att undersöka trygghet. Östan kommun är ett exempel på en mindre svensk kommun, med
stora områden landsbygd och några mindre tätorter.

Därför behöver trygghet mätas på lokal nivå – En del av ett
kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete
När trygghet mäts nationellt varierar resultatet mellan olika grupper i befolkningen. Resultaten från
NTU:n visar bland annat att trygghet/otrygghet skiljer sig mellan yngre och äldre personer, mellan
män och kvinnor, mellan de som bor i småhus och de som bor i flerfamiljshus, men också mellan
personer som bor i mindre städer eller på landsbygd samt de som bor i större städer och
storstadsregioner. 4 Det är därmed rimligt att anta att även trygghet uppvisar stor lokal variation
inom en kommun eller stadsdel. Vilka grupper som upplever sig trygga kan således skilja sig från en
kommun till en annan och mellan platser och bostadsområden inom kommunen. För att kunna
arbeta kunskapsbaserat med förebyggande och åtgärdande trygghetsarbete är det därför viktigt att
genomföra lokala trygghetsmätningar för att kartlägga trygghet i den aktuella kommunen.
Kommuner är centrala aktörer i arbete vad gäller trygghetsfrämjande frågor. Kommuner ansvarar för
frågor som rör såväl planering, utformning och utveckling av den fysiska och sociala samhällsmiljön
som är viktiga verktyg för att kunna åtgärda eventuell trygghetsproblematik. Trygghet lyfts också ofta
som en viktig faktor för att göra en plats (t.ex. en kommun eller ett område) attraktiv.
Ett kunskapsbaserat brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete i en kommun kan innebära
att man som en bas i samverkan mellan polismyndigheten, kommunen, och andra aktörer såsom
kommunala bostadsbolag, gör lokala kartläggningar av otrygghet och på sätt skapar gemensamma
och aktuella lägesbilder. Lägesbildera kan sedan användas som underlag för att analysera varför till
exempel vissa platser, eller vissa grupper upplever mer trygghet än andra inom en kommun.

4
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De aktörer som är involverade i trygghetsfrämjande arbete på lokal nivå behöver ha tillförlitliga
underlag att fatta beslut ifrån, dvs. de bör ha en lägesbild som ger så trovärdiga och tillförlitliga
resultat som möjligt. Behovet av att regelbundet mäta upplevd trygghet på lokal nivå, inom
kommuner, stadsdelar och bostadsområden handlar alltså om att ge dessa aktörer underlag som gör
det möjligt att se och prioritera mellan eventuella behov av trygghetsåtgärder. Att bara utgå från
befintlig brottsstatistik ger varken ett tillräckligt eller rättvisande underlag vad gäller trygghetsnivåer
inom en kommun. Tidigare trygghetsmätningar har visat att även om en kommun har låga nivåer av
brottslighet eller andra möjliga otrygghetsskapande händelser betyder det inte per automatik att
tryggheten i kommunen är hög. Människor kan uppleva sig otrygga i ett område med låg grad av
brottslighet och vice versa. Dessutom är låg grad av brottslighet inte synonymt med låg grad av
upplevd otrygghet och hög grad av brottslighet är heller inte synonymt med hög grad av upplevd
otrygghet. 5 Det betyder att om vi är intresserade av att få kunskap om i vilken utsträckning
människor upplever sig trygga på lokal nivå, exempelvis på specifika platser i den e egna kommunen,
så måste vi alltså fråga de som bor i kommunen. Med andra ord vi måste utföra någon form av
trygghetsmätning, exempelvis genom att ställa frågor om upplevelsen av trygghet och rädsla för att
utsättas för brott till de som bor och verkar i ett område.

Regelbundna lokala trygghetsmätningar baserade på samma frågor och
förfarande som Nationella trygghetsundersökningen
Vi föreslår i detta metodstöd att ert genomförande av lokala trygghetsmätningar utgår ifrån det
förfarande och de frågor som används i den nationella trygghetsmätningen (NTU:n) som årligen
genomförs av Brottsförebyggande rådet 6 för att mäta trygghet. Med andra ord, vi föreslår att ni
använda samma tillvägagångssätt och samma frågor som ställs om otrygghet och oro för brott i NTUenkäten. Frågorna finns bifogade i Bilaga 1 i detta metodstöd. Att använda samma frågor som i
NTU:n gör att ni till exempel kan jämföra era lokala resultat från era egna trygghetsmätningar med
de som erhållits i NTU:n på nationell nivå och som även kan brytas ner på regional nivå och
lokalpolisområdesnivå.
Notera att den enkät som NTU:n använder är mer omfattande och innehåller också frågor om faktisk
brottsutsatthet, förtroende för rättsväsendet samt brottsutsattas kontakter med rättsväsendet.
Dessa frågor kan också ge värdefull kunskap för trygghetsfrämjande arbete på lokal nivå, men i och
med att huvudsyftet med detta metodstöd är att ge stöd i att mäta trygghet har dessa frågor inte
inkluderats i den enkät som finns bifogad metodstödet (se Bilaga 1). Om ni ändå ska genomföra en
enkät kan det dock finnas flera goda argument till att även inkludera fler frågor som kan relateras till
det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet, som till exempel brottutsatthet.
För att kunna följa omfattningen och utvecklingen av trygghet/otrygghet över tid genomför
Brottsförebyggande rådet sin trygghetsmätning varje år. Vi föreslår att ni inom kommunen, likt
NTU:n, också gör en planering vad gäller trygghetsmätningar som innebär att ni regelbundet gör en
trygghetsmätning. Det är först vid upprepade trygghetsmätningar som det är möjligt att följa
Heber, 2008
För att läsa mer om den Nationella trygghetsundersökningen, se följande sida där ni finner beskrivning av
studien samt resultat från densamma https://www.bra.se/statistik/statistiska-undersokningar/nationellatrygghetsundersokningen.html
5
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förändringar i trygghet/otrygghet inom olika områden inom kommunen, exempelvis som resultat av
åtgärder som satts in. Därmed är det först vid regelbundna trygghetsmätningar som den riktigt stora
nyttan med mätningarna blir synlig. För många kommuner är årliga mätningar inte praktiskt eller
ekonomiskt möjligt. Men det centrala är att ni göra regelbundna mätningar så att ni kan följa
utvecklingen över tid och se trender i utveckling av trygghet. Om vartannat eller var tredje år är det
som är möjligt i er kommunen så planera då för det. Det är viktigare att göra trygghetsmätningar mer
sällan, men bra, än att göra dem ofta men bristfälligt.

Vad är trygghet och vad kan mätas i en trygghetsmätning?
Trygghet är ett komplext begrepp som inrymmer flera olika aspekter. I trygghet inryms såväl positiva
aspekter exempelvis tillit och säkerhet men också mer negativa sådana såsom risk, rädsla och oro. 7
Många olika faktorer som exempelvis hälsa, utbildningsnivå, anställning, ålder, kön och
familjesituation kan påverka upplevelsen av trygghet. Att ha goda livsvillkor är bland annat en viktig
aspekt av trygghet. Trygghet handlar också om att kunna känna tillit till sina medmänniskor men
också till samhällets aktörer såsom polis och rättsväsendet i stort. Trygghet handlar om att känna sig
säker och att ha förmågan att kunna skydda sig från att utsättas för brott, både i sitt hem och i den
offentliga miljön. Att vara trygg kan därför också definieras som avsaknad av risk, oro och rädsla. 8
Trygghet är också situationellt förankrat. Människors trygghet i olika situationer kan variera baserat
på skillnader i vardagliga förutsättningar såsom ljus och mörker och tid på dygnet. Till exempel så
känner sig fler människor otrygga kvälls- och nattetid när det är mörkt ute, än under dagtid. 9
Människor kan också i olika grad känna sig otrygga på vissa platser eller längs olika stråk, såsom
vägar, cykel- och gångbanor. En vanlig fråga i trygghetsmätningar är därför hur individen upplever
det i området individen bor i när det är mörkt ute, en sen kväll.
Att människors trygghet varierar mellan olika grupper, tider på dygnet och platser med mera vet vi
bland annat från de nationella resultaten som årligen presenters i Den Nationella
Trygghetsundersökningen (NTU). Från NTU:n och forskning vet vi också att otrygghet sällan är
relaterad till den faktiska risken för att utsättas för brott. Människor kan alltså känna sig otrygga
fastän risken är låg för att de ska drabbas av brott.
I detta metodstöd används trygghet just som ett mångfacetterat fenomen som inrymmer många av
de dimensioner som beskrivits ovan. De aspekter inom trygghet och otrygghet som NTU:n
undersöker och som också lyfts fram i detta metodstöd är oro över brottsligheten i samhället
(generell oro), otrygghet vid utevistelse en sen kväll, oro för att drabbas av specifika kategorier av
brott (konkret oro), oro för att en närstående ska drabbas av brott (altruistisk oro) men också
otrygghetens konsekvenser, det vill säga om individen på grund av otrygghetskänslor påverkas och
begränsas i sitt liv. I rutan nedan sammanställs de olika aspekterna av otrygghet och oro som mäts i
den enkät som används i NTU:n och som ni alltså också kan använda er av i er trygghetsmätning (se
Bilaga 1). Otrygghet såsom vi definierar och föreslår att mäta det här är alltså en subjektiv
upplevelse, det vill säga, vad individen tycker och upplever och där flera aspekter av otrygghet
inryms, se textrutan nedan för en översiktligt sammanställning av de dimensioner av trygghets som
mäts via enkäten.

Se Heber, 2007 och Torstensson Levander, 2007 för en djupare diskussion om trygghetsbegreppet
Örebro universitet, Effektiv samordning för trygghet, 2016
9
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Aspekter av otrygghet och oro som ställs frågor om i
enkäten i Bilaga 1
• Generell känsla av otrygghet (generell oro)
• Otrygghet vid utevistelse i bostadsområdet en sen kväll
• Oro för att utsättas för specifika brott för egen del
(konkret oro)
• Oro för att närstående ska utsättas (altruistisk oro)
• Oro för brottsligheten i samhället i stort
• Otrygghetens konsekvenser för det egna beteende och
livskvaliteten

I NTU:n mäts förutom olika aspekter av otrygghet och oro för brott också självrapporterad utsatthet
för brott. Utsatthet för brott mäts av två anledningar i NTU:n. För det första som ett komplement till
statistiken om anmälda brott eftersom inte alla brott som begås anmäls och alla brott som anmäls
inte är brott, så kallat mörkertal. För det andra mäts utsatthet för brott för att kunna relatera detta
till otrygghet eftersom egen utsatthet för brott kan påverka den upplevda otryggheten. I detta
metodstöd ligger dock fokus på trygghet och oro för brott varför vi valt att exkludera NTU:ns frågor
om utsatthet för brott i enkäten. Bedömer ni i er kommun/verksamhet att ni kan administrera en
något längre enkät kan det vara värdefullt att även ta med NTU:s frågor om utsatthet. Dessa finner ni
i sådana fall på Brottsförebyggande rådets webbsida, och i de rapporter som beskriver NTU:s resultat
och förfarande. 10

Så här kan en lokal trygghetsmätning konkret genomföras i åtta steg
För att trygghetsmätningens resultat ska bli tillförlitliga och således användbara, krävs kunskap om
vad som är viktigt för att åstadkomma det. Vi har sammanfattat den grundläggande kunskapen som
behövs för att genomföra en trygghetsmätning i åtta steg. För att kunna omsätta denna kunskap
krävs noggrann planering vilket är det viktigaste arbetet vid genomförandet av en trygghetsmätning.
Det vill säga, innan trygghetsmätning genomförs behöver samtliga delar av hela processen tänkas
igenom och planeras grundligt. Som stöd vid planering och genomförande av er trygghetsmätning
finns i Bilaga 3 en kort checklista för respektive steg. I nästföljande del av metodstödet följer en
utförligare genomgång av respektive steg.

10

Se bland annat, Brottsförebyggande rådet, 2019.
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Den
lokala
trygghetsmätningens
åtta steg
Lokal
trygghetsmätning
i åtta steg

1. Bestäm syfte och mål, både kort- och långsiktiga med de lokala
trygghetsmätningarna.
2. Bestäm områdesindelning i kommunen inför trygghetsmätningen.
3. Bestäm ett urval för den aktuella trygghetsmätningen i alla
delområden som ska undersökas.
4. Bestäm hur enkäten ska vara utformad i detalj.
5. Starta trygghetmätningen.
6. Påminn deltagarna.
7. Sammanställ och analysera.
8. Presentera resultaten.
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1. Bestäm syfte och mål, både kort- och
långsiktiga med de lokala
trygghetsmätningarna.
Slå fast varför ni ska göra trygghetsmätningarna, det
vill säga, vad ska trygghetsmätningarna syfta till och
vilka mål kan de hjälpa er att nå. I er kommun har ni
kanske visioner och mål som ger riktning i ert
trygghetsfrämjande arbete och som ni kan använda
för att identifiera vilket behov era trygghetsmätningar
ska fylla. Utifrån syftet med att genomföra
trygghetsmätningen bestämmer ni sedan hur ofta ni
ska göra trygghetsmätningar i er kommun.
Exempelvis kanske ni i er kommun har det mätbara
målet att tryggheten i kommunen ska öka för varje år,
och mer specifikt inom vissa geografiska prioriterade
områden inom kommunen. Det kan exempelvis vara
att tryggheten i mer utsatta områden ska öka och
tryggheten i övriga områden ska upprätthållas på de
goda nivåer de redan är. Det kan också handla om att
öka tryggheten i vissa grupper, till exempel att öka
kvinnors trygghet och att minska gruppen kvinnor som
uppger att de avstår från att röra sig i det offentliga
rummet på grund av otrygghet.
Om ni sätter upp mål på årsbasis behöver ni också
planera för att genomföra trygghetsmätningar en gång
per år. Att göra trygghetsmätningar i en hel kommun
oftare än en gång per år är sannolikt inte realistiskt i
de flesta kommunerna, givet hur resurskrävande det
är. Då är det bättre att planera för att göra
trygghetsmätningar med större tidsintervall, till
exempel vart annat eller vart tredje år. När ni
bestämmer er för hur ofta ni ska genomföra er
trygghetsmätning är det alltså viktigt att ta hänsyn till
vilka era mål är och vilka resurser som står till er
förfogande. Det är också viktigt att ni ger er själva
utrymme att faktiskt sammanställa och återkoppla
resultaten innan nästa trygghetsmätning sker.
Däremot kan det finnas tillfällen när det är viktigt att
göra det oftare än en gång per år inom ett mindre
område. Till exempel i ett bostadsområde inom
kommunen där det satts in åtgärder med syftet att öka
tryggheten. För att följa upp om åtgärderna ökat
trygghet så bör en trygghetsmätning göras innan
åtgärderna sätts in, samt efter att åtgärderna är

Exemplet Östan kommun
Kort- och långsiktigt mål att
mäta trygghet lokalt.
I Östan kommun vill vi inte acceptera otrygghet, även
om vi inte tror att vi helt kan få bort problematiken.
Vi har därför en nollvision mot otrygghet som
innebär att vi inte accepterar att någon ska känna sig
otrygg eller vara orolig för att drabbas av brott.
Vårt mätbara mål är därför att otryggheten ska
minska för varje år vi mäter den. Syftet med att vi i
Östan kommun bestämt oss för att göra årliga
trygghetsmätningar är för att vi ska kunna mäta vårt
uppsatta mål men också för att det kommer ge oss
information om var inom kommunen vi behöver mer
och mindre åtgärder för att främja trygghet.
De resultat om trygghet och otrygghet som den
Nationella trygghetsundersökningen (NTU:n) kan ta
fram på lokalpolisområdesnivå ger oss inte tillräcklig
kunskap om hur den upplevda tryggheten och oron
för brott fördelar sig inom vår kommun. Med hjälp av
de lokala trygghetsmätningar vi genomför ser vi hur
otrygghet och oro för brott fördelar sig i våra olika
geografiska områden; landsbygdsområdena,
tätorterna, bostadsområdena, centrum/cityområdena, etc., men också mellan grupper inom
kommunen såsom äldre och yngre, män och kvinnor.
Det gör att vi kan prioritera var och för vilka grupper
åtgärder bör riktas, med andra ord var våra åtgärder
gör störst nytta.
Våra årliga trygghetsmätningar genomförs från 1 maj
till 30 juni och vi har som mål att ha sammanställda
och presenterbara resultat klara senast den 1
september varje år.
För att själva kunna genomföra
trygghetsundersökningar har vi använt metodstödet;
Att mäta trygghet lokalt - Varför och hur då? (2019)
eftersom det bygger på samma förfarande och frågor
som används nationellt (NTU) för att mäta otrygghet
och oro för brott. Det möjliggör jämförelser med de
nationella övergripande resultaten (hela Sverige) och
på lokalpolisområdesnivå och omfattningen och
utvecklingen över tid, dvs. år för år.
I Östan kommun är det kommunen som har
huvudansvaret för att genomföra
trygghetsmätningar men många av kommunens
samverkansaktörer, Polismyndigheten,
bostadsföretag, med flera, använder sig av
resultaten.
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genomförda för att kunna följa upp om önskat resultat uppnåtts. Dokumentation och uppföljning är
grundläggande för att kunna bedöma om insatsen fick det resultat ni hoppades på, men också för att
kunna dra lärdom inför liknande framtida problematik.
I detta skede ska ni också göra en planering för när trygghetsmätningen ska starta och när den ska
vara klar. Slå också fast vilken tid på året trygghetsmätningen ska göras. Det är viktigt att
regelbundna trygghetsmätningar, oavsett om de görs årligen eller till exempel vart tredje år,
genomförs under samma tidpunkt på året eftersom otrygghet kan ha årstidsvariationer. Exempelvis
är fler timmar på dygnet mörkare på hösten och vintern än på våren och sommaren, dessutom
varierar brottsligheten utomhus beroende på årstid vilket kan påverka nivån av otrygghet.
Exempelvis kan ni slå fast att ni ska påbörja den årliga mätningen den 1 mars varje år och påminna
deltagarna som längst till 30 april. Förslagsvis bestämmer ni också att ni varje år ska ha
sammanställda resultat från den aktuella årliga mätningen klara vid ett visst datum, t.ex. senast 1
oktober.
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2. Bestäm områdesindelning i kommunen
inför trygghetsmätningen.
Bestäm hur ni ska dela in kommunen i olika
geografiska områden. Det är helt centralt att ni
delar in kommunen i områden eftersom ni annars
endast kommer att få resultat på totalnivå, dvs. på
kommunnivå. Intresset i lokala trygghetsmätningar
ligger i att just kunna se hur tryggheten ser ut i de
olika områdena inom kommunen.
Den geografiska indelning som ni väljer för er
kommun är den nivå ni kommer att kunna få
resultat om trygghet på. Det innebär att om ni delar
in kommunen i 15 olika områden och gör
trygghetsmätningen i alla dessa områden så får ni
resultat om trygghet från alla dessa 15 områden.
Dessa områden kan ju potentiellt skilja sig åt i hur
vanligt det är att människor känner sig otrygga och
oroliga för att drabbas av brott. Mätningen kommer
att generera konkreta värden på hur stor andel
(procent) av de svarande inom ett visst område i er
kommun som exempelvis upplever sig otrygga.
Därmed kommer ni att kunna se likheter och
skillnader mellan de olika områdena inom er
kommun som ni delat in den i. När ni kommit så här
långt blir den stora nyttan av att göra den här typen
av lokal trygghetsmätning tydlig.
Några saker att tänka på inför att ni ska bestämma
er geografiska indelning 11 är bland annat att er
geografiska indelning inte förändras alltför mycket
mellan åren och att områdena inte bör vara alltför
stora eller allt för små. Förändringar i
områdesindelningen ger olika förutsättningar om ni
genomför årliga mätningar. Är områdena för stora
riskerar de att innehålla alltför olika geografiska (till
exempel både landsbygd och tätort) såväl som
medborgerliga (till exempel utbildningsnivå och
socioekonomisk status) förutsättningar. Stora
områden kan med fördel delas upp i mindre
områden.

Exemplet Östan kommun
Så här områdesindelar vi vår
kommun.
I Östan kommun har vi har totalt 25,000 invånare
inom ett geografiskt ganska stort område.
Området innefattar bland annat landsbygd med
utspridda fastigheter och med flertalet små orter
med endast hundratalet invånare men också
tätorter. Östan kommun delas vanligen in i fyra
områden; Nordvästra Östan kommun, Nordöstra,
Sydvästra och Sydöstra Östan kommun.
Inom Nordvästra Östan kommun och i Sydöstra
Östan kommun finns två tätorter. Dessa båda
tätorter har dels varsitt centrum med bostäder,
affärer, restauranger, företag, samt förskolor och
skolor, och dels ett antal väl avgränsade
bostadsområden. Även innan vi började med
trygghetsmätningar fanns det en geografisk
indelning inom kommunen som delade in båda
dessa tätorter i centrumområde och ett antal
bostadsområden i anslutning till centrumområdet.
Vi bedömde att de olika geografiska indelningarna
var mycket användbara för våra
trygghetsmätningar bland annat eftersom
områdena har olika karaktäristika vilket gör att
tryggheten kan förväntas variera bland invånarna.
Indelningen förankrades med Polismyndigheten
lokalt som instämde i att den vara användbar.
När vi genomför vår trygghetsmätning ser vi det
som att vi inom en och samma mätning gör flera
mätningar i och med de olika områdena inom
kommunen.
Det har gjort väldigt stor skillnad i vårt lokala
trygghetsfrämjande arbete att vi via våra lokala
trygghetsmätningar i dessa områden får kunskap
om hur invånarna upplever otrygghet och oro för
brott i de olika områdena. Det har gjort det möjligt
att prioritera trygghetsfrämjande åtgärder mellan
områden och dessutom se om de åtgärder vi satt
in i vissa områden verkar ha de trygghetsskapande
effekter vi vill att de ska ha.

Det omvända gäller för små områden. Med andra ord, om de geografiska områdena är för små
kommer ni inte att kunna dela upp resultatet från trygghetsmätningen utifrån olika
https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2018/demografiska-statistikomraden-en-ny-regional-indelningunder-kommuner/
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bakgrundsfaktorer, såsom kön och utbildningsnivå. Ni kan alltså tänk er att det finns både ett golv,
alltså minsta antalet invånare, såväl som ett tak, högsta antalet invånare, som era geografiska
indelningar bör hålla sig mellan. När SCB tog fram en geografisk indelning under kommunnivå satte
de en övre gräns på cirka 3500 invånare, och en undre på cirka 600 invånare. 12 Detta ska endast ses
som ett riktmärke och beroende på syftet med er trygghetsmätning, vilka befintliga
områdesindelningar ni redan arbetar med i er kommun och hur ni vill kunna dela upp ert resultat
utifrån bakgrundsfaktorer såsom kön och ålder, kan andra gränser vara relevanta för er. Det viktiga
är dock att fundera på balansen mellan att finna nog lokalt avgränsade områden som ger bra
underlag för beslutsfattande, utan att dessa blir alltför små.
Tänk på detta när ni gör er områdesindelning:
•

Den geografisk indelning ni väljer bör vara relativt stabil och inte förändras alltför mycket över
tid vad gäller både befolkningsmängd och geografiska gränser.

•

Tätortsområden: Utgå från att väl avgränsade bostadsområden inom en tätort/stad är en bra
indelning eftersom otrygghet kan ha stor lokala variationer.

•

Landsbygdsområden: Kan vanligtvis delas in i större geografiska områden. Se även Små orter.

•

Små orter: Väldigt små orter, med allt från ett tiotal upp till ett par hundra invånare, bör inte
användas som egna områden eftersom det är för få personer för att utgöra bra statistiskt
underlag. Landsbygdsområden som innefattar utspridda och enskilda fastigheter och små orter
kan därför behöva slås ihop till ett och samma geografiska område vid trygghetsmätningarna,
särskilt om ni vill kunna göra mer avancerade statistiska analyser. Det är dock viktigt att komma
ihåg att när ni slår ihop områden så förlorar ni möjligheten att ta fram resultat om upplevd
trygghet för varje ort specifikt. Om ni till exempel slår samman fyra småorter finns det en risk att
de resultat ni får fram, till exempel om ni ser att otryggheten är hög, bara representerar boende
i två av de fyra orter ni inkluderat. Ofta är kanske inte målet att genomföra avancerade
statistiska analyser, utan snarare att beskriva hur många procent som känner sig otrygga i olika
lokala områden i kommunen, även de med mycket få boenden. Är ni mer intresserade av
upplevd otrygghet i specifika orter så bör ni alltså inte slås samman dem till en helhet.

•

Befintlig områdesindelning: Finns relevant geografisk indelning av kommunen ni kan använda?
Kommunen har ofta någon form av områdesindelning som ni kan utgå ifrån. Till exempel
använder vissa kommuner sig av den så kallade NYKO-indelningen. 13 Oavsett vilken indelning ni
väljer är det viktigt att ni ställer er följande frågor: Är indelningen relevant även för att
undersöka variationer av trygghet eller täcker den för stora och heterogena områden i
kommunen eller är de lagom stora? Stämmer områdesindelningen överens med indelningar som
används av parter som ni samverkar med i trygghetsarbetet, exempel Polismyndigheten?

•

Små kommuner. I mycket små kommuner kan det vara lämpligt att inte använda sig av en
geografisk indelning utan att istället låta kommunen som helhet utgöra ett geografiskt område i
sig självt. Fundera dock igenom detta ordentligt innan ni fattar ett sådant beslut. En lokal
trygghetsmätning är ju tänkt att ge så lokal information som möjligt. Kommunnivå kanske är för
odetaljerat för att det ska vara användbart för er i termer av att rikta insatser exempelvis. Ett
sätt att få mer specifik information om otryggheten lokalt är också i hur frågorna formuleras i
enkäten. I en liten kommun kan det således vara lämpligt, för att få nog många individer att
svara på enkäten, att utgå från hela kommunen när ni bestämmer vilka som ska ingå i
trygghetsmätningen. Sen kan ni i enkäten ställa särskilda frågor om trygghet på specifika
geografiska platser inom kommunen. Detta kan du läsa mer om i Steg 4.

https://www.scb.se/hitta-statistik/artiklar/2018/demografiska-statistikomraden-en-ny-regional-indelningunder-kommuner/
13
https://www.scb.se/vara-tjanster/regionala-statistikprodukter/fardiga-tabellpaket/nyckelkodsystemet-nyko/
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3. Bestäm ett urval för den aktuella
trygghetsmätningen i alla delområden som
ska undersökas.
Bestäm hur ni ska göra urvalet av de personer som ni
vill ska vara med i den årliga mätningen. Ni kan
sannolikt inte undersöka alla era invånare. Därför
behöver ni göra ett urval av personer som är så
representativt som möjligt för alla era invånare, den
totala populationen, i kommunen. Börja med att
bestämma vilka gränser ni har i ert urval, exempelvis
åldersgränser. Ni kan exempelvis bestämma er för
att ha samma åldersgränser som i NTU:n, det vill
säga, 16 till 84 år 14. Ni kan också bestämma att
urvalet ska bestå av lika många män och kvinnor och
lika många i olika åldersgrupper. Urvalet blir den
grupp personer ni inkluderar i er mätning och bjuder
in till att svara på enkäten även om alla inbjudna inte
kommer att svara. 15
Det är främst tre delar som påverkar i vilken
utsträckning ni får tillförlitliga resultat från er
trygghetsmätning, urvalsstorlek, urvalsförfarande
och deltagande För det första påverkar antalet
personer som ska bjudas in till trygghetsmätningen
sk urvalsstorleken. Hur stort urval ni ska sträva efter
för att få tillförlitliga resultat är inte en helt enkel
fråga att besvara. Storleken på ert urval beror på en
rad faktorer såsom vilken svarsfrekvens ni förväntar
er, vilka resurser som står till ert förfogande, hur
vanligt det som ni vill undersöka är och hur många
undergrupper (till exempel kön, ålder, geografiskt
område) ni vill kunna dela upp ert resultat utifrån
sedan. 16 En annan viktigt utgångspunkt är också att
ju ovanligare fenomen du vill undersöka är (vilket
innebär att färre av de du undersöker kommer ha
upplevt det) och ju fler grupper du vill dela upp ditt
resultat på (till exempel utifrån kön, ålder och
utbildningsnivå), desto större urval behöver du.
Generellt är utgångspunkten att ju mindre urval ni
har, desto större risk finns det för att olika felkällor
påverkar ert resultat.

Exemplet Östan kommun
Så här gör vi vårt urval inför
varje årlig trygghetsmätning.
I de första trygghetsmätningarna vi genomförde i
Östan kommun visste vi inte hur viktigt det var att
göra ett noggrant urval, det vill säga, vilka vi skulle
undersöka om vi inte kan/ska undersöka alla. Därför
blev resultatet från de första mätningarna
missvisande. Idag har vi lärt oss att vara noga med
urvalet. Urvalet är därför en av de saker vi lägger mest
tid på vid planeringen inför varje trygghetsmätning.
Ibland när vi blir osäkra på något steg i
urvalsprocessen tar vi hjälp av en statistiker inom
kommunen.
Det har också hänt att vi tagit hjälp externt från
exempelvis en forskare på högskolan i kommunen för
att få hjälp. Bland annat när vi första gången skulle
göra ett slumpmässigt urval eftersom vi ville skapa
representativitet för den grupp som vi undersökte. Vi
hade förstått att detta kunde vi bara åstadkomma om
alla invånare hade samma chans att komma med i
urvalet men hur vi skulle göra det fick vi ta hjälp med.
Samma forskare hjälpte oss att räkna ut att 10-20
procent av invånare inom varje geografiskt område
bör delta i trygghetsmätningen, alltså utgöra vårt
urval. Nu har vi hittat ett formulär på webben som
hjälper oss med denna procentsats.
I april varje år tar vi fram listor på alla invånare som är
folkbokförda i kommunen och som undersökningsåret
fyller 16 – 84 år. I listorna tar vi med Namn, Födelseår,
Kön, Adress samt ett individuellt löpnummer som
kalkylprogrammet Excel genererar till varje invånare.
Löpnumret använder vi sedan som är ett ID för varje
person när vi ska göra urvalet.
Utifrån listorna delar vi sen in personerna efter
Område (med hjälp av adressen), Ålder och Kön. I
varje grupp drar vi sedan slumpmässigt 10 % av
individerna. Vi använder slumpgeneratorn i Excel och
slumpar fram urvalet baserat på det löpnummer som
varje person fått. Urvalet läggs över i en ny lista som
blir sammanställningen över de personer som ska
bjudas in att vara med i trygghetsmätningen.
Löpnumret används även på enkäten för att hjälpa oss
att hålla koll på vem som svarat på enkäten och
påminna de som inte har svarat.

Urvalsramen är personer som undersökningsåret fyller 16-84 år. De kan därmed finnas 15-åriga personer i
urvalet.
15
Statistiska centralbyrån (2008). Urval. Från teori till praktik. Statistiska centralbyrån: Stockholm.
16
Brottsförebyggande rådet 2017; Statistiska centralbyrån, 2008, s 17-18
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För det andra påverkas tillförlitligheten av hur ni gjort för att välja ut era deltagare, så kallat
urvalsförfarande. Det spelar ingen roll om ni har ett stort antal personer som ska delta i studien, om
dessa inte motsvarar den grupp som ni vill uttala er om. Om ni vill undersöka hela kommunen och se
trygghet i samtliga åldrar, är det till exempel viktigt att alla inom kommunen har lika stort chans att
ingå i studien. Det är viktigt att urvalet är en miniatyr av den grupp man vill uttala sig om, att det är
så att säga representativt för kommunen som helhet. Det är därför mycket viktigt att detta steg görs
med noggrannhet. Här kan det vara lämpligt att ta stöd av någon, till exempel någon som är kunnig
inom statistik i er verksamhet, ett universitet eller SCB, om ni känner osäkerhet. Det effektivaste
sättet att åstadkomma representativitet är att göra ett slumpmässigt urval. Det är ett sådant urval
som görs i NTU:n. Mer specifikt gör NTU:n vad som kallas ett stratifierat obundet slumpmässigt
urval. 17 Urvalet innebär att NTU ser till att få nog många personer i de grupper de på förhand
bestämt att de är intresserade av, till exempel en jämn könsfördelning. NTU delar med andra ord in
de personer som de vill undersöka i olika grupper (strata) efter egenskaper de är särskilt intresserade
av att undersöka. För NTU:n var dessa egenskaper lokalpolisområdestillhörighet och ålder. Ur dessa
olika grupper drogs sedan ett slumpmässigt urval. På så sätt kunde de säkerställa att de fick lika
många personer i olika åldersgrupper, och inom varje lokalpolisområde. Att göra urvalsgrupper
(strata) på detta sätt kan vara relevant för er kommun om ni har några egenskaper som är av särskilt
intresse för er och som ni alltså vill säkerställa att ni får nog många deltagare från. Det kan handla om
att dela in er urvalsgrupp utifrån geografiska områden, men också utifrån kön eller ålder. Om
trygghetsmätningen ska användas som en viktig del i ett jämställdhetsarbete kan ni vilja säkerställa
att lika många män som kvinnor i respektive geografiska område deltar i er studie. Då är det särskilt
viktigt att se till att lika många män och kvinnor ingår i urvalet.
För det tredje påverkas ert resultats tillförlitlighet av vilka som till slut väljer att delta i enkäten. Detta
bör ni ta hänsyn till när ni bestämmer storleken på urvalet. En regel kan vara att ju större andel som
ni förväntar er inte kommer att välja att delta, så kallat bortfall, desto större urval bör ni ha från
första början. Det kan också bli så, att trots att ni gjort ett bra urvalsförfarande så är det ändå så att
en viss grupp av individer väljer att svara på enkäten i högre utsträckning än andra. Att olika grupper
av individer är olika benägna att svara på enkäter är inget ovanligt. Benägenheten att svara på
enkäter är till exempel högre hos kvinnor än män samt hos äldre framför yngre.
När ni väl fått in svar på enkäten är det således viktigt att fundera kring vilka som inte svarat på
enkäten och hur det risker att påverka tillförlitligheten i resultaten. Är det till exempel så att en
väldigt stor andel yngre människor inte väljer att svara på enkäten, så blir heller inte resultaten från
er trygghetsundersökning tillförlitliga för denna grupp.

Tänk på detta när ni gör ert slumpmässiga urval:
•

Införskaffa listor av personer (med namn, ålder, adress) folkbokförda inom respektive område
inom kommunen som ni bestämt er för att göra trygghetsmätning inom.

•

Fundera på om ni har vissa grupper ni är särskilt intresserade av att undersöka och om ni sådana
fall vill dela in ert urval i dessa undergrupper för att säkerställa att ni får ett tillräckligt stort antal
deltagare ur dessa.

•

Inom respektive område ska listan bestå av personer med de åldrar och kön ni bestämt. Gör det
slumpmässiga urvalet genom att använda funktioner som finns i program såsom exempelvis
Excel. Gör urvalet inom respektive urvalsgrupp, t.ex. Område X, Män, Ålderskategori x-x år.

•

Sträva efter att få in tillräckligt med svar för att ni ska kunna få fram statistik på de grupper och i
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de områden ni är intresserade av. Tänk på att väga in de olika faktorer som nämns ovan för att
avgöra storleken på ert urval. På nätet finns också stöd att få för hur ni enkelt kan räkna fram
hur många personer ni bör skicka ut er enkät till. 18 Om ni vill redovisa ert resultat uppdelat på
olika bakgrundsfaktorer som till exempel kön så sträva efter ett större urval.

• Väljer ni att följa det upplägg som NTU:n har så är det särskilt viktigt att ni varje år också

använder samma typ av urvalsmetod, helst ett slumpmässigt urval. Var noga med att följa upp
vilka som besvarar enkäten, och vilka som inte gör det. Är det så att vissa grupper är mindre
benägna att besvara enkäten? I sådana fall kan ni behöva slumpmässigt välja ut en större grupp
av människor ur denna kategori, till exempel män, för att säkerställa att ni får in nog många svar
av denna urvalsgrupp.

18

Se till exempel https://sv.surveymonkey.com/mp/sample-size/
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4. Bestäm hur enkäten ska vara utformad i
detalj.
Det finns flera olika sätt att mäta trygghet. Det
vanligaste sättet att mäta trygghet på är med hjälp av en
enkät. Vi rekommenderar att ni utgår från de frågor och
svarsalternativ Brottsförebyggande rådet använder i sin
årliga trygghetsundersökning (NTU). Se enkäten och
frågorna i Bilaga 1. Enkäten kan alltså användas i precis
det utförandet som den presenteras i Bilaga 1. Dessa
frågor har prövats tidigare och det finns fördelar med att
kunna jämföra era resultat med det resultat som NTU:n
får fram för hela lokalpolisområdet, regionalt och för
hela landet.
Med hjälp av de frågor som finns i Bilaga 1 kan ni få svar
på frågor såsom: Hur stor andel bland invånarna i
respektive område inom vår kommun upplever sig
otrygga? Hur stor andel män respektive kvinnor upplever
otrygghet? Är otryggheten högre i vissa åldersgrupper
och i grupper med olika utbildningsnivå? Är oro för
någon specifik typ av brottslighet högre i vissa områden
än i andra? När ni gjort trygghetsmätningar varje år över
flera år kan ni även studera hur den upplevda tryggheten
i de olika områdena i kommunen förändras från år till år.
Den enkät som här föreslås inleds med ett antal
bakgrundsfrågor, också de hämtade från NTU:n.
Bakgrundsfrågorna går snabbt för de som svarar att fylla
i och ger värdefull information till er analys av
informationen från trygghetsmätningen. Med hjälp av
dessa bakgrundsfaktorer kan ni få en överblick över vilka
som faktiskt besvarat enkäten. Ni kan ta fram både
utbildningsnivå, boendeform, köns- och åldersfördelning
samt sysselsättningsgrad för de som besvarat enkäten.
Detta gör att ni kan använda dessa karaktäristika för att
presentera ert resultat och ta fram resultat för hur
tryggheten varierar i dessa olika grupper.

Exemplet Östan kommun
Så här utformar vi vår enkät.
I Östan kommun har vi valt i våra årliga
trygghetsmätningar att använda samma frågor,
med fokus otrygghet och oro för brott, som i
Brottsförebyggande rådets Nationella
trygghetsundersökning (NTU). Vi tycker detta är
bra eftersom frågorna har prövats tidigare och vi
vill kunna jämföra våra lokala resultat med de som
NTU:n presenterar för hela lokalpolisområdet,
samt de regionala och nationella resultaten.
Med hjälp av frågorna i enkäten får vi svar på
frågor såsom: Hur stor andel i respektive område
inom vår kommun upplever sig otrygg? Hur ser
detta ut om vi tittar på män och kvinnor separat?
Hur ser detta ut i olika ålderskategorier och i
grupper med olika utbildningsnivå och hur ser det
inom de olika områdena inom vår kommun?
Eftersom vi gör ny mätning varje år kan vi även
undersöka hur den upplevda tryggheten i de olika
områdena i kommunen förändras från år till år.
Just detta är otroligt värdefullt eftersom vi då kan
följa utvecklingen över tid och se om vi uppfyller
vårt mätbara mål om att minska otryggheten varje
år. Vi kan också se om de åtgärder vi satt in i vissa
områden har samband med att otryggheten
minskar mer i dessa områden jämfört med i
områden där åtgärder inte satts in.
Det händer att vi lägger till några frågor i den
årliga enkäten utifrån specifika frågeställningar vi
har det året. Det kan handla om att ställa frågor
om trygghet på platser eller längs stråk där vi satt
in åtgärder. Eftersom detta kan beröra endast ett
område i kommunen ställs de frågorna bara till de
personer som bjuds in att svara i just det området.
De gånger vi lägger till några frågor ändrar vi inte i
ordningen eller formuleringen av NTU-frågorna
eftersom vi vill ha möjlighet att följa upp dessa
frågor från år till år.

Lägga till/använda andra frågor?
Den nationella trygghetsundersökningen är omfattande och innehåller också frågor om faktisk
brottsutsatthet. Frågor om brottsutsatthet kan vara relevanta att använda i trygghetsundersökningar
eftersom de utgör ett viktigt komplement till statistik om polisanmälda brott. Brottsstatistiken
innefattar nämligen mörkertal eftersom alla brott som begås inte anmäls och dessutom så är inte alla
brott som anmäls brott i juridisk mening. Eftersom fokus för detta metodstöd är trygghet har frågor
som rör egen brottsutsatthet uteslutits från den bifogade enkäten. Om ni ändå vill, och har resurser
för att genomföra en lite längre enkät, kan ni finna dessa enkätfrågor via Brottsförebyggande rådets
hemsida.
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Andra frågor ni kan vilja lägga till i er lokala enkät kan vara frågor om trygghet på specifika platser
eller stråk där ni genomfört åtgärder. Ni kanske har förbättrat belysningen längs en gång- och
cykelväg i ett område där det rapporterats mycket otrygghet innan den förbättrade belysningen. Ni
kan nu ställa frågor om upplevd trygghet när det är mörkt ute längs denna väg. För att kunna
använda resultatet från trygghetsmätningen för att få indikationer på om åtgärden uppnått sitt syfte
är det viktigt att frågorna ställs både innan åtgärd sätts in och sen igen när åtgärden är genomförd.
Det kan finnas andra frågor ni kan vilja lägga till utifrån specifika frågeställningar som ni har i er
kommun. Det är då viktigt att ni är restriktiv med att ändra innehåll eller ordning på NTU-frågorna
eftersom det kan påverka resultatet. Ändrar ni i frågorna så kan ni med stor sannolikhet inte använda
dem för att se trender och förändring över tid, eftersom samma frågor då inte används från år till år.
Om ni lägger till egna frågor är det viktigt att ni tänker till kring utformningen. Att göra bra
enkätfrågor är en konst i sig. Ta därför stöd av befintliga hjälpmedel vid utformning av ytterligare
frågor i enkäten. SCB erbjuder till exempel bra stöd för er som är intresserade av att utveckla och
inkludera fler frågor än de som ingår i enkäten i Bilaga 1. 19
Ni kan också välja att använda ett helt annat frågebatteri än de i Bilaga 1. Till exempel frågor som ni
redan använt er av i trygghetsmätningar inom kommunen och som ni finner lämpligt utifrån vad ni i
er kommun just har för syfte med att genomföra en trygghetsmätning. Detta metodstöd kan ändå
fungera som ett stöd för själva systematiken vid genomförandet av undersökningen, det vill säga,
Steg 1 till Steg 8.

Statistiska centralbyrån (2016). Frågor och svar. Om frågekonstruktion i enkät- och intervjustudier.
Statistiska centralbyrån, Stockholm.
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5. Starta trygghetmätningen.
Trygghetsmätningen startas genom att ett
informationsbrev skickas ut till de som ni valt ut att
delta i trygghetsmätningen.

Exemplet Östan kommun

Informationsbrevet som skickas ut är mycket viktigt.
Ett välstrukturerat informationsbrev, ibland också
kallat missivbrev, kan hjälpa att öka personers
benägenhet att svara på en enkät. Informationsbrevet
bör dels inge seriositet och förtroende och dels
innehålla information som är enkel att förstå men som
också är nog innehållsrik för att den som läser brevet
ska kunna ta beslut om att delta i undersökningen
eller inte.

Så här startar vi våra
trygghetsmätningar.

I alla undersökningar är det viktigt att följa
forskningsetiska principer. Dessa principer innebär att
deltagarna ska informeras om syftet med
undersökningen, att det är frivilligt att delta och att
deltagaren när som kan avbryta sitt deltagande. Det
ska också framgå i informationsbrevet att de
insamlade uppgifterna kommer hanteras
konfidentiellt, att det är frivilligt att delta och
vilka/vem som är ansvariga för trygghetsmätningen
och hur dessa kan kontaktas. Se Bilaga 2 för ett
konkret exempel på hur ett informationsbrev kan
formuleras. I planeringen av trygghetsmätningen är
det är också viktigt att planera för hur uppgifterna
som samlas hanteras så att ni följer gällande
lagstiftning för personuppgiftshantering.

I Östan kommun har vi valt att lägga mycket energi
på att informationsbrevet som ska skickas ut till de
som bjuds in att delta i trygghetsmätningen är
snyggt, inbjudande och lättöverskådligt och att det
tydligt innehåller all information som är nödvändig.
Vi har utgått från mallen för informationsbrev som
finns i Bilaga 2 och lagt till vår kommuns logga och
våra kontaktuppgifter samt information om hur vi
hanterar de uppgifter som vi får in via enkäten.
Vi har valt att använda en digital enkät som
garanterar att alla svar sparas säkert så att ingen
annan än vi kan ta del av de inkomna svaren. I vår
kommun hade vi redan ett befintligt websystem för
enkäter som vi kunde använda oss av. Vi lägger in
våra frågor och svarsalternativ i den digitala enkäten
och i websystemet lägger vi in vår lista på de som
ska bjudas in att svara på årets enkät. Sen skapar
systemet inloggningsuppgifter till respektive
deltagare och dessa inloggningsuppgifter exporteras
till en Excelfil. Vi kopplar denna Excelfil till
informationsbrevet skrivet i Word som har en
funktion som gör att vi automatiskt kan skapa
personliga brev med namn och inloggningsuppgifter.
Kort innan att vi skickar ut informationsbreven
lägger vi ut information om undersökningen på
Östan kommuns hemsida samt tar kontakt med lokal
media som gör ett reportage om att
trygghetsmätningen startar. Sen skickar vi ut
informationsbreven och trygghetsmätningen är
igång.

I Östan kommun bor det många människor som inte
I detta metodstöd utgår vi ifrån att enkäten kommer
är svensktalande så vi har valt att översätta
att besvaras digitalt via en webbenkät. En
informationsbrevet och enkäten till engelska. I det
svenska informationsbrevet framgår det kortfattat
pappersversion av enkät erbjuds endast till de som
på engelska vilken kontakt deltagarna ska ta med oss
hör av sig och ber om det. Detta förfarande används
för att kunna svara på enkäten på engelska. Vi tar
även stöd av en lokal kulturförening där flera talar
även numera i NTU:n. Det betyder att
andra språk än svenska. Dessa hjälper oss att sprida
inloggningsuppgifter till webbenkät ska skickas med i
information om trygghetsmätningen men även att
stötta de som inte kan läsa svenska med att
informationsbrevet tillsammans med tydliga
översätta enkäten.
instruktioner om hur deltagarna loggar in på enkäten
och svarar på frågorna. Ni bör också i något skede
erbjuda pappersenkät och informera om att
deltagarna kan få pappersenkät genom att kontakta
de som är ansvariga för trygghetsmätningen. Detta kan göras i samband med utskick av
informationsbrevet alternativt vid ett senare skede under påminnelseprocessen.

För att få med så många som möjligt av de som ni vill undersöka i trygghetsmätningen bör ni se till så
att det finns möjlighet att besvara enkäten på andra språk än svenska. Ta reda på vilka de vanligaste
språken är i er kommun och fundera på om ni vill prioritera att översätta enkäten till exempelvis de
tre vanligaste språken förutom svenska. Om ni översätter enkäten ska det framgå i
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informationsbrevet vilka språk enkäten finns översatta till. Ett minimumkrav är att det finns en
engelsk version av enkäten förutom den svenska. När det gäller NTU:n har det visat sig att det är
mycket liten efterförfrågan på de översatta enkäterna. Generellt är svarsfrekvensen mycket låg i
dessa grupper och för att uppnå god svarsfrekvens hos icke svensktalande kan andra strategier
behövas. Hur ni ökar svarsfrekvensen hos icke svensktalande deltagare är således en fråga som
behöver hanteras på annat sätt än bara genom att tillhandahålla enkäten på annat språk än svenska.
Ett förslag som kan gynna svarsfrekvensen generellt i trygghetsmätningen är att fundera kring vilka
möjliga kontaktvägar det finns till deltagarna ni är intresserade av. Kan ni ta hjälp av bostadsföretag,
idrottsföreningar, trossamfund, kulturföreningar med flera vid spridning av er trygghetsstudie?
Kanske kan dessa vara behjälpliga med att både informera om studien men också med att erbjuda
stöd att fylla i enkäten för de personer som har svårt att förstå och läsa svenska.

Hantering av känsliga personuppgifter
Vid genomförandet av en trygghetsmätning samlas känsliga personuppgifter in 20. Det innebär att ni
behöver säkerställa att ni värnar om personers integritet och att ni vidtar nödvändiga åtgärder vid
hantering av dessa personuppgifter. Även om det inte bör innebära någon risk att ställa generella
frågor om otrygghet till personer, kan det väcka oro och funderingar hos de som svarar på dem.
Lägger ni däremot till frågor om brottsutsatthet bör ni lägga till kontaktuppgifter i informationsbrevet
till verksamheter dit personer kan vända sig vid behov av stöd, till exempel till Brottsofferjourer eller
Kvinnojourer.
Vid insamling av känsliga personuppgifter är det viktigt att beakta gällande lagstiftning. Det handlar
både om hur uppgifter lagras hos er, men också vilken information ni förser deltagare med. Ta hjälp
av en jurist inom er kommun för att säkerställa att ni formulerar ert informationsbrev i enlighet med
gällande riktlinjer, men också så att ni hanterar uppgifterna korrekt hos er. Det handlar till exempel
konkret om hur ni förvarar uppgifterna, att ert digitala verktyg som används är säkert, vem som har
tillgång till dem och vem deltagare i trygghetsmätningen kan kontakta för att få tillgång till
personuppgifterna med mera.

20
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6. Påminn deltagarna.
Det är helt centralt att så många som möjligt som
blivit inbjudna att delta i enkäten besvarar den. Låg
svarsfrekvens, det vill säga, att en liten andel av de
som vi vill ska svara på enkäten inte gör det, kan
innebära ett problem för resultatens
representativitet och därmed tillförlitlighet. Hög
svarsfrekvens är därmed mycket viktigt. Sträva
efter 80 % svarsfrekvens och som allra minst 60 %.
Eftersträva detta i samtliga av de områden som ni
delat in er kommun i. Kom dock ihåg att det är
ovanligt att nå så god svarsfrekvens. I den senaste
NTU:n (genomförd 2018) var till exempel
svarsfrekvensen 40,5 %.
Svarsfrekvensen skiljer sig också väldigt mycket
mellan olika grupper i samhället. Till exempel är
yngre personer och män mindre benägna att svara
på enkäter. För att få så tillförlitliga resultat som
möjligt är det dock viktigt att ni strävar efter så hög
svarsfrekvens som möjligt, men att ni också är
beredda på att det krävs mycket jobb för att nå dit.
Det är också viktigt att ni inte ger upp och känner er
nedslagna om ni inte når uppsatta mål. Ni kommer
få en massa erfarenhet över tid som gör att ni nästa
år kan få lite fler att svara.
För att få en hög svarsfrekvens krävs att ni lägger
resurser på att påminna deltagarna vid flera
tillfällen om att besvara enkäten. Påminnelser är
det huvudsakliga verktyget för att uppnå hög
svarsfrekvens. Att endast göra en påminnelse
kommer med största sannolikhet inte att bidra till
den svarsfrekvens ni satt upp som mål att uppnå.
Det är helt nödvändigt att ni planerar för att göra
flera påminnelser, sannolikt minst tre.

Exemplet Östan kommun
Så här påminner vi deltagarna i
våra trygghetsmätningar.
I Östan kommun lärde vi oss efterhand att det verkligen
ligger mycket i att påminna deltagare för att få hög
svarsfrekvens. En påminnelse räcker inte.
Via det websystem vi använder ser vi direkt när någon
har svarat på enkäten. Vi ser också från vilket område
svaret kommer. Det gör att vi vet vilka som behöver
påminnas eller ej. Det är viktigt att vi har koll på hur
svarsfrekvensen ser ut i de olika områdena eftersom vi
vill ha hög svarsfrekvens i alla områden.
När vi får in pappersenkäter dokumenterar vi vem svaret
är ifrån så att den personen inte påminns. Eventuella
pappersenkäterna är märkta med ett löpnummer som är
kopplat hos oss till personens namn och
kontaktuppgifter.
Vi strävar efter 70 % svarsfrekvens i samtliga av områden
inom kommunen, men det har vi inte lyckats med än. Vi
tycker däremot att det är viktigt att ha kvar den
målbilden. Vi utför trygghetsmätningen varje år under
maj och juni och nöjer oss med den svarsfrekvens vi har i
slutet på juni men vi jobbar intensivt med påminnelser
under hela perioden (dvs. under maj och juni). Vi tar
hjälp av föreningar och organisationer för att öka
svarsfrekvensen bland de icke-svensktalande. Vi
kontaktar också lokalmedia och ser till att information
om trygghetsmätningen och varför den är viktig sprids.
Två veckor efter att vi skickat ut informationsbrevet
skickar vi ut första påminnelsebrevet med
inloggningsuppgifter till enkäten. Vi ringer även i
samband med detta. Vi påminner på samma sätt tre
gånger till varannan vecka till slutet av juni. Det innebär
att vi gör fyra påminnelser med två veckor mellan varje.
Det här tillvägagångsättet ger oss oftast mellan 50% och
60 % svarsfrekvens i alla våra områden i kommunen men
det händer att det blivit lägre i vissa områden och vissa
år.

Vid planeringen av en trygghetsmätning bör således
en påminnelseplan skapas. Det finns två sätt att tänka om en påminnelseplan. Det första innebär att
ni från början sätter upp en önskvärd svarsfrekvens och påminner fram tills att ni nått denna. Det kan
innebära att ni sätter som mål att 70 % ska ha besvarat enkäten och absolut minst 50 %, i samtliga av
de olika områdena inom er kommun, innan ni slutar påminna deltagarna. Det andra sättet innebär
att ni från början bestämmer när insamlingen ska slutföras (ett specifikt datum) och hur många
påminnelser som ska gå ut innan sista dagen för insamlingen är slut. Den första metoden innebär att
ni har högre chans att nå den svarsfrekvens som ni önskar med den är också mycket mer
resurskrävande. Oavsett vilken påminnelseplan ni väljer bör en tidsplan för trygghetsmätningen tas
fram där det tydligt framgår när påminnelser går ut och hur detta ska ske och vem som ansvar för
det.
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Om ni har adress och telefonnummer till de som bjudits in att svara på enkäten så kan påminnelser
göras med fördel via både brev, telefon och SMS. Ni kan exempelvis påminna två veckor efter första
utskicket av informationsbrevet och i samband med att påminnelsen går ut via brev även ring och
SMS:a. I samtalet och SMS:et kan ni hänvisa till det påminnelsebrev som kommer med posten. Tänk
på att inkluderade personliga inloggningsuppgifterna till webbenkäten i påminnelsebrevet. Ni kan
också använda andra informationskanaler för att väcka intresse för trygghetsmätningen. Det kan till
exempel vara att ta hjälp av lokalmedia, att skriva om den på olika aktörers hemsidor och inte minst
kommunens egen webbsida. Tips är också att ta hjälp av organisationer såsom trossamfund,
bostadsbolag och föreningar som har kontakt med medborgarna. Alla sätt som ni kan öka intresset
för och motivationen hos deltagarna för att delta i trygghetsmätningen är bra och ökar chanserna för
att fler svarar på enkäten ni har skickat ut.
Det är mycket viktigt att ha koll på vilka som redan har svarat på enkäten så att ni endast påminner
de som inte har svarat. Dessutom är det viktigt att ha koll på från vilket område svaret kommer ifrån
eftersom ni vill ha hög svarsfrekvens från samtliga områden inom kommunen. Ett relativt enkelt sätt
att hålla koll på detta är genom att noggrant notera det löpnummer som varje persons enkät försetts
med(för mer information om löpnummer, se hur Östan kommun gör i Steg 3).
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7. Sammanställ och analysera.
När ni har slutat påminna de som bjöds in att delta
och avslutat enkätundersökningen är det dags att
sammanställa svaren till en och samma datafil så att
ni kan genomföra beräkningar, ta fram diagram och
kanske göra mer avancerade analyser på de
insamlade svaren.
Att sammanställa och till viss del analysera er data
kan ni sannolikt göra själva. Vad gäller statistiska
analyser av materialet är det bra att ha en
grundförståelse för vilka analyser som är möjliga och
hur resultat ska tolkas, annars riskerar ni att feltolka
er data och dra felaktiga slutsatser. Kanske finns det
någon internt (i arbetsgruppen eller inom
kommunen) eller hos era samarbetspartners som
har denna kompetens och som ni kan ta hjälp och
stöd av? Alternativt, kan ni att ta hjälp av externa
aktörer som är kunniga i dataanalys, till exempel från
SCB, statistikföretag eller från en
högskola/universitet.
Innan ni börjar sammanställa era resultat bör ni, som
vi tidigare nämnt, överväga att göra en
bortfallsanalys och därmed undersöka om de som
svarat på enkäten skiljer sig från de som inte har
svarat på den. Erfarenhet och forskning visar att
vissa grupper är mindre benägna att besvara
enkäter, vilket gör att vissa grupper tenderar att blir
underrepresenterade i undersökningar. Sådan
information är värdefull att ha med sig när ni tolkar
era resultat.
Ni bör också bestämma er för vilka frågor ni vill ha
svar på innan ni börjar sammanställa och analysera
ert resultat. Val av frågor bör guidas av de mål ni har
inom kommunen och det syfte ni hade med att
genomföra trygghetsmätningen. Kanske handlar det
om att följa upp en åtgärd eller att identifiera om
medborgarna upplever otrygghet och i sådana fall i
vilka områden som otryggheten är som högst för att
kunna prioritera ert trygghetsfrämjande arbete. Låt
de frågor ni vill ha svar på styra er sammanställning
och analys av materialet från er trygghetsmätning.
Från ert webbenkätsystem kan ni exportera alla svar
till en datafil men var noga med att titta igenom
datafilen att alla frågorna finns med och så att
svarsalternativen är korrekta, det vill säga,

Exemplet Östan kommun
Så här sammanställer och
analysera vi enkätsvaren.
I Östan kommun är vårt mätbara mål att
otryggheten och oron för brott ska minska för
varje år inom samtliga av våra fyra geografiska
områden. Det är dessa mål som guidar oss när vi
ska sammanställa och analysera våra resultat.
Vår svarsfrekvens brukar numera landa på ungefär
50 %. För oss är det viktigt att undersöka om de
som svarade på enkäten skiljer sig från de som
inte svarade. Vi brukar därför titta på om
svarsfrekvensen är högre i vissa grupper än i
andra. Ofta är det svarsfrekvensen högre bland
kvinnor och i de äldre åldersgrupperna, men också
i vissa bostadsområden. Hur svarsfrekvensen
fördelar sig är viktigt för oss att känna till när vi
tolkar våra resultat och för att dra lärdom av inför
nästa års trygghetsmätning. När vi sammanställer
vårt resultat är information om de som besvarat
enkäten en central del eftersom det ger kunskap
om vilka deltagare resultaten är giltiga för.
När trygghetsmätningen är avslutad börjar vi med
att titta över så att all data verkar stämma. Det
gör vi genom att se att alla frågor i enkäten är med
in webbsystemet och att svarsalternativen ser ut
som de gjorde i enkäten. Från webbsystemet tar vi
sedan över all data till Excel och där brukar vi igen
dubbelkolla att alla frågor är med och att allt ser
rätt ut.
I Östan kommun kan vi göra sammanställningar
och analyser på egen hand. Vi har en anställd
inom kommunen som är kunnig inom statistik och
som således hjälper oss med sammanställningar
och analys av materialet. Delar av
sammanställningarna kan vi också göra utan stöd
av statistikern genom att använda Excel. Det
första året hade vi även hjälp av en student från
ett universitet som skrev en uppsats på den
insamlade informationen.
I Östan kommun har vi nu resultat från tre års
trygghetsmätningar. Eftersom vårt mål är minska
otrygghet över tid så är vi särskilt intresserade att
sammanställa och presentera tidsserier för de
olika dimensionerna av otrygghet och oro som
mäts i enkäten, fördelat per område. Det ger oss
information om och var otrygghet minskar eller
ökar, samt om det är någon specifik otrygghet
eller oro som förändras över tid. Detta gjorde vi
relativt enkelt i Excel med stöd av Excels
stödfunktion.
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överensstämmer med hur de utformats i enkäten. Det är också viktigt att det i filen går att identifiera
vilka de olika geografiska områdena är.
Två program som är lämpliga för att hantera, bearbeta och analysera data är Excel 21 och Spss 22. För
att få stöd hur det i praktiken går till vid användandet av dessa program finns informativa manualer
på internet och pedagogiska filmer på Youtube. Även i detta skede kan det vara aktuellt att ta hjälp
av någon, internt eller externt, som är kunnig i statistisk och i att hantera olika statistiska program.
Om ni genomför regelbundna trygghetsmätningar kommer ni sannolikt att vilja presentera hur
tryggheten förändras över tid. Detta finns det goda möjligheter till i både Excel och Spss. För att i
strikt mening kunna dra slutsatser om exempelvis trygghetsåtgärders inverkan på nivå av upplevd
trygghet bör samma medborgare följas upp, samma frågor användas och ställas i samma ordning.
Med det sagt, vill ni presentera tidstrender och förändring över tid behöver ni vara medvetna om
under vilka förutsättningar deltagarna svarar på enkäten och hur detta kan påverka hur resultat ska
tolkas. 23.
Om ni genomfört trygghetsmätningen via ”papper-och-penna” har ni en hel del arbete kvar innan ni
kan börja sammanställa resultatet. Då måste ni först börja med att lägga in all information från
enkäterna i ett datahanteringsprogram innan ni kan påbörja sammanställningen. Räkna med att
detta kommer att ta mycket tid i anspråk, speciellt om trygghetsmätningen inkluderar ett stort antal
individer. Vi rekommenderar därför att ni i första hand använder er av enkäter som är digitala och
genomför trygghetsmätningen via webben.
.

För stöd i Excel, https://support.office.com/sv-se/article/analysera-information-omedelbart-9e382e73-7f5e495a-a8dc-be8225b1bb78
22
Stöd i Spss, https://spssakuten.com/
23
Se stöd för att analysera trender i data med Excel, https://support.office.com/sv-se/article/analyseratrender-i-data-med-hj%C3%A4lp-av-miniatyrdiagram-be6579cf-a8e3-471a-a459-873614413ce1
21
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8. Presentera resultaten.
Resultat från en trygghetsmätning presenteras
lämpligast i en skriftlig rapport med både text,
figurer och diagram för att göra resultaten så
överskådliga som möjligt. Tänk att läsaren ska
kunna bläddra igenom rapporten och få en
övergripande förståelse för era resultat genom att
bara titta på figurer, tabeller och diagram. Dessa
kompletteras med text där läsaren får en mer
detaljerad förklaring om vad resultaten visar.
För att läsaren enkelt ska kunna orientera sig bland
resultaten krävs det att det finns en tydlig struktur i
rapporten. Ett övergripande och enkelt sätt att
strukturera upp rapporten kan vara att utgå från tre
delar:
Del 1 – Bakgrundsinformation.
Redogör för hur ni gått till väga för att genomföra er
trygghetsmätning. Redogör för information om hur
områden delats in, hur urvalet gått till och hur
enkäten utformats och skickats ut. Detta är bra
information för en läsare som inte varit involverad i
trygghetsmätningen att veta men också en bra
dokumentation för er själva att ha för att kunna
genomföra framtida trygghetsmätningar på
liknande sätt varje år. Redogör också för vilka som
till slut svarade på enkäten, till exempel vad
svarsfrekvensen till slut blev, totalt och inom varje
område och hur många män respektive kvinnor som
svarat samt snittåldern för urvalet.
Del 2 - Resultat från det aktuella årets
trygghetsmätning.
Det primära i rapporten är att presentera resultat
från årets trygghetsmätning. Här bör fokus vara på
att skapa en överblick över samtliga frågor och svar
i enkäten utifrån olika delar av kommunen. Se
nedan för en utveckling av detta avsnitt.
Del 3 - Uppföljning och jämförelse från tidigare års
trygghetsmätningar.
När samma trygghetsmätning genomförts i flera år
möjliggörs jämförelser mellan åren. Ni kan alltså
börja presentera tidsserier där ni till exempel väljer
ut vissa av de aspekter av otrygghet och oro som
mätts, exempelvis otrygghet för att vistats ute
kvällstid. Detta redovisar ni sedan resultat för från

Exemplet Östan kommun
Så här presenterar vi
resultaten från våra
trygghetsmätningar.
I Östan kommun genomfördes den första
trygghetsmätningen år 2016. Vi genomför årliga
trygghetsmätningar från den 1 maj till sista juni
och vi sammanställer resultat senast den 1
september varje år. När våra resultat är framtagna
väljer vi att presentera allt skriftligen i en rapport.
I rapporten börjar vi med att presentera
information om hur vår kommun är indelad i olika
områden och hur många invånare det bor i varje
område. Vi presenterar även hur urvalsprocessen
och svarsfrekvenser sett ut i årets
trygghetsmätning samt om det uppkommit några
problem under processens gång som kan påverka
resultaten. Vi presenterar även
bakgrundsinformation om deltagarnas
demografiska fördelning (kön, ålder, utbildning,
sysselsättning mm) i de olika områdena,
information som vi får ifrån resultatet och de
bakgrundsfrågor som finns med i enkäten.
I nästa steg presenterar vi samtliga resultat från
årets trygghetsmätning. Vi skapar exempelvis
stapeldiagram med hur många som känner sig
otrygga i sina bostadsområden under sena kvällar,
vilket jämförs med otryggheten i hela Sverige samt
med lokalpolisområdet Östan-Bodsjö,
lokalpolisområdet där Östan kommun ingår, för
att se om otryggheten i vår kommun är i linje med
eller skiljer sig mot dessa. Vi identifierar även
områden med särskilt höga nivåer av otrygghet
som vi undersöker vidare med vilken typ av oro,
otrygghet eller problematik det finns i området.
I sista delen av rapporten presenterar vi hur
otryggheten sett ut över tid. Vi använder då
resultaten från tidigare års trygghetsmätningar
och jämför med årets trygghetsmätning. Detta
kombineras med annan statistik, exempelvis
anmälda brott under samma år för att se om
otryggheten utvecklas i linje med brottsstatistiken.
Om vi genomfört en trygghetfrämjande åtgärd
presenterar vi även resultat från den utvärdering
vi gjort för att undersöka om åtgärderna minskat
otryggheten.
Rapporten återkopplas till våra
samverkanspartners och även till allmänheten via
vår hemsida. Vi presenterar även resultat från
rapporten muntligt med hjälp av en visuell
presentation vid våra samverkansmöten.
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samtliga års trygghetsmätningar. Jämförelse över tid kan ge en bild av om tryggheten ökat eller
minskat i olika delar av kommunen, om det finns vissa problem i områden som ökat eller minskat
samt att detta ger möjligheten att utvärdera de åtgärder som satts in.
Slutligen behöver ni fundera över hur era resultat ska spridas. För att få såväl samverkansaktörer som
medborgare att vilja delta i trygghetsmätningen nästa år är det viktigt att resultatet återkopplas till
dem. Resultaten kan exempelvis återkopplas både skriftligen och muntligen vid ett möte med
samverkanspartners i kommunen. Resultaten kan också återkopplas skriftligen till allmänheten via
kommunens webbsida. Vi rekommenderar starkt att ni tar fram en kortfattad (en till två A4-sidor)
skriftlig sammanfattning som kan distribueras till de som vill ha en lättillgänglig genomgång av
resultaten. Denna sammanfattning kan skickas ut både till de som deltagit i trygghetsmätningen men
också andra intresserade samhällsaktörer. För att upprätthålla intresset för studien är det viktigt att
såväl de aktörer som ska ha användning av dess resultat, som att de som deltar i studien, får
återkoppling och upplever att resultatet är användbart och ligger till grund för trygghetsarbetet inom
kommunen. På så sätt ges resultatet av trygghetsmätningen legitimitet och ökar chansen för att fler
vill delta vid nästkommande trygghetsmätning.
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Mer om hur resultat kan presenteras – exemplet Östan kommun
Enkäten om otrygghet och oro för brott 24 gör det möjligt att skapa en detaljerad rapport om
upplevelsen av trygghet i er kommun. Då frågorna är från NTU 25 kan ni även använda era resultat för
att jämföra med resultat från NTU och få en bild av hur er kommun förhåller sig till det nationella
genomsnittet i Sverige, regional nivå eller lokalpolisområdesnivå.
Nedan kommer ni få följa ett exempel på hur resultat från trygghetsmätningarna i den fiktiva
kommunen, Östan kommun, presenteras utifrån den struktur vi föreslagit ovan under punkt 8. Det
vill säga, presentationen inleds med en redogörelse av Bakgrundsinformation (Del 1) och fortsätter
med Resultat från det aktuella årets trygghetsmätning (Del 2) och avslutas med Uppföljning och
jämförelse från tidigare års trygghetsmätningar (Del 3). Upplägget passar både en skriftlig
presentation, såsom en rapport, som en muntlig presentation.
I exemplet presenteras hur Östan kommun genomförde sin första trygghetsmätning år 2016 (Del 1
och Del 2). I Östan kommun presenterar vi vanligtvis resultat för samtliga frågor men här har vi valt
att bara presentera hur några utvalda frågor kan presenteras. Till exempel kommer ni få se hur en
trygghetsmätning kan bidra till att identifiera var trygghetsfrämjandeåtgärder åtgärder bör riktas
eftersom trygghetsmätningen som vi genomförde i Östan kommun år 2016 identifierade ett område
med särskilt hög otrygghet, varpå trygghetsfrämjande åtgärder sattes in. Vid 2017 och 2018 års
trygghetsmätning blev det därmed möjligt att följa upp hur otryggheten utvecklats över tid och
utvärdera de åtgärder som satts in år 2016. I Del 3 visar vi därför även hur uppföljningsdelen från
2018 års trygghetsmätning i Östan kommun kan presenteras.

Del 1 – Bakgrundsinformation till trygghetsmätning år 2016
Innan resultat från trygghetsmätningen presenteras är det lämpligt att först presentera hur
trygghetmätningen och urvalsprocessen gått till samt hur fördelningen av de som svarat sett ut i de
olika områdena i er kommun. Tabell 1 visar en fiktiv fördelning av hur många invånare det bor i varje
område i Östan kommun, hur stort urvalet varit samt hur många (antal) som besvarat enkäten. Detta
underlättar för läsaren då många andra resultat från trygghetsmätningen ofta presenteras i procent
(andel) och därmed inte ger en bild av hur många individer det faktiskt rör sig om. Utifrån Tabell 1
kan vi utläsa att det bor 25,000 invånare i Östan kommun, vilket innebär att ett urval på 10 %
resulterar i att enkäten ska skickas ut till totalt 2500 personer. Dessa 2500 utgör Östan kommuns
urval. Det är dock viktigt att få svarande från samtliga valda områden. Och som framgår av Tabell 1
dras därför slumpmässigt 10 % inom varje, på förhand, avgränsat område. I trygghetsmätningen år
2016 besvarade totalt 1742 invånare (av 2500) enkäten, vilket innebär en total svarsfrekvens på 69,6
%. Av Tabell 1 går det också att utläsa att svarsfrekvensen skiljer sig åt mellan Östan kommuns olika
områden vilket vi drar lärdom av till nästa trygghetsmätning och funderar kring om exempelvis
påminnelsearbetet bör intensifieras i vissa områden.

Se Bilaga 1.
Brottsförebyggande rådet, länk: https://www.bra.se/statistik/statistiska-undersokningar/nationellatrygghetsundersokningen.html
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Tabell 1. Fördelning av invånare, antal invånare som ingår i urvalet, svarsfrekvens i respektive
urvalsgrupp och faktiskt deltagande i antal i trygghetsmätningen i Östan kommun 2016.
Område
Hela Östan kommun
Nordöstra Östan (ingen tätort)
Sydvästra Östan (ingen tätort)
Nordvästra Östan
Landsbygd
Tätort Sjöby
Sjöby centrum
Bostadsområde Måsen
Bostadsområde Lärkan
Bostadsområde Svalan
Sydöstra Östan
Landsbygd
Tätort Ängby
Ängby centrum
Bostadsområde Pionen
Bostadsområde Rosen
Bostadsområde Liljan

Antal
invånare
25 000
4500
6000
7500
1500
6000
2500
1500
1000
1000
7000
1500
5500
2000
1000
1500
1000

Urval
(10 %)
2500
450
600
750
150
600
250
150
100
100
700
150
550
200
100
150
100

Svarsfrekvens
69,6 %
56 %
80 %
68,6 %
80 %
65,8 %
60 %
70 %
65 %
75 %
70,7 %
80 %
68 %
60 %
70 %
80 %
65 %

Totalt antal
svaranden
1742
252
480
515
120
395
150
105
65
75
495
120
375
120
70
120
65

I Östan kommun väljer vi även att presentera bakgrundsinformation om deltagarna i
trygghetsmätningen i de olika områdena, till exempel fördelning av kön, ålder, inkomst eller
boendesituation. 26 Detta ger en ofta en bra bild av vilka områden som är mer lika varandra vad gäller
dessa bakgrundsfaktorer och vilka områden som därmed kan vara mer relevanta att jämföra när vi
tolkar olika resultat. I Tabell 1 har vi dock valt att inte ha med denna information för att förenkla
läsbarheten.

Del 2 – Resultat från trygghetsmätningen år 2016
I denna del presenterar vi vanligtvis resultat för samtliga frågor i enkäten, men för detta exempel har
vi valt ut några mer specifika frågor som vi fokuserar på. Inledningsvis vill vi få en överblick över hur
tryggheten ser ut i Östan kommun år 2016. Att illustrera resultat i ett diagram ger ofta en bättre
överblick av resultatets fördelning än i en tabell. I Diagram 1 visar vi hur de som svarat på frågan ”Om
du går ut ensam sent en kväll i området där du bor, hur trygg eller otrygg känner du dig då?” 27
fördelat sig. Om information om trygghet enbart presenteras på kommunnivå ges inget mer specifikt
svar på hur tryggheten i kommunen är fördelad och det kan därför vara svårt att utifrån sådant
övergripande resultat göra någon konkret åtgärd för att öka tryggheten i de områden där invånarna
rapporterar låga nivåer av trygghet. Det är därmed viktigt att ta fram information på en mer
detaljerad nivå. Därför läggs alla områden, tätorter med bostadsområden och landsbygder i hela
Östan kommun in i diagrammet tillsammans så vi kan jämföra områdena med varandra. I exemplet

26
27

Se bakgrundsfrågor i enkät, se Bilaga 1.
Fråga 9a och 9b i enkät, se Bilaga 1.
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använder vi även faktiska resultat från NTU 2016 28 som visar otrygghet i hela Sverige och från NTU
Lokal 29 som visar otrygghet (mätt med frågan om otrygghet vid utevistelse i bostadsområdet sen
kväll) på lokalpolisområdesnivå, i detta fall det fiktiva lokalpolisområdet Östan-Bodsjö där även
Bodsjö kommun inkluderas. Detta gör att vi kan se hur otryggheten i Östan kommun och olika delar
av Östan kommun förhåller sig till otryggheten på både nationell och regional nivå.
I frågan om otrygghet i bostadsområden under sena kvällar finns fem svarsalternativ från Mycket
trygg till Mycket otrygg. När vi inkluderar många områden i diagrammet kan det bli väldigt rörigt om
vi samtidigt presenterar fördelningen för varje svarsalternativ per område. En lösning är att göra som
i NTU där de slår ihop alla som svarat Ganska otrygg, Mycket otrygg eller Går aldrig ut ensam sent på
kvällen på grund av att jag känner mig otrygg till en kategori som de kallar Otrygga. Denna kategori
visar alltså hur stor andel som uppgett att de känner sig otrygga i sina bostadsområden under sena
kvällar. Eftersom det är så som NTU kategoriserar sina svarsalternativ för att identifiera de som de
benämner som otrygga så kan det vara bra att använda samma kategorisering för att kunna jämföra
era lokala resultat med de nationella. Det är dock viktigt att vara medveten om att det är en grov
kategorisering där vi lägger ihop de som svarat sig vara Ganska otrygga och Mycket otrygga i en
grupp och kallar dem otrygga. Det kan således vara mycket stor skillnad och variation inom gruppen
som nu kategoriseras som otrygga i hur otrygga de faktiskt upplever sig. Vill ni, likt NTU:n, använda
denna kategorisering bör ni därför inledningsvis redogöra för hur stor andel (procent) i gruppen
otrygga som angav att de var Ganska respektive Mycket otrygga. Ett alternativ skulle vara att ni
istället väljer att fokusera på de som anger att de upplever mycket otrygghet, vilka kan ses som den
grupp som är i störts behov av insatser.
I Östan kommun väljer vi att använda NTU:s kategorisering men vi är alltid noga med att redogöra för
hur många personer som svarat de olika svarsalternativet på en fråga, innan vi kategoriserar ihop
dem. När vi presenterar våra resultatet för medborgarna eller andra intresserade aktörer, är vi också
noga med att visa och förklara denna kategorisering och vilka underkategorier som döljs i denna. Vi
väljer att använda NTU:s kategorisering av två skäl. För det första för att det ger möjlighet till
jämförelse med NTU:s årliga resultat. För det andra för att det ligger i linje med vår vision om en
nolltolerans mot otrygghet där allt typ av otrygghet inte tolereras.
I Diagram 1 visas fördelningen av hur otryggheten ser ut i Östan kommun år 2016. Färgerna på
staplarna representerar de olika områdesnivåerna, vilket gör att diagrammet innehåller information i
hierarkisk ordning. Först i diagrammet presenteras andel otrygga i hela Sverige (nationell nivå,
faktiska resultat från NTU 2016), sedan inom Lokalpolisområde Östan-Bodsjö (fiktivt resultat, på
regional nivå i NTU) och Östan kommun (fiktivt resultat på kommunal nivå, notera att denna nivå ej
finns representerad i NTU). De nämnda nivåerna (nationell, regional och kommunal) representeras av
de mörkblå staplarna i diagrammet.
Nästa nivå presenterar andel otrygga i de fyra större områdesindelningarna inom Östan kommun:
Nordöstra Östan, Sydvästra Östan, Nordvästra Östan och Sydöstra Östan. Denna nivå och dessa
områden representeras av de ljusare blå staplarna i diagrammet. Inom områdena Nordvästra Östan
och Sydöstra Östan finns det vidare två detaljnivåer att presentera. Den första detaljnivån är
landsbygd och tätort inom ett område, vilka representeras av de gråa staplarna. Den andra och
minsta detaljnivån som presenteras är olika bostadsområden inom en tätort, vilket representeras av
de gröna staplarna. Så om vi exempelvis vill titta på bostadsområdet Pionen blir följdordningen:
Faktiska siffror från NTU 2016, se Brottsförebyggande rådet, 2017, länk:
https://www.bra.se/download/18.37179ae158196cb172d6047/1483969937948/2017_1_Nationella_trygghets
undersokningen_2016.pdf
29
Notera att detta är ett fiktivt exempel. NTU Lokal finns bara från år 2017. Brottsförebyggande rådet, u.a.,
länk: https://www.bra.se/publikationer/arkiv/publikationer/2017-11-15-metodstod-for-ntu-lokal-2017.html
28
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Sverige  Lokalpolisområde Östan-Bodsjö  Östan kommun  Sydöstra Östan  Tätort Ängby 
Bostadsområde Pionen. Notera att Nordöstra Östan och Sydvästra Östan inte har några tätorter,
därav presenteras dessa endast på områdesnivå.
Diagram 1. Andel personer som uppgett att de är mycket/ganska otrygga eller som avstår från att gå
ut på grund av otrygghet i hela Sverige, Lokalpolisområde Östan-Bodsjö, Östan kommun samt olika
delar av Östan kommun år 2016. De mörkblå staplarna representerar nationell, regional och
kommunal nivå, ljusare blåa staplar representerar de fyra områdena inom Östan kommun, gråa
staplar representerar landsbygd eller tätort inom ett område och de gröna staplarna representerar
bostadsområden inom en tätort.
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Dessa resultat kan och bör i många fall visualiseras på en enkel karta så de som läser rapporten eller
lyssnar på presentationen får en överblick över hur tryggheten ser ut inom de olika delarna inom
kommunen. Att visa resultaten på karta kan tillföra kunskap om till exempel geografisk närhet mellan
olika områden eller närhet till särskilda platser eller stråk som kan utgöra en delförklaring till varför
tryggheten varierar. På kartbilden nedan presenteras samma resultat för Östan kommun som i
Diagram 1. I ett försök att göra det tydligt hur uppgifterna i tabellen och på kartan hänger samman
används samma färger på de olika nivåerna (kommun, tätort/landsbygd, bostadsområde) i kartan
(Figur 1) och i Diagram 1.
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Figur 1. Andel personer som uppgett att de är mycket/ganska otrygga eller som avstår från att gå ut
på grund av otrygghet i hela Sverige, Lokalpolisområde Östan-Bodsjö, Östan kommun samt olika
delar av Östan kommun år 2016 presenterade på kartbild.
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30%
Nordvästra
Östan 25%

Landsbygd
8%

Andel som anger att de är
otrygga i Östan kommun år 2016
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Landsbygd
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I Diagram 1 och/eller Figur 1 kan vi se att resultatet från trygghetsmätningen 2016 i Östan kommun
visar att totalt 24 % av de som svarat på enkäten uppger att de känner sig otrygga. Resultaten visar
också att det är stort variation i otrygghet mellan kommunens olika geografiska områden (se Figur 1).
Men, även om Östans kommuns totala otrygghet är något högre
än genomsnittet i Sverige (19 %) och lokalpolisområdet Östan”Otryggheten varierar
Bodsjö (22 %) samma år, visar resultaten som de presenteras i
stort mellan olika
diagrammet och figuren (kartbilden) att det inte är hög
otrygghet i alla delar av Östan kommun. Ser vi till de fyra stora
geografiska områden
områdena som kommunen är indelad i är otryggheten högst i
inom kommunen ”
sydvästra Östan (30 %). Om vi däremot tittar på den minsta
detaljnivån, alltså olika bostadsområden inom tätorterna, kan vi
identifiera att det finns en särskilt hög grad av otrygghet i
bostadsområdet Måsen som ligger i tätorten Sjöby i nordvästra Östan, där 53 % av invånarna uppgett
att de känner sig otrygga. I nästa läge behöver vi undersöka närmare vilken problematik det finns i
bostadsområdet Måsen. Eventuellt bör trygghetsfrämjande åtgärder sättas in där.
För att få en tydligare bild av variationen i trygghet i bostadsområdet Måsen presenteras vilka
invånare det är som främst känner sig otrygga i detta område. Ett sätt att göra detta är att med hjälp
av ett diagram visa fördelningen av kön och åldrar bland de som angett att de känner sig otrygga
(den sammanslagna kategorin) i bostadsområdet. I Diagram 2 presenteras den fiktiva fördelningen av
otrygghet bland män och kvinnor samt bland olika åldersgrupper.
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Diagram 2. Fördelning av kön och ålder bland de invånare som uppgett att de är mycket/ganska
otrygga eller som avstår från att gå ut på grund av otrygghet i bostadsområdet Måsen år 2016.
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I Diagram 2 kan vi se att det är fler kvinnor än män samt äldre personer som uppger att de är otrygga
i bostadsområdet Måsen. Nästa steg blir att undersöka vad det är som gör att invånarna i området
upplever att det finns problem. Med hjälp av frågan ”I vilken utsträckning upplever du att följande är
ett problem i området där du bor?” 30 kan vi se vad invånarna uppger som problematiskt.
Svarsalternativen innefattar vanliga faktorer som forskning påvisat kan påverka upplevelsen av
trygghet i ett bostadsområde, till exempel skadegörelse, klotter eller buskörning. De som svarar får
också uppskatta omfattningen av problematiken vad gäller de olika svarsalternativen från I stor
utsträckning till Inte alls. Vi gör då på liknande sätt som i Diagram 1 där vi slår ihop alla som svarat I
stor utsträckning och I viss utsträckning till en kategori på varje givet problem, men påminner
samtidigt om att det kan vara tveksamt med att slå ihop skilda kategorier till en. Diagram 3 visar
fiktiva resultat över vilka problem som upplevs vara mest problematiska i bostadsområdet Måsen år
2016.

30

Fråga 21 a-f i enkät, se Bilaga 1.
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Diagram 3. Andel personer som tycker Nedskräpning, Skadegörelse, Klotter, Buskörning med fordon,
Gäng som bråkar och stör samt Öppen narkotikahandel är till stor/viss del en problematik i
bostadsområdet Måsen år 2016.
80%
67%

70%
60%
50%

42%

40%
30%
20%

19%
12%

10%
0%

Nedskräpning

Skadegörelse

Klotter

13%
8%

Buskörning med Personer/gäng
Öppen
fordon
som bråkar
narkotikahandel

I Diagram 3 kan vi se att skadegörelse och öppen narkotikahandel är det som upplevs vara det mest
problematiska i bostadsområdet Måsen. Detta ger därmed stöd för att det är dessa problem som bör
ligga i fokus för trygghetsfrämjande åtgärder. För att nyansera bilden ytterligare kan detta underlag
kompletteras med att även ta fram resultatet (i diagramformat) för frågan ”I vilken utsträckning
tycker du att polisen bryr sig om problem som finns i området där du bor?” 31. Detta kan ge en
fingervisning om att invånarna upplever att polisen bryr sig om de problem som finns i området men
att de inte kommit till bukt med problemen ännu. I Diagram 4 presenteras det fiktiva resultatet om
invånarna i bostadsområdet Måsen upplever att polisen bryr sig om de problem som finns.

31

Fråga 22 i enkät, se Bilaga 1.
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Diagram 4. Fördelning av svar på frågan om i vilken utsträckning invånare tycker att polisen bryr sig
om problem som finns i bostadsområdet Måsen år 2016.
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I stor
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I Diagram 4 visar att 42 % av invånarna i
bostadsområdet Måsen inte upplever att polisen
bryr sig om de problem som finns i området, vilket
ytterligare bekräftar att vi bör arbeta med dessa
problem i bostadsområdet Måsen.

I liten
utsträckning

Inte alls

Vet inte/ingen
åsikt

Slutsatser
o 24 % anger att de är
otrygga i Östan kommun

Av de frågor som vi presenterat kan vi nu dra
o Otryggheten varierar
slutsatserna att 24 % av invånarna i hela Östan
mycket mellan olika
kommun känner sig otrygga under sena kvällar i
geografiska områden
det egna bostadsområdet. Invånarna i
inom kommunen
bostadsområdet Måsen uppger att de har en
betydligt högre grad av otrygghet (53 %) än
o 53 % anger att de är
genomsnittsinvånaren i Östan kommun. Vid
otrygga i bostadsnärmare granskning visar det sig att det är det
området Måsen
främst kvinnor och äldre personer som känner sig
otrygga i bostadsområdet Måsen. Det är
o Kvinnor och äldre är
framförallt skadegörelser och öppen
mest otrygga
narkotikahandel som invånarna i bostadsområdet
o Skadegörelser och öppen
Måsen upplever som problematiskt. Åtgärder bör
därmed riktas mot att minska de problem som
narkotikahandel upplevs
finns med skadegörelser och öppen
vara problem i
narkotikahandel i bostadsområdet. Förutom ovan
bostadsområdet Måsen
problematik uppger 42 % av invånarna i
bostadsområdet Måsen att de upplever att polisen
inte alls bryr sig om de problem som finns i området, vilket kan vara en delförklaring till den höga
nivån av otrygghet som trygghetsmätningen visade.
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Trygghetsskapande åtgärder i bostadsområdet Måsen 2016
Östan kommun bestämmer sig för att sätta in åtgärder mot de problem som identifierades i
bostadsområdet Måsen genom trygghetsmätningen år 2016. Kommunen har börjat arbeta
utifrån arbetsmetoden Effektiv samordning för trygghet32 (EST) för att få stöd i att
systematiskt kartlägga otrygghetsskapande händelser, analysera orsakerna till problemen
och därefter genomföra åtgärder för att minska problemen. Målsättningen med de
trygghetsskapande åtgärderna är att minska otrygghetsskapande händelser, processer och
platser i syfte att minska människors subjektiva upplevda otrygghet.
Vid en närmare kartläggning av bostadsområdet Måsen framkommer det att den öppna
narkotikahandeln främst sker på skolgården under kvällstid. Skadegörelserna verkar vara
mer utspridda i området då många privatbostäder har fått sina fönster krossade. Vid en
orsaksanalys framkommer det att det främst är unga vuxna som bedriver den öppna
narkotikahandeln medan det är ungdomar som ligger bakom skadegörelserna. Utifrån
denna orsaksanalys arbetas det fram en implementeringsplan för de åtgärder som ska
genomföras mot den öppna narkotikahandeln på skolgården och den skadegörelse som
sker mot privatbostäder. Åtgärderna beräknas pågå fram till år 2018.
Ett vanligt problem i många kommuner är att de trygghetsfrämjande åtgärderna sällan följs
upp men i och med att Östan kommun använder sig av arbetsmetoden EST har kommunen
en struktur för hur dokumentation av åtgärderna ska gå till, vilket kan ge underlag för en
framtida utvärdering av åtgärderna.

Del 3. Uppföljning och utveckling med trygghetsmätning år 2018
När vi har genomfört trygghetsmätningar under flera år kan vi presentera resultat som visar
utvecklingen av exempelvis trygghet i kommunen. I denna del kommer vi visa hur en uppföljning av
resultat kan se ut utifrån trygghetsmätningarna som genomförts i Östan kommun år 2016, 2017 och
2018. Efter den första trygghetsmätningen 2016 sattes trygghetsfrämjande åtgärder in i
bostadsområdet Måsen och nu, ett par år senare, vill vi följa upp och titta på utvecklingen över tid
vad gäller otryggheten och problemen med skadegörelser och öppen narkotikahandel i
bostadsområdet Måsen. 32
Förslagsvis inleds uppföljningen med att vi tittar på hur utvecklingen av otrygghet i bostadsområdet
Måsen ser ut i relation till utvecklingen i otrygghet i hela Östan kommun för att ha något att jämföra
med och dessutom se om utvecklingen i trygghet/otrygghet i bostadsområdet Måsen går i linje med
utvecklingen i hela kommunen. I Diagram 5 visas resultat av utvecklingen av otrygghet i
bostadsområdet Måsen och i hela Östan kommun mellan år 2016–2018.

Effektiv samordning för trygghet, länk till handbok:
https://www.bra.se/download/18.37179ae158196cb1728b31a/1495110222952/2013_0248_Effektiv+samordn
ing+f%C3%B6r+trygghet.pdf
32
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Diagram 5. Utveckling över tid i andel personer som uppger att de är mycket/ganska otrygga eller
som avstår från att gå ut på grund av otrygghet i bostadsområdet Måsen och hela Östan kommun år
2016–2018.
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Viktigt att ta hänsyn till är att eftersom enkäten inte skickas till samma urval, samma personer, varje
år går det inte i strikt mening att fastställa en förändring i den upplevda tryggheten för deltagarna
från det första året mätningen genomfördes och nästkommande års trygghetsmätningar. Men, i och
med att vi använder oss av ett (stratifierat obundet) slumpmässigt urval gör det dock möjligt att
generalisera resultaten till invånarna varje enskilt år. Detta innebär att de årliga
trygghetsmätningarna är bra mått på hur trenden gällande den upplevda tryggheten i ett
bostadsområde eller i en kommun ter sig över tid.
I Diagram 5 kan vi se att otryggheten har minskat med 22
procentenheter i bostadsområdet Måsen under nämnda period
medan nivån av otrygghet varit relativt stabil när vi jämför med hela
Östan kommun. Den utmärkande skillnaden mellan bostadsområdet
Måsen och hela Östan kommun som fanns år 2016 har därmed
minskat. I trygghetsmätning från 2016 uppgav invånarna i
bostadsområdet Måsen att de upplevde en problematik med
skadegörelse och öppen narkotikahandel i området. Denna
problematik också kan vara intressant att undersöka om detta ökat
eller minskat. Diagram 6 visar resultatet av utvecklingen av upplevd
problematik med skadegörelse och öppen narkotikahandel i
bostadsområdet Måsen mellan åren 2016–2018.

”Otryggheten har
enligt våra
mätningar minskat
med 22
procentenheter i
bostadsområdet
Måsen från år 2016
till 2018”
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Diagram 6. Utveckling över tid i andel personer som tycker Skadegörelse och Öppen narkotikahandel
är till stor/viss del en problematik i bostadsområdet Måsen år 2016–2018.
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Vi kan nu se att invånarna år 2018 inte upplever att öppen narkotikahandel och skadegörelse är ett
lika stort problem som det var år 2016. Dock är det fortfarande nästan hälften av invånarna som
upplever att skadegörelse är ett problem år 2018. Det är återigen viktigt att poängtera att om vi inte
har tillfrågat samma personer i trygghetsmätningen alla tre åren kan vi egentligen inte dra slutsatsen
att upplevelsen av dessa problem faktiskt har minskat då olika invånare i bostadsområdet kan ha
olika uppfattningar om detta. Men på grund av urvalsförfarandet, där vi använt ett stratifierat
obundet slumpmässigt urval, kan det ändå ge en fingervisning om hur utvecklingen sett ut.
Det vi också vill följa upp är om de åtgärder vi genomförde mellan 2016 och 2018 i bostadsområdet
Måsen för att minska skadegörelser och öppen narkotikahandel haft önskad effekt. För att följa upp
om en åtgärd har haft den effekt vi tänkt behöver vi utvärdera den. För att få stöd och hjälp att göra
en utvärdering på bästa sätt används idéskriften Utvärdering och Dokumentation från
Brottsförebyggande rådet. 33 Utvärderingen av åtgärderna i bostadsområdet Måsen görs genom att
jämföra anmälningsstatistik över antalet anmälda skadegörelser och misstänkt öppen
narkotikahandel från ett annat bostadsområde som i så stor utsträckning som möjligt är likt
bostadsområdet Måsen. Det bostadsområdet får bli ett så kallat kontrollområde. Om det finns
skillnader i exempelvis antalet invånare i bostadsområdet går dessa att hantera. Se nedan faktaruta
för mer information hur skillnader kan hanteras.

Brottsförebyggande rådet, 2000, länk:
https://www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f1800020362/1371914732145/2000_5_ideskrift4_utvard
ering_och_dokumentation.pdf.
33
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Utvärdering med hjälp av ett kontrollområde
När en trygghetsskapande åtgärd ska utvärderas är det viktigt att jämföra
platsen/området där åtgärd satts in med en plats eller ett område där inte en åtgärd har
genomförts.34 Detta görs för att få någon typ av kontroll på att det faktiskt är åtgärden
som har minskat skadegörelsen och den öppna narkotikahandeln och att det inte är andra
faktorer som har orsakat minskningen. När ett område ska jämföras med ett annat
område är det viktigt att tänka på att dessa kan skilja sig åt i exempelvis
befolkningsmängd. Det betyder att bara räkna antalet fall av skadegörelser och öppen
narkotikahandel kan vara väldigt missvisande. Denna problematik kan lösas med att räkna
om antal till ett standardiserat mått: antal fall per 100 000 invånare. Det gör att två
områden kan jämföras med varandra trots att det skiljer sig i antalet invånare. Den formel
som används för detta är:
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎ä𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 ÷ 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖å𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 = 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 × 100 000

Det innebär att om det skett 150 skadegörelser under ett år i bostadsområdet Måsen som
har 1500 invånare har det skett 10 000 skadegörelser per 100 000 invånare. Om samma
antal skadegörelser skett i exempelvis sydöstra Östan med 7000 invånare har det skett
2143 skadegörelser per 100 000 invånare, medan i Stockholms kommun med 960 000
invånare innebär det 15 skadegörelser per 100 000 invånare. Att standardisera på detta
sätt innebär alltså att jämförelser även kan ske med områden i andra kommuner.
Vid den trygghetsmätning som genomfördes år 2016 framkom det att bostadsområdet
Pionen också hade höga nivåer av otrygghet, dock inte lika höga som bostadsområdet
Måsen. På grund av begränsade resurser prioriterades bostadsområdet Måsen för
trygghetsfrämjande åtgärder. Vid en kartläggning identifierades liknande problem med
skadegörelser och öppen narkotikahandel i bostadsområdet Pionen som i bostadsområdet
Måsen, men återigen inte i lika höga nivåer. Bostadsområdet Pionen valdes därför ut som
kontrollområde när åtgärderna i bostadsområdet Måsen skulle utvärderas år 2018.

Vi vill nu jämföra utvecklingen av skadegörelse och öppen narkotikahandel i åtgärdsområdet Måsen
och kontrollområdet Pionen. För att se om det skett en minskning av skadegörelse och öppen
narkotikahandel i bostadsområdet Måsen sedan år 2016 presenteras antalet anmälda fall av
skadegörelse och öppen narkotikahandel per 100 000 invånare för både bostadsområdet Måsen och
bostadsområdet Pionen. Diagram 7 nedan visar en fiktiv utveckling av anmälda skadegörelser och
öppen narkotikahandel mellan år 2016–2018. 34

Brottsförebyggande rådet, 2000, länk:
https://www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f1800020362/1371914732145/2000_5_ideskrift4_utvard
ering_och_dokumentation.pdf.
34
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Diagram 7. Antal anmälda fall av skadegörelse och misstänkt öppen narkotikahandel i per 100 000
invånare i bostadsområdena Måsen och Pionen under åren 2016–2018.
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Diagram 7 visar att antalet anmälda skadegörelser och antalet fall av
misstänkt öppen narkotikahandel har minskat i bostadsområdet Måsen
sedan år 2016. Då detta går i linje med invånarnas upplevelser av
problematiken (se Diagram 6) kan vi med något större säkerhet
konstatera att dessa problem har minskat i bostadsområdet Måsen
sedan år 2016. Resultatet i diagrammet visar också att de åtgärder som
satts in i bostadsområdet Måsen kan ha haft en inverkan på
skadegörelser och öppen narkotikahandel då nivåerna av dessa problem
är mer stabila i bostadsområdet Pionen där inga åtgärder satts in. Dock
är det viktigt att inte uttala sig om någon ”orsak och verkan-effekter” då
vi inte med säkerhet kan säga att det är just åtgärderna och inte några
andra faktorer som minskat problemen i bostadsområdet Måsen.

”Dessa problem
har enligt våra
mätningar
minskat i
bostadsområdet
Måsen sedan år
2016”

Syftet med att sätta in åtgärder för att minska skadegörelse och öppen narkotikahandel var för att
kunna minska otryggheten i bostadsområdet Måsen. Därför är det relevant att presentera
utvecklingen av upplevd otrygghet i relation till anmäld skadegörelse och öppen narkotikahandel för
att se hur dessa förhåller sig till varandra. I Diagram 8 presenteras upplevd otrygghet och antalet
anmälda skadegörelser i bostadsområdet Måsen respektive Pionen år 2016–2018 och i Diagram 9
presenteras jämförelsen mellan de olika bostadsområdena men för öppen narkotikahandel för
samma tidsperiod. Antal anmälda fall per 100 000 invånare presenteras från 2016 till 2018 och läses
mot den vänstra axeln i diagrammet. Den upplevda otryggheten presenteras i procent från samma år
och läses mot den högra axeln. De blåa linjerna representerar bostadsområdet Måsen medan de
röda representerar bostadsområdet Pionen.
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Diagram 8. Antal anmälda skadegörelser per 100 000 invånare och andel invånare som uppger att de
är mycket/ganska otrygga eller som avstår från att gå ut på grund av otrygghet i bostadsområdena
Måsen och Pionen under åren 2016–2018.
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Diagram 9. Antal anmälda fall av misstänkt öppen narkotikahandel per 100 000 invånare och andel
invånare som uppger att de är mycket/ganska otrygga eller som avstår från att gå ut på grund av
otrygghet i bostadsområdena Måsen och Pionen under åren 2016–2018.
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I Diagram 8 och Diagram 9 kan vi se att invånarna uppger att otryggheten i bostadsområdet Måsen
har minskat i linje med att skadegörelse och öppen narkotikahandel minskat. Det ger en indikation på
att de åtgärder som satts in i bostadsområdet Måsen även har bidragit till en minskad otrygghet
bland invånarna. I samma diagram kan vi se att i bostadsområdet Pionen, där ingen åtgärd satts in,
har otryggheten istället ökat i linje med att antalet skadegörelser har ökat sedan år 2017. Vad gäller
öppen narkotikahandel i bostadsområdet Pionen så har den minskat men otryggheten ligger kvar på
mer eller mindre samma nivå.
Slutsatsen som dras av detta är att skadegörelse, öppen narkotikahandel och framförallt otryggheten
minskade i bostadsområdet Måsen under samtliga år som den trygghetsfrämjande åtgärden pågick.
Samtidigt skedde det inga större förändringar i kontrollområdet Pionen där inga åtgärder sattes in.

”Detta visar att den trygghetsfrämjande åtgärden
mot skadegörelse och öppen narkotikahandel har
ett samband med att dessa problem har minskat i
bostadsområdet Måsen samt att den upplevda
otryggheten har minskat bland invånarna. Detta
indikerar att åtgärderna har haft önskad effekt.”
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Kostnader och avslutande råd
En lokal trygghetsmätning är associerad med kostnader. Förutom den tid som du och dina
medarbetare och samarbetspartners lägger ner på arbetet handlar det också om kostnader för
utskick av information inklusive tryck av detta, kuvert samt porto. Både vid första utskicket men
också vid samtliga påminnelseutskick som behöver göras. Våra egna praktiska erfarenheter av att
genomföra enkätundersökningar säger oss att ca 20 % av de tillfrågade svarar på en
enkätundersökning snabbt och utan påminnelser. Sedan kan svarandegraden öka med cirka 10 % vid
varje påminnelse som optimalt innebär att man både skickar ut brev men också i samband med detta
SMS:ar och/eller ringer och påminner. Det här innebär att ni behöver påminna flertalet gånger och
att det behövs en budget för finansiera utskick av påminnelsebrev och personer som ansvarar för att
ringa och påminna de som ännu inte svarat. Beroende på om kommunen har webbformulärssystem
som kan användas för dessa syften så kan även denna kostnad tillkomma. Slutligen kan det också
tillkomma kostnader för tryck av den rapport som resultat från trygghetsmätning. Det primära
presentationssättet av rapporten är sannolikt digitalt men det kan vara bra att också kunna sprida en
tryckt version.
Vår förhoppning är att det här metodstödet ska användas av många och att det både ska inspirera till
och konkret hjälpa både stora, medelstora och små kommuner att genomföra trygghetsmätningar
lokalt. Vi vill avslutningsvis och åter igen understryka vikten av att vara noggrann genom hela den
åtta-stegsprocess som här föreslås för ett bra och användbart resultat. Ta gärna hjälp av expertis i de
steg som ni tycker är särskilt svåra att göra på egen hand. Men oavsett experthjälp, allt kommer inte
att gå som planerat de första gångerna ni genomför er trygghetsmätning men se det som en
långsiktig läroprocess där ni har möjlighet att från gång till gång, förbättra och förfina ert arbete. Vi
tror att många kommuner har en önskan om och förmåga att med lite stöd, kanske bland annat av
denna skrift, börja genomföra lokala trygghetsmätningar. Vi hoppas att detta metodstöd gör att fler
kommuner vågar ta steget till att börja genomföra egna lokala trygghetsmätningar som en del av sitt
strategiska trygghetsfrämjande arbete. Och tänk på att med systematik, planering och
dokumentation kommer ni långt i arbetet med att börja göra mer tillförlitliga och trovärdiga
trygghetsmätningar i just er kommun!
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Användbara källor om otrygghet och trygghetsmätningar
Detta metodstöd ger stöd i hur trygghet kan mätas i er kommun. Metodstödet bygger på kunskap
som är hämtad från många olika kunskapskällor. Även om detta metodstöd står på ”egna ben” och
kan användas för att genomföra en trygghetsmätning i er kommun, kan det vara bra att känna till var
vi har hämtat kunskapen från, men också var ni kan vända er om ni vill fördjupa er i frågor som rör
trygghet och trygghetsmätningars olika steg. Nedan följer lästips som vi försökt kategorisera utifrån
de åtta stegen som presenteras i metodstödet.

Trygghet och rädsla för brott
Här följer lästips som ger en introduktion till trygghet och olika teoretiska förklaringar till varför
otrygghet uppstår. I dessa texter beskrivs till exempel hur trygghet kan definieras, och hur trygghet
relaterar till närliggande begrepp såsom oro, risk och rädsla för brott. Här beskrivs också olika
förklaringsmodeller, det vill säga teorier, till varför människor upplever otrygghet.
Heber, Anita (2005). Var rädd om dig! En litteraturöversikt om rädslan för brott. Rapport 2005:3.
Stockholm: Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet.
Heber, Anita (2008). En guide till trygghetsundersökningar. Tryggare Mänskligare Göteborg,
Göteborgs Stad.
Ivert, A-K. (2018). Trygghet i forskning och praktik. I P. Lindström & U. Sempert (red.). Kriminologi och
poliskunskap. Mötet mellan forskning och praktik (s. 79-92). Lund: Studentlitteratur.
Ivert, Anna-Karin, Torstensson Levander, Marie, & Mellgren, Caroline (2016). Den ojämlika
tryggheten: Stabilitet och förändring i bostadsområden över tid. Socialvetenskaplig Tidskrift; 3-4, 211229.
Lidskog, Rolf (2006). Staden, våldet och tryggheten. Om social ordning i ett mångkulturellt samhälle.
Daidalos.
Torstensson Levander, Marie (2007). Trygghet, säkerhet, oro eller risk?. Stockholm: Sveriges
kommuner och landsting.

Etik vid genomförande av enkätundersökningar
Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig
forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet.

Trygghetsmätningar
Brottsförebyggande rådet (senaste upplagan). Nationella trygghetsundersökningen. Om utsatthet,
trygghet och förtroende. Stockholm: Brottsförebyggande rådet.
Brottsförebyggande rådet (senaste upplagan). Nationella trygghetsundersökningen. Om utsatthet,
trygghet och förtroende. Teknisk rapport. Stockholm: Brottsförebyggande rådet.
Brottsförebyggande rådet (2017). Metodstöd för NTU Lokal 2017. Stockholm: Brottsförebyggande
rådet.
Brottsförebyggande rådet (1999). Idéskrift #2: Kartläggning, problemanalys & prioriteringar. BRÅrapport 1999:13. Stockholm: Fritzes.
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Att konstruera egna frågor i en enkät
Statistiska centralbyrån (2016). Frågor och svar. Om frågekonstruktion i enkät- och intervjustudier.
Stockholm: Statistiska centralbyrån.
Trost, Jan & Hultåker, Oscar (2016). Enkätboken. Lund: Studentlitteratur.

Urval
Statistiska centralbyrån (2008). Urval. Från teori till praktik. Stockholm: Statistiska centralbyrån:

Statistiska analyser, hur kan resultat tolkas och presenteras
Borg, Elisabet & Westerlund, Joakim (2012). Statistik för beteendevetare: faktabok. Stockholm: Liber
AB.
Statistiska centralbyrån (webbsida) Statistikguiden.
https://www.scb.se/dokumentation/statistikguiden/. Statistiska centralbyrån: Stockholm.
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Bilaga 1: Förslag på enkät om otrygghet och oro för brott som kan
användas i era lokala trygghetsmätningar. Frågorna är från NTU:n.
Samtycke
Jag har fått skriftlig information om studien och jag har haft möjlighet att ställa frågor. Jag får
behålla den skriftliga informationen.
 Jag samtycker till att delta i studien [Uppge namn t.ex. Trygghetsmätning i Östan kommun].

och att uppgifter om mig behandlas på det sätt som beskrivs i informationsbrevet jag fått

Bakgrundsfrågor
1. Kön:
 Man
 Kvinna
 Annat
2. Vilket år är du född?
Skriv årtalet med fyra siffror, exempelvis 1986 eller 2001.
Födelseår:
3. a) Vilken eller vilka personer bor du tillsammans med?
Flera alternativ kan markeras. Räkna med barn som bor minst halva tiden i ditt hushåll. Räkna
även med fosterbarn och sambons barn. Räkna inte med eventuella inneboende.
 Ingen
 Make/maka/sambo/partner
 Förälder/föräldrar
 Syskon
 Andra vuxna
 Barn (ej syskon)

b) Hur många barn bor i ditt hushåll?
Flera alternativ kan markeras.
0–5 år
6–12 år
13–17 år
18 år eller äldre

c) Om du räknar med dig själv, hur många personer mellan 15 och 84 år (födda XXXX-XXXX)
ingår i ditt hushåll?
Räkna med både vuxna och barn som bor minst halva tiden i ditt hushåll, dvs. även fosterbarn
och sambos barn. Räkna inte med eventuella inneboende.
Antal personer
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4. Vad heter det område/bostadsområde som du bor i?
_____________________________________________
5. a) I vilken typ av bostad bor du?
Markera endast ett alternativ. Om flera alternativ är aktuella, markera det alternativ där du
bor mest.
 Villa (friliggande småhus för en eller två familjer)
 Radhus, kedjehus eller parhus
 Lägenhet i flerbostadshus
 Annat boende
b) Äger eller hyr du/ni bostaden, eller är det en bostadsrätt?
Markera endast ett alternativ. Om flera alternativ är aktuella, markera det alternativ där du
bor mest.
 Äger (äganderätt, andelsrätt)
 Hyr (hyresrätt, första-, andra- eller tredjehandskontrakt, kooperativ)
 Bostadsrätt
 Annat
6. Vilken är din högsta genomförda utbildning?
Markera endast ett alternativ. Har du en utländsk utbildning, försök att översätta denna till
motsvarande svensk utbildningsnivå.
 Har inte slutfört någon/saknar utbildning
 Grundskola, folkskola, realskola eller liknande
 Gymnasieutbildning, fackskola eller liknande
 Eftergymnasial utbildning i minst 1 år (t.ex. KY/YH- och KU-utbildningar samt utbildningar
för militär, pastor, polis och fritidsledare etc.)
 Universitets- eller högskoleutbildning kortare än 3 år
 Universitets- eller högskoleutbildning 3 år eller längre
7. Vilken är din huvudsakliga sysselsättning just nu?
Markera endast ett alternativ. Om flera alternativ är aktuella, markera endast det alternativ
som stämmer bäst.
 Anställd
 Egen företagare
 Studerande
 Arbetssökande eller i arbetsmarknadspolitisk åtgärd
 Föräldraledig eller tjänstledig
 Långtidssjukskriven (mer än 3 år)
 Har sjuk- eller aktivitetsersättning (tidigare kallar förtidspension, sjukpension eller
sjukbidrag)
 Pensionär (ålderspensionär, avtalspensionär)
 Hemmafru/hemmaman (inte pensionär)
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Trygghet och oro för brott under senaste året

Nu följer ett antal frågor om hur trygg du känner dig och om du är orolig för att utsättas för brott.
8. I vilken utsträckning är du orolig över brottsligheten i samhället?
Med samhället menas Sverige i stort – och inte endast i den ort där du bor.
 I stor utsträckning
 I viss utsträckning
 Inte alls
 Vet inte
9. a) Om du går ut ensam sent en kväll i området där du bor, hur trygg eller otrygg känner du
dig då?
 Mycket trygg
 Ganska trygg
 Ganska otrygg
 Mycket otrygg
 Går aldrig ut ensam sent på kvällen

b) Vilket är det främsta skälet till att du aldrig
går ut ensam sent på kvällen?
 Har inte någon anledning eller möjlighet att
gå ut ensam sent på kvällen
 Känner mig otrygg
 Annat skäl

10. Har det hänt under det senaste året att du valt att ta en annan väg eller ett annat färdsätt
på grund av oro för att utsättas för brott?
Ett annat färdsätt kan t.ex. vara att ta bil eller taxi istället för att gå eller åka med kommunalt
färdmedel.
 Mycket ofta
 Ganska ofta
 Ganska sällan
 Mycket sällan
 Aldrig
11. Har det hänt under det senaste året att du avstått från någon aktivitet, t.ex. gå på
promenad, restaurang eller träffa någon på grund av oro för att utsättas för brott?
 Mycket ofta
 Ganska ofta
 Ganska sällan
 Mycket sällan
 Aldrig
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12. Har det hänt under det senaste året att du avstått från att skriva något eller lägga upp bilder
eller filmer på internet, på grund av oro för att bli utsatt för trakasserier eller hot?
Det kan vara i sociala medier, som t.ex. Facebook, Instagram och YouTube, eller i något annat
sammanhang på internet.
 Mycket ofta
 Ganska ofta
 Ganska sällan
 Mycket sällan
 Aldrig
 Skriver eller lägger aldrig upp något på internet
13. Har det hänt under det senaste året att du oroat dig för att du ska drabbas av inbrott i din
bostad?
 Mycket ofta
 Ganska ofta
 Ganska sällan
 Mycket sällan
 Aldrig
14. Har det hänt under det senaste året att du oroat dig för att din/er bil ska bli stulen eller
utsatt för skadegörelse?
 Mycket ofta
 Ganska ofta
 Ganska sällan
 Mycket sällan
 Aldrig
 Ingen i hushållet hade någon bil under förra året (ange år)
15. Har det hänt under det senaste året att du oroat dig för att bli utsatt för bedrägeri om du
köper varor eller tjänster på internet?
 Mycket ofta
 Ganska ofta
 Ganska sällan
 Mycket sällan
 Aldrig
 Köper aldrig varor eller tjänster på internet
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16. Har det hänt under det senaste året att du oroat dig för att du ska bli misshandlad?
 Mycket ofta
 Ganska ofta
 Ganska sällan
 Mycket sällan
 Aldrig
17. Har det hänt under det senaste året att du oroat dig för att du ska bli rånad?
 Mycket ofta
 Ganska ofta
 Ganska sällan
 Mycket sällan
 Aldrig
18. Har det hänt under det senaste året att du oroat dig för att du ska bli våldtagen eller på
annat sätt sexuellt angripen?
 Mycket ofta
 Ganska ofta
 Ganska sällan
 Mycket sällan
 Aldrig
19. Har det hänt under det senaste året att du oroat dig för att någon närstående till dig ska
drabbas av brott?
 Mycket ofta
 Ganska ofta
 Ganska sällan
 Mycket sällan
 Aldrig
20. I vilken utsträckning påverkar oro för att utsättas för brott din livskvalitet?
 I stor utsträckning
 I viss utsträckning
 Inte alls
 Vet inte
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21. I vilken utsträckning upplever du att följande är ett problem i området där du bor?
I stor
utsträckning

I viss
utsträckning

I liten
utsträckning

Inte alls

a) Nedskräpning









b) Skadegörelse









c) Klotter









d) Buskörning med moped,
bil eller andra motorfordon









e) Personer eller gäng som
bråkar och stör









f) Öppen narkotikahandel









22. I vilken utsträckning tycker du att polisen bryr sig om problem som finns i området där du
bor?
 I stor utsträckning
 I viss utsträckning
 I liten utsträckning
 Inte alls
 Upplever inga problem i området där jag bor
 Vet inte/ingen åsikt
23. På hela taget, tror du att antalet brott i Sverige har ökat, minskat eller varit oförändrat de
senaste tre åren?
 Ökat kraftigt
 Ökat något
 Varit oförändrat
 Minskat något
 Minskat kraftigt
Vet inte/ingen uppfattning
------ Här kan ytterligare frågor läggas till om så önskas -----

Tack för din hjälp. Enkäten är slut.
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Bilaga 2: Mall för hur Informationsbrev kan utformas

[Loggor läggs till]

Hjälp oss kartlägga trygghet och otrygghet där du bor!
If you don’t understand Swedish – please contact us via e-mail or phone (see contact
information below).
Hej! Vi inom XX kommun vill bjuda in dig att delta i en undersökning som syftar till att
undersöka tryggheten i kommunen. Du är en av xx personer i åldern 15-84 år som
slumpmässigt har valts ut ur befolkningsregistret för att svara på frågor i form av en enkät.
Vi vill ständigt förbättra oss vad gäller trygghetsfrågor i [Kommun]. I vår kommun vill vi att
alla ska känna sig trygga när de rör sig i våra områden. Den här mätningen, som genomförs
varje år, är ett väldigt viktigt verktyg för oss i kommunen för att veta var vi behöver arbeta
med trygghetsfrämjande åtgärder.
Dina svar spelar roll
Oavsett om du känner dig trygg eller otrygg där du bor är dina svar viktiga för att vi ska
kunna beskriva verkligheten så bra som möjligt. Dina erfarenheter behövs när olika aktörer
inom kommunen fattar beslut om vad som ska göras för att öka tryggheten. Det är frivilligt
att svara på enkäten, men eftersom din medverkan är betydelsefull är vi mycket glada om du
tar dig tid att vara med!
Vi ber nu dig att vara en del av årets trygghetsmätning och konkret ber vi dig att fylla i en
enkät via internet. Enkäten beräknas ta ca [xx] minuter att fylla i.
Välkommen att svara på www. [xx] se

Användarnamn:
Lösenord:
Tänk på att du inte behöver svara på alla frågor på en gång – det går bra att logga in flera
gånger och spara emellan, men svara gärna på enkäten så snart som möjligt!
Vill du hellre besvara frågorna på papper? Kontakta oss via e-post eller telefon (se
kontaktuppgifter nedan). Vi skickar då en pappersenkät till dig som du sen skickar tillbaka till
oss i det förfrankerade svarskuvert som vi skickar med när vi skickar ut pappersenkäten.
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Hur hanteras dina svar?
Inga uppgifter sparas utan ditt medgivande och svaren kommer endast användas till att
redovisa resultaten utifrån bostadsområde och således kan inte enskilda personer
identifieras. Svaren som skickas in kommer lagras i en databas och hanteras konfidentiellt
och sprids inte till någon obehörig. I den första delen i enkäten kommer du att få fylla i en
ruta om du samtycker till att delta i studien och att vi får behandla uppgifter om dig på det
sätt som beskrivs i detta informationsbrev.
Ta del av resultaten
Du har rätt att ta del av undersökningens resultat när den har färdigställts. Det gör du
enklast via information på vår webbsida: www.yyyyyy.se/trygghet eller genom att kontakta
oss ( se kontaktuppgifter nedan).
Hur hanterar ni mina personuppgifter?
Dina personuppgifter [Här bör ni ange hur ni hanterar individernas personuppgifter i linje
med gällande lagstiftning vad gäller hantering av personuppgifter.]
Kontaktuppgifter
Vid frågor eller funderingar vad gäller denna trygghetsmätning eller om du vill ha en
pappersenkät skickad till dig, kontakta oss:
[För- och efternamn på projektledare]
[Telefonnummer ]
[E-post]
[Kommun]
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Bilaga 3: Checklista för de åtta sakerna att göra i en lokal
trygghetsmätning
Att genomföra
1.

Bestäm syfte och mål, både kort- och långsiktiga med de lokala
trygghetsmätningarna.

Klart



Beskriv:
2.

Bestäm områdesindelning i kommunen inför
trygghetsmätningen.



Beskriv:
3.

Bestäm ett urval för den aktuella trygghetsmätningen i alla
delområden ni bestämt undersöka.



Beskriv:
4.

Bestäm er för hur enkäten ska vara utformad i detalj.
Beskriv:

5.

Starta trygghetmätningen.
Beskriv:

6.



Sammanställ och analysera.
Beskriv:

8.



Påminn deltagarna.
Beskriv:

7.





Presentera resultaten.
Beskriv:



