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Om undersökningen

• Ett samarbete mellan Marks kommun och lokalpolisområde Borås.

• Andra året på raken som trygghetsundersökningen genomförs. I år med

en längre planeringsfas och i dialog med Sjuhärads brottsförebyggande

nätverk. Flera grannkommuner har vid samma tidpunkt genomfört sina

lokala trygghetsundersökningar.

• Inför årets undersökning gjordes skalan om på frågan ”hur trygg känner

du dig”; från en sexgradig skala till en femgradig skala. Ändringen

gjordes i samtliga Sjuhäradskommuner som genomröde

trygghetsundersökningen med syftet att tydligare fånga upplevelserna

hos deltagarna.



De svarande:

Antal svar: 

Totalt 1 400 svar

- 60 % kvinnor

- 38 % män

- 2 % annat 

Åldersfördelning: 

13-17 år: 15 %

18-24 år: 7 %

25-30 år: 8 %

31-40 år: 12 %

41-50 år: 16 %

51- 60 år 16 %

61-70 år 14 %

71-80 år 11 %

81 år- : 1 %

Var de svarande bor? : 

Centralort: 45 %

Mindre ort: 33 %

Landsbygd: 22 %



Hur trygg känner du dig?

Mycket trygg: 18 %

Trygg: 39 %

Varken trygg eller otrygg: 22 %

Otrygg: 17 %

Mycket otrygg: 4 %



Om du känner dig otrygg, ändrar du ditt beteende 

grund av det?

• Ja: 53 %

• Nej: 41 %

• Obesvarat 6 %

• Exempel på svar som anges i text:

• ”Tar annan väg”

• ”Undviker platser”

• ”Vistas inte ensam ute i mörker”

• ”Snabbare gång”

• ”Tittar mig runt och bedömer läget”



Om du känner dig otrygg, är det på grund av…?

• Ålder: 29 %

• Kön: 27% 

• Etnisk tillhörighet 10 %

• Religion eller annan trosuppfattning: 9 %

• Funktionsnedsättning: 3 %

• Könsöverskridande identitet 2 %

• Sexuell läggning: 1 %

• Obesvarat: 19 %



Vad skulle kommunen kunna arbeta mer med för att 

öka tryggheten? (välj de tre alternativ du tycker är 

viktigast)

Minskat drogbruk: 61 %

Meningsfull fritid för unga: 56 %

Fysiska miljön (t ex belysning): 39 %

Motverka kränkningar i skolan: 30%

Underlätta att människor från olika generationer och bakgrunder möts: 18 %

Underlätta för invånare att påverka kommunens arbete 15 %

Förebyggande arbete mot våld i hemmen: 15 %

Trafikmiljön i bostadsområden 13 %

Prioritera sanering efter skadegörelse/klotter:                                         13 %



Vad kan du själv eller tillsammans med andra göra för 

att öka tryggheten? (välj tre alternativ)

Tipsa polisen om brott: 60 %

Engagera sig i Grannsamverkan 41 %

Föregå med gott exempel i trafiken: 38 %

Ta del av information från kommun polis för att förebygga brott 36 %

Engagera sig i familj och vänner: 31 %

Vuxna/ vårdnadshavare på stan 29 %

Engagera sig i föreningslivet: 23 %

Lämna in medborgarförslag: 12 %

Engagera sig politiskt: 11 %



Vilka problemområden tycker du att polisen ska 

prioritera i din kommun (välj de fyra du tycker är 

viktigast)?

Ökad närvaro på otrygga platser: 66 %

Ungdomsbrottslighet: 62 %

Narkotikabrottslighet: 60 %

Livsstilskriminellas brott (brott på daglig basis): 43 %

Alkohol och drogpåverkade personer: 32 %

Rattfylleri och drograttfylleri: 30 %

Brott mot äldre: 23 %

Hatbrott: 20 %

Bostadsinbrott: 18 %

Störande mopedåkning/andra motordrivna fordon: 16 %

Ordningsstörningar och våld kring krogar: 6 %



Jämfört med 2019 års undersökning:

• En 100 % ökning i antal svar.

• Andelen som känner sig mycket trygga har ökat (med 5%) medan 

andelen som känner sig mycket otrygga har minskat (med 1%). 

• Narkotikarelaterad brottslighet/narkotikapåverkade personer lyfts åter 

som ett problem som skapar oro för allmänheten.


