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Hur trygg känner du dig?



Trygga platser

Faktorer som påverkar känsla av trygghet: Tid på dygnet påverkar hur 
trygg platsen upplevs, då dagtid ofta är tryggare än kvälls- och nattetid. 
Vid mörker upplevs bra gatubelysning viktig för att platsen ska kännas 
trygg. Platser upplevs också av de flesta som mer trygga när det är liv och 
rörelse runt omkring och oftast känner man sig trygg i området närmast 
hemmet. Många nämner också att de känner sig trygga ute i naturen. 



Otrygga platser

Faktorer som påverkar känsla av otrygghet: Mörkret bidrar till känsla av 
otrygghet. På kvälls- och nattetid känner fler sig otrygga och särskilt där det 
inte är tillräckligt med gatubelysning. Att träffa på ungdomsgäng eller 
misstänka att någon är påverkad av narkotika kan bidra till upplevd otrygghet.

Nämnda otrygga platser: Gång- och cykelvägen och tunneln vid Elmo. 
Parkeringen på Ica, Thilanderska parken, hälsans stig vid brandstationen. 
Trafikrelaterade platser: hög hastighet vid infarterna från 156:an och genom 
delar av centrum, rondellen 156/154. 
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Ändrar du ditt beteende på denna plats på grund av att du 
känner dig otrygg?  

Ja Nej



På vilket sätt ändrar du i så fall ditt beteende?

Det vanligaste som nämns är att:

• Undvika platserna där man upplever otrygghet, särskilt när 
det blivit mörkt. 

• Väljer andra vägar 

• Ser till att inte gå ensam 

• Pratar i telefon 

• Är mer uppmärksam på omgivningen 
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Om du känner dig otrygg, är det på grund av din/ditt:
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Prioritera sanering efter skadegörelse

Underlätta för invånare att påverka kommunens
arbete

Förbättra trafikmiljön i bostadsområden

Satsa på förebyggande arbete mot våld i hemmet

Motverka kränkningar i skolan

Skapa fler meningsfulla fritidsaktiviteter för unga

Förändringar i den fysiska miljön, till exempel mer
belysning

Motverka drogbruk

Vad skulle vi kunna arbeta mer med för att öka 
tryggheten?. 



Har du andra förslag på vad vi borde jobba mer med för att 

öka tryggheten? 

Sammanfattning:

• Fokusera på det förbyggande arbetet och framförallt fokusera på 
barn och unga genom värdegrundsarbete och meningsfulla fritidsaktiviteter.

• Föräldraansvaret nämner många som viktigt.

• Skyndsamt sanera vid klotter och skadegörelse. 

• Skapa fler mötesplatser. 

• Underhålla vägar för att minska risken för olyckor.

• Se över EPA-traktorerna då de kan upplevas som ordningsstörande.

• Arbeta förebyggande mot våld i hemmet.

• Röja sly och igenvuxna områden. 

• Mer belysning runt löpslingor.

• Draperier i omklädningsrum & duschar. 



Vad tycker du att andra aktörer kan göra för att öka 

tryggheten? 

• Föräldraansvaret. 

• Fler vuxna som visar sig ute kvällar/nätter, 

• Visa civilkurage

• Delta i nattvandring
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Engagera mig politiskt

Engagera mig i nattvandrarna

Lämna in Svenljungaförslag

Engagera mig i föreningsliv

Engagera mig i familj och vänner

Föregå med gott exempel i trafiken

Engagera mig i grannsamverkan

Tipsa polisen om brott

Vad kan du själv eller tillsammans med andra göra för att 
öka tryggheten?



Har du andra förslag på vad du tillsammans med andra kan 

göra för att skapa ökad trygghet?

• Prata positivt om min kommun 

• Motverka ryktesspridning

• Engagera mig i byalag

• Vara en vuxen som tar ansvar.

• Prata med ungdomar, skapa relationer.

• Informera varandra genom facebookgrupper. 

• Informationsspridning med statistik för att minska otrygghet som 
bygger på ryktesspridning. 
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Motverka ordningsstörningar och våld…

Fler hastighetskontroller

Störande körning med mopeder och…

Hatbrott på grund av exempelvis…

Motverka bostadsinbrott

Motverka brott mot äldre

Alkohol- och drogpåverkade personer

Rattfylleri och drograttfylleri

Motverka livsstilskriminellas brott…

Ökad närvaro på otrygga platser

Motverka ungdomsbrottslighet

Motverka narkotikabrottslighet

Vad tycker du att polisen ska prioritera lokalt?


