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Trygghetsmätning 2020, lokalpolisområde Eslöv 

1 Sammanfattning 

Det samlade trygghetsindexet för lokalpolisområde Eslöv som helhet har i årets mätning 
förbättrats från 2,31 till 1,91. Ingen av de huvudkategorier som mätningen är indelad i 
har försämrats, flera har förbättrats och ett par ligger kvar på samma nivå som tidigare.  

Eslövs kommun har i år delats in i fem mätområden istället för som tidigare två. Det 
totala indexet har förbättrats till 1,97 från fjolårets 2,41. Färre av de svarande upplever 
utomhusstörningar, betydligt färre ser missbruksproblem i sitt område och oron för att 
utsättas för brott är mindre. Problemområden är nedskräpning, ungdomsgäng som brå-
kar och stör, fortkörning och buskörning med moped/MC. Dessutom finns det en stor 
otrygghetskänsla utomhus sen kväll.  

I Hörby kommun har totalindex minskat för tredje året i rad och ligger nu på 2,19. 
Otryggheten i Hörby centrum är dock fortfarande stor, samtidigt som den faktiska ut-
sattheten för brott är låg. Detsamma gäller risken för inbrott i bostad och förråd som är 
låg, men samtidigt medför stor oro, framför allt på landsbygden.  

I Höörs kommun ökar tryggheten för andra året i rad. Totalindex är 1,47, vilket gör 
kommunen till en av de tryggaste i Skåne. 79 procent av de svarande har inte utsatts för 
brott alls. Det som avviker är problem med fortkörning och buskörning med mo-
ped/MC.  

En oroande utveckling finns gällande anmälningsbenägenheten i Hörby och Höör, som i 
år minskat cirka 20 procentenheter i båda kommunerna. Detta är problematiskt, och vi 
vädjar till alla medborgare att anmäla brott! Det är bästa sättet att visa för oss vilka pro-
blem som finns, ge oss bättre förutsättningar att erbjuda hjälp och på sikt få en bättre 
helhetsbild. 
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2 Om undersökningen 

2.1 Bakgrund och syfte 

Trygghetsmätningar har genomförts i olika delar av landet av Polisen sedan mitten av 
1990-talet. Syftet är att ta reda på allmänhetens brottsutsatthet, erfarenhet av ordnings-
störningar, mer konkreta trygghetsuppfattning och bedömning av Polisens lokala insat-
ser. Resultaten ska ligga till grund för planering och uppföljning av Polisens lokala 
verksamhet samt ge möjlighet för val av lämpliga samarbetspartners. Den genomförs 
även av kommuner och andra aktörer i arbetet med brottsförebyggande och trygghets-
skapande åtgärder. 

2.2 Målpopulation 

Undersökningens målpopulation är invånare i åldern 16-85 år, boende i de olika lokal-
polisområdena.  

2.3 Urvalsram & stratifiering 

Urvalet har dragits ur folkbokföringen, och har stratifierats på postnummerområden, 
definierade av Polismyndigheten utifrån lokalpolisområden. Inom varje stratum har ett 
obundet, slumpmässigt urval gjorts om 300 individer. Urvalsdragningen gjordes av Sta-
tens Personadressregister (SPAR). 

2.4 Metod 

Datainsamlingen har skett med hjälp av postala enkäter med möjlighet att besvara 
undersökningen på webben med ett unikt lösenord. 

2.5 Frågeformulär 

Frågeformuläret är en standardiserad enkät, vars grundutförande har sett i princip lika-
dan ut sedan trygghetsmätningarna startade 1999 med enda större undantag för vissa 
tilläggsfrågor som då placerats sist i formuläret. 

2.6 Svarsfrekvens totalt (polisregion Syd) 

Enkäten skickades ut till cirka 72 800 respondenter och 44 566 svar inkom, vilket inne-
bär en svarsfrekvens på 61,2 procent. Totalt inkom 10 984 webbsvar, vilket motsvarar 
cirka 25 procent av samtliga svar. 

2.7 Indexering 

Polisens problemindex och problemnivåer är en analysmodell för att underlätta en be-
dömning av ”trygghetsbilden” för boende i ett geografiskt område (kommun, stadsdel 
eller annan geografisk indelningsgrund) mot hur det ser i nationell måttstock. 



Dokument Sida 

RAPPORT 5 (14) 

Upprättad av Datum Diarienr Saknr Version 

Lokalpolisområde Eslöv 2021-01-13 939-A138.497/2019 01.00 

tm 2020 rapport lpo eslöv.docx 

2.8 Gruppering av indikatorer 

I modellen används begreppet "påtagligt problem" för att synliggöra tänkbara priorite-
ringar och uppfatta effekter av tidigare arbete. ”Påtagligt problem” definieras som: tyd-
ligt, märkbart, dominerande, synligt, upptar allmänt medvetande i hög grad, manifest, 
vanligt samtalsämne i lokalsamhället.  

Nivå 0 - Närmast obefintligt problem  
Nivå 1 - Inte alls påtagligt problem  
Nivå 2 - Inte särskilt påtagligt problem  
Nivå 3 - Ganska påtagligt problem  
Nivå 4 - Påtagligt problem  
Nivå 5 - Mycket påtagligt problem  
Nivå 6 - Alarmerande påtagligt problem 

3 Användning av resultatet 

Resultatet från trygghetsmätningen bildar, tillsammans med annan information som exem-
pelvis brottsstatistik och kriminalunderrättelser, underlag för framtagande av gemensamma 
lägesbilder tillsammans med de olika kommunerna i regionen. Denna ligger sedan till grund 
för planering av aktiviteter under kommande år, både egna och gemensamma. 

4 Brå:s trygghetsundersökning (NTU) 

Brottförebyggande rådet (Brå) gör årligen en trygghetmätning, kallad NTU (Nationell 
trygghetsundersökning). Det är viktigt att skilja Brå:s mätning från polisens egen mätning, 
som är den som beskrivs i denna rapport. Mätningarna är genomförda vid olika tidpunkter 
och på olika sätt, och direkta jämförelser är svåra att göra. Polisregion Syd har erfarenheter 
av lokala trygghetsmätningar sedan slutet av 1990-talet, medan BRÅ genomförde en något 
mer lokal undersökning än tidigare NTU först 2017. 

Detta är de mest övergripande skillnaderna: 

• Polisens mätning är gjord i augusti-november 2020, och avser 2020. NTU är gjord i
januari-april 2020 och avser 2019.

• Färre svar från polisregion Syd i NTU än i polisens egen mätning. (Cirka 74 000
svar fördelade över hela landet i NTU jämfört med cirka 44 500 svar enbart från po-
lisregion Syd i den egna mätningen.)

• Polisens mätning kan brytas ner ända ner på kommundelsnivå, medan NTU kan
brytas ner som lägst på lokalpolisområdesnivå (oftast flera kommuner som då räk-
nas samman).
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5 Kommuner, delområden och svarsfrekvens, lokalpolis-
område Eslöv 

Kommun Delområde Svarsfrekvens 
Eslöv Rönneberga 50,7 % 

Sallerup 72,7 % 
Berga 48,0 % 
Tätort 61,6 % 
Landsbygd 61,9 % 

Hörby Centrum 68,4 % 
Övrigt 60,4% 

Höör Centrum 66,7 % 
Norr 63,6 % 
Söder 63,0 % 

Lokalpolisområdet som helhet: 
Totalt antal utskickade enkäter: 2 978 
Antal inkomna svar: 1 837 
Svarsfrekvens: 61,7 % 

6 Eslövs kommun 

Eslövs kommun och Polismyndigheten har i årets trygghetsmätning valt att dela in 
kommunen i fler delområden än tidigare. Det innebär att vi nu mäter fem områden à 300 
respondenter/område, istället för två. Delområdena och deras samlade index i årets mät-
ning är 

 Rönneberga – index 2,69

 Sallerup – index 1,53

 Berga – index 2,56

 Tätort – index 2,09

 Landsbygd – index 1,69.

Totalindex för Eslövs kommun som helhet har förbättrats, och ligger i år på 1,97 jäm-
fört med 2,41 för år 2019. Resultatet visar på flera förbättringar i den upplevda trygg-
heten. Oron för att utsättas för brott har minskat, färre upplever utomhusstörningar och 
betydligt färre upplever missbruksproblem i sitt område. En faktor bakom denna minsk-
ning är sannolikt att vår inrättade fokusgrupp (med särskild inriktning mot ungdo-
mar/narkotika) och kommunens fältverksamhet har haft ett nära samarbete under året 
och ett ökat fokus mot miljöer där ungdomar vistas. 

Genomgående problem i kommunen är nedskräpning, ungdomsgäng som bråkar och 
stör ordningen, bilar som kör för fort, buskörning med moped/mc samt att otrygghets-
känslan över att vistas utomhus sen kväll fortfarande ligger på hög nivå.  
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I delområdet Rönneberga (index 2,69) ser vi en ökning från tidigare års mätningar, där 
buskörning med moped/mc samt den konkreta känslan av otrygghet har ökat.  Vi har 
lagt ner mycket arbete mot trafikproblematiken, men detta till trots ser vi i mätningen 
ännu ingen minskning av dessa problem. 

Berga (index 2,56) är ett av våra nya mätområden. Jämfört med de andra mätområdena 
ser vi att de boende i hög grad reagerat på utomhusstörningarna i området (index 3,5). 
Det är även en lägre andel av de boende som känner sig trygga ute sen kväll (index 6) 
än i övriga områden. 

Sallerup (index 1,53) är det område som uppvisar lägst siffror i undersökningen, vilket 
betyder att det är det område i Eslöv där de boende upplever störst trygghet. Dock ser vi 
även här att en lägre andel av de boende känner sig trygga ute ensamma sena kvällar 
(index 4).    

I Eslövs tätort (index 2,09) har de svarande reagerat negativt på buskörning med mope-
der/MC. De känner sig också i mindre omfattning trygga ute ensamma sena kvällar (in-
dex 4).   

Delområdet ”landsbygd” (index 1,69) uppvisar generellt sett låga siffror, förutom att 
man reagerat negativt på bilar som kör för fort (index 4). 

Samtliga områden uppvisar väldigt låga nivåer gällande utsatthet för brott de senaste 12 
månaderna, vilket är glädjande. Tyvärr följer inte detta den konkreta känslan av otrygg-
het, där vi noterar höga index inom flera områden. När det gäller polisens agerande mot 
problem ser vi att de områden som har högst problemindex uppvisar mest nöjdhet med 
polisens arbete i området. 

Vid Eslövspolisen har vi veckovisa operativa möten, där vi planerar kommande veckas 
aktiviteter. Vi kan konstatera att vår verksamhet förläggs i ”rätt” område utifrån trygg-
hetsmätningens resultat. Örat mot marken är ytterligare ett viktigt operativt samverkans-
forum, som ligger till grund för våra veckovisa aktiviteter inom kommun och polis. 

7 Hörby kommun 

I Hörby kommun har totalindex för mätningen minskat för tredje året i rad. Totalt index 
är nu nere på 2,19, vilket visar på att Hörbyborna upplever en fortsatt ökande trygghet. 
Samtidigt visar undersökningen att andelen personer som inte blivit utsatt för någon 
form av brott är 75 procent, vilket är en positiv ökning för Hörby som helhet. Nivån är 
nu nära riksgenomsnittet på 76 procent. 

Den generella otryggheten i Hörby centrum är dock fortfarande hög (index 5). Dessu-
tom har 10 procent av de svarande uppgett att de någon gång avstått från att gå på re-
staurang, bar eller disco på grund av otrygghet (index 3). Det är besvärande siffror som 
polis och kommun måste fortsätta att arbeta hårt med för att få ner. Dessa siffror ska 
ställas i relation till att det är få personer som utsätts för brott både på landsbygden och i 
Hörby centrum (index 0 och 1). Vi kan därför se det som något lugnande att den fak-
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tiska risken att utsättas för något brott är liten. Det är även låg risk att utsättas för inbrott 
i bostad och förråd, som framför allt på landsbygden är grunden till mycket oro (index 
4). 

Utomhusstörningarna har minskat kraftigt sedan 2017 då värdena var som sämst. Pro-
blemen med folk som bråkar och slåss (index 2), kvinnor som antastas (index 2) och 
ungdomsgäng som stör ordningen (index 3) minskar alla stadigt. Det som tyvärr ligger 
kvar på index 3 över flera år är bilar som kör för fort och mopeder som buskör. Trots ett 
omfattande och regelbundet arbete med trafikövervakning från polisens sida är detta ett 
ihållande problem i hela landet. 

Frågorna kopplade till missbruk visar också på viss förbättring. Andelen respondenter 
som upplever problem med narkotikapåverkade personer utomhus ligger nu på index 1 
för landsbygden och 3 för Hörby centrum.  Problem kopplade till alkoholpåverkade 
personer utomhus har också minskat till index 1. Även frågorna om ungdomsgäng som 
stör ordningen (index 3) och folk som bråkar och slåss (index 2) har blivit bättre. Det är 
glädjande att dessa problem har blivit mindre påtagliga. Vi och Hörby kommun genom 
skola, socialtjänst med flera kommer att fortsätta arbeta långsiktigt med dessa problem 
för att hålla kvar vid den goda trenden av flera års minskning.  

Vi ser också i årets mätning att invånarna i kommunen till en större del anser att polisen 
inte bryr sig om de lokala problemen. Det är så klart besvärande, främst är det lands-
bygden som har en försämrad bild av polisens arbete (index 4). I Hörby centrum är in-
dex 3 vilket är något bättre. Det kan bero på att Hörby tätort har fått mycket av polisens 
fokus, för att stävja de problem som visat sig där. Det är tyvärr så att den polisiära när-
varon på landsbygden då blir lidande.  

En annan oroande utveckling gäller anmälningsbenägenheten i kommunen. Från 2019 
års mätning har andelen som anmäler alla brott de utsätts för minskat drastiskt från 44 
procent till 24 procent. Vi vill framföra en vädjan till de som utsätts för brott att göra 
polisanmälan. Det är det bästa sättet för invånarna att visa vilka problem de utsätts för, 
ge oss bättre förutsättningar att erbjuda hjälp och på sikt få en bättre helhetsbild. 

Totalt sett för Hörby är det en mycket lovande utveckling i 2020 års trygghetsmätning. 
Vi ser en trend av flera års förbättring i många mätområden. Årets resultat kommer nu 
vara grunden för den aktivitetsplanering och det operativa arbetet som polis och kom-
mun kommer fortsätta med under 2121. 

8 Höörs kommun 

För andra året i rad har de boende i Höörs kommun svarat att de upplever en ökad 
trygghet i hela kommunen, såväl i centrum som i de norra och södra delarna. Totalindex 
för trygghetsmätningen är i år 1,47, vilket visar på en mycket låg problemnivå. Enligt de 
svarande upplevs kommunen som en av de tryggaste kommunerna i Skåne. Totalindex 
har förbättrats från 2,06 år 2018 till 1,81 år 2019 och sedan ytterligare till 1,47 för år 
2020. Den konkreta känslan av otrygghet upplevs som mycket låg (index 1 eller 2), vil-
ket är mycket bra. Undersökningen visar också att 79 procent inte har blivit utsatta för 
någon form av brott, vilket är bättre än riksgenomsnittet på 76 procent. 
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Det som avviker från den upplevda tryggheten är även i årets undersökning problematik 
med bilar som kör för fort samt buskörning med moped och MC, där det totala problem-
indexet ligger kvar på nivå 3. Bilar som kör för fort upplevs som ett ganska stort pro-
blem, såväl i centrum som på landsbygden. Index för problematiken har i årets mätning 
minskat från 4 till 3, vilket är en förbättring, men det är en fortsatt hög problemnivå. 
När det gäller bilar som kör för fort kan vi i årets trygghetsmätning se att problematiken 
upplevs betydligt större i de norra delarna av kommunen där index är 4, jämfört med de 
södra delarna av kommunen där index är 2. Buskörning med mopeder och MC upplevs 
som ett problem speciellt av de boende i Höörs centrum, där problemindex ligger kvar 
på 4. Jämför vi med de norra och södra delarna av kommunen upplevs problematiken 
med buskörning betydligt lägre, med index 2 respektive 1.  

Polis, kommun och räddningstjänst har inventerat olycksdrabbade korsningar och väg-
avsnitt i syfte att kunna rikta polisiära trafikkontroller till rätt platser samt se om kom-
munen kan bygga om eller på annat sätt förbättra trafikmiljön. Polisen i lokalpolisom-
råde Eslöv har under 2020 genomfört en större mängd trafikkontroller i Höörs kommun, 
i syfte att öka trafiksäkerheten och minska medelhastigheten. Kontrollerna har skett 
utifrån olycksdrabbade korsningar och vägavsnitt, den lokala polisens erfarenhet av 
lämpliga kontrollplatser samt platser där medborgarna i Höörs kommun önskat polis-
kontroll. Polisens omfattande trafikövervakning i kommunen behöver fortsätta och 
samverkan mellan polisen och Höörs kommun gällande trafikproblematik behöver prio-
riteras särskilt under 2021.  

I Höörs centrum upplever 38 procent (index 3) nedskräpning som ett problem i utom-
husmiljön. Vad den problematiken har sin grund i och hur det kan förbättras kommer 
främst Höörs kommun att arbeta vidare med under 2021.  

Medborgarna i Höörs kommun har i trygghetsmätningen för 2020 svarat att utsattheten 
för stöld är mycket låg. I de norra delarna av kommunen är det endast 2 procent av de 
svarande som har utsatts för någon typ av stöld under det senaste året (index 0). Samti-
digt upplever 60 procent (index 3) att de oroar sig för inbrott i bostad och 55 procent 
(index 3) att de oroar sig för inbrott i förråd.  

När det gäller indexen för polisens agerande mot lokala problem ser vi ett något försäm-
rat värde för andelen nöjda, men samtidigt också ett förbättrat värde för andelen som 
inte anser sig nöjda. Vi kommer att analysera dessa siffror vidare framöver.  

En oroande utveckling i årets trygghetsmätning är att anmälningsbenägenheten i kom-
munen gått ner drastiskt från 2018 och 2019 års mätningar där anmälningsbenägenheten 
var 42 procent. I 2020 års mätning visar anmälningsbenägenheten endast på 23 procent.  
Vi vill framföra en vädjan till de som utsätts för brott att göra polisanmälan. Det är det 
bästa sättet för invånarna att visa vilka problem de utsätts för, ge oss bättre förutsätt-
ningar att erbjuda hjälp och på sikt få en bättre helhetsbild. 

Resultatet av 2020 års trygghetsmätning kommer att vara en viktig del i det operativa 
arbete och den aktivitetsplanering som den lokala polisen och Höörs kommun kommer 
fortsätta att arbeta med under 2121.  
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9 Bilagor 

9.1 Resultatbild lokalpolisområde Eslöv 

9.2 Resultatbild Eslövs kommun 

9.3 Resultatbild Hörby kommun 

9.4 Resultatbild Höörs kommun 



Resultatbild - LPO Eslöv
2020_2 2019 2018 2017 2016_2 2015 2013

Problemindex 1,91 2,31 2,41 2,50 2,03 1,72 1,44

Utemiljö  (2,5)  (2,5)  (2,5)  (2,5)  (1,5)  (1)  (1,5)
Nedskräpning 41 (3) 40 (3) 38 (3) 40 (3) 36 (2) 26 (1) 29 (2)
Skadegörelse 33 (2) 38 (2) 37 (2) 38 (2) 32 (1) 27 (1) 28 (1)

Missbruksproblem  (1,5)  (2)  (2,25)  (2)  (1,75)  (1,25)  (1,25)
Berusade personer, utomhus 14 (1) 18 (2) 18 (2) 17 (2) 14 (1) 12 (1) 14 (1)
Narkotikapåverkade personer, utomhus 14 (2) 17 (2) 18 (3) 17 (2) 13 (2) 11 (2) 8 (1)
Bostäder, tillhåll för alkoholister 7 (1) 10 (2) 8 (2) 10 (2) 10 (2) 7 (1) 8 (1)
Bostäder, tillhåll för narkotikamissbrukare 8 (2) 11 (2) 9 (2) 10 (2) 9 (2) 6 (1) 8 (2)
Observerat narkotikaförsäljning i området 8 ()  ()  ()  ()  ()  ()  ()

Utomhusstörningar  (2,33)  (2,67)  (2,83)  (2,67)  (2,33)  (1,67)  (1,67)
Folk bråkar och slåss, utomhus 10 (2) 16 (2) 17 (2) 17 (2) 11 (2) 8 (1) 7 (1)
Kvinnor antastas 8 (2) 14 (3) 13 (3) 14 (3) 11 (2) 4 (1) 4 (1)
Ungdomsgäng bråkar och stör ordningen 23 (2) 27 (3) 28 (3) 27 (3) 20 (2) 17 (2) 14 (1)
Bilarna kör för fort 55 (3) 53 (3) 55 (3) 50 (3) 57 (3) 49 (3) 52 (3)
Buskörning med mopeder, mc 28 (3) 28 (3) 34 (4) 27 (3) 24 (3) 22 (2) 27 (3)
Trafikregler respekteras inte 30 (2) 32 (2) 30 (2) 27 (2) 28 (2) 23 (1) 24 (1)

Andel uppfattat minst ett problem  (2)  (2)  (3)  (2)  (2)  (2)  (2)
Andel uppfattat minst ett problem 77 (2) 78 (2) 79 (3) 76 (2) 76 (2) 74 (2) 73 (2)

Utsatthet för brott  (0,75)  (1)  (1)  (1)  (0,75)  (1)  (0,75)
Under sen 12 mån varit utsatt för fysiskt våld 1 (1) 2 (1) 1 (1) 1 (1) 1 (0) 1 (1) 1 (0)
Utsatt för stöld 6 (0) 8 (1) 11 (1) 11 (1) 12 (1) 14 (1) 11 (1)
Utsatts för skadegörelse 7 (1) 8 (1) 10 (1) 11 (1) 10 (1) 10 (1) 10 (1)
Andel utsatts för minst ett mängdbrott 12 (1) 14 (1) 18 (1) 18 (1) 18 (1) 20 (1) 18 (1)
Utsatts för bedrägeri 5 () 6 () 6 () 4 () 6 () 5 () 5 ()
Utsatts för hot 5 () 7 () 6 () 4 () 4 () 3 () 6 ()
Andel inte varit utsatt för något som helst brott 76 () 74 () 73 () 73 () 74 () 71 () 70 ()
Anmälningsgrad 29 () 39 () 41 () 37 () 41 () 39 () 49 ()

Oro för att utsättas för brott  (1,6)  (2,4)  (2,6)  (3,2)  (2,4)  (2,6)  (1,6)
Att Du oroat Dig för inbrott i bostaden 52 (2) 56 (3) 60 (3) 63 (4) 62 (3) 63 (4) 57 (3)
Att Du oroat Dig för inbrott i förråd 51 (2) 53 (3) 58 (3) 61 (3) 61 (3) 60 (3) 51 (2)
Oro för att Din bil, mc, moped eller cykel 48 (1) 52 (2) 55 (2) 61 (3) 55 (2) 54 (2) 47 (1)
Oro för överfallen/misshandlad i området 28 (2) 32 (3) 32 (3) 35 (3) 27 (2) 26 (2) 19 (1)
Andel varit orolig för någon typ av brott 68 (1) 72 (1) 77 (2) 80 (3) 77 (2) 78 (2) 70 (1)

Konkret känsla av otrygghet  (2,29)  (2,86)  (2,71)  (3)  (2,43)  (1,71)  (1,29)
Trygg ute ensam sen kväll 58 (3) 54 (4) 52 (4) 51 (4) 53 (4) 62 (3) 66 (2)
Otrygg ute ensam sen kväll 28 (2) 34 (3) 35 (3) 36 (3) 32 (2) 25 (2) 20 (1)
Rädd för speciella personer i egna bostadsområdet 9 (2) 12 (2) 11 (2) 12 (2) 11 (2) 8 (1) 9 (2)
Restaurang, bar eller disco 8 (2) 11 (3) 9 (3) 10 (3) 7 (2) 4 (1) 5 (1)
Sportevenemang 4 (2) 4 (2) 4 (2) 5 (3) 4 (2) 2 (2) 2 (1)
Åka buss eller tåg 13 (3) 15 (3) 13 (3) 16 (3) 12 (3) 8 (2) 6 (1)
Andel avstått från någon typ av aktivitet 16 (2) 21 (3) 17 (2) 21 (3) 16 (2) 12 (1) 8 (1)

Polisens agerande mot problem  (2,33)  (2,33)  (2,33)  (2,67)  (2,33)  (2,33)  (2)
Polisen bryr sig om de lokala problemen 45 (3) 46 (3) 44 (3) 42 (3) 46 (3) 45 (3) 42 (3)
Polisen bryr sig INTE om de lokala problemen 14 (2) 13 (2) 15 (2) 17 (2) 15 (2) 14 (2) 12 (1)
Relationskvot 30 (2) 29 (2) 34 (2) 39 (3) 32 (2) 30 (2) 28 (2)

Tillit  (0)  (0)  (0)  (0)  (0)  (0)  (0)
Boende skulle EJ agera vid slagsmål 16 () 19 () 18 () 19 ()  ()  ()  ()
Svag sammanhållning i bostadsområdet 11 () 12 () 13 () 12 ()  ()  ()  ()



Resultatbild - Eslöv
2020_2 2019 2018 2017 2016_2 2015 2013

Problemindex 2,06 2,41 2,28 2,25 1,84 1,72 1,50

Utemiljö  (2,5)  (2,5)  (2,5)  (2,5)  (2,5)  (1)  (1,5)
Nedskräpning 45 (3) 41 (3) 41 (3) 40 (3) 39 (3) 26 (1) 32 (2)
Skadegörelse 34 (2) 39 (2) 36 (2) 39 (2) 34 (2) 29 (1) 32 (1)

Missbruksproblem  (1,25)  (2,25)  (1,75)  (1,75)  (1,5)  (1,25)  (1)
Berusade personer, utomhus 16 (1) 19 (2) 17 (2) 17 (2) 10 (1) 15 (1) 15 (1)
Narkotikapåverkade personer, utomhus 15 (2) 18 (3) 17 (2) 17 (2) 9 (1) 12 (2) 8 (1)
Bostäder, tillhåll för alkoholister 6 (1) 8 (2) 7 (1) 8 (1) 8 (2) 7 (1) 4 (1)
Bostäder, tillhåll för narkotikamissbrukare 7 (1) 12 (2) 8 (2) 8 (2) 8 (2) 5 (1) 6 (1)
Observerat narkotikaförsäljning i området 9 ()  ()  ()  ()  ()  ()  ()

Utomhusstörningar  (2,5)  (2,83)  (2,67)  (2)  (1,67)  (1,5)  (1,33)
Folk bråkar och slåss, utomhus 10 (2) 19 (3) 13 (2) 12 (2) 7 (1) 8 (1) 7 (1)
Kvinnor antastas 8 (2) 17 (3) 11 (2) 10 (2) 6 (1) 4 (1) 3 (1)
Ungdomsgäng bråkar och stör ordningen 25 (3) 29 (3) 31 (3) 23 (2) 18 (2) 20 (2) 17 (1)
Bilarna kör för fort 54 (3) 51 (3) 51 (3) 47 (2) 56 (3) 43 (2) 47 (2)
Buskörning med mopeder, mc 30 (3) 31 (3) 39 (4) 28 (3) 20 (2) 19 (2) 23 (2)
Trafikregler respekteras inte 32 (2) 32 (2) 32 (2) 26 (1) 26 (1) 20 (1) 26 (1)

Andel uppfattat minst ett problem  (2)  (2)  (3)  (2)  (2)  (2)  (2)
Andel uppfattat minst ett problem 79 (2) 77 (2) 80 (3) 75 (2) 75 (2) 73 (2) 72 (2)

Utsatthet för brott  (1)  (1)  (1)  (1)  (0,75)  (1)  (1)
Under sen 12 mån varit utsatt för fysiskt våld 1 (1) 3 (1) 2 (1) 1 (0) 0 (0) 1 (1) 1 (1)
Utsatt för stöld 6 (1) 8 (1) 11 (1) 9 (1) 12 (1) 14 (1) 12 (1)
Utsatts för skadegörelse 7 (1) 9 (1) 12 (1) 13 (2) 10 (1) 11 (1) 12 (1)
Andel utsatts för minst ett mängdbrott 12 (1) 15 (1) 19 (1) 18 (1) 18 (1) 21 (1) 21 (1)
Utsatts för bedrägeri 5 () 5 () 6 () 4 () 7 () 6 () 3 ()
Utsatts för hot 6 () 6 () 6 () 3 () 2 () 2 () 8 ()
Andel inte varit utsatt för något som helst brott 75 () 70 () 75 () 74 () 73 () 71 () 68 ()
Anmälningsgrad 33 () 34 () 42 () 34 () 47 () 36 () 57 ()

Oro för att utsättas för brott  (1,6)  (2)  (2,6)  (2,8)  (2,4)  (2,8)  (1,8)
Att Du oroat Dig för inbrott i bostaden 47 (2) 53 (2) 55 (3) 57 (3) 60 (3) 63 (4) 56 (3)
Att Du oroat Dig för inbrott i förråd 48 (2) 49 (2) 56 (3) 57 (3) 58 (3) 59 (3) 49 (2)
Oro för att Din bil, mc, moped eller cykel 48 (1) 53 (2) 55 (2) 63 (3) 54 (2) 55 (2) 51 (1)
Oro för överfallen/misshandlad i området 29 (2) 36 (3) 36 (3) 36 (3) 24 (2) 30 (2) 22 (1)
Andel varit orolig för någon typ av brott 68 (1) 71 (1) 75 (2) 80 (2) 77 (2) 80 (3) 72 (2)

Konkret känsla av otrygghet  (2,86)  (3,29)  (2,57)  (3)  (2,43)  (1,57)  (1,57)
Trygg ute ensam sen kväll 55 (4) 45 (5) 48 (4) 49 (4) 50 (4) 59 (3) 68 (2)
Otrygg ute ensam sen kväll 30 (2) 41 (3) 41 (3) 36 (3) 33 (2) 28 (2) 19 (1)
Rädd för speciella personer i egna bostadsområdet 9 (2) 11 (2) 11 (2) 9 (2) 10 (2) 8 (1) 9 (2)
Restaurang, bar eller disco 10 (3) 14 (4) 9 (2) 9 (2) 6 (2) 3 (1) 7 (2)
Sportevenemang 5 (3) 4 (2) 4 (2) 5 (3) 4 (2) 2 (1) 2 (2)
Åka buss eller tåg 16 (3) 18 (4) 10 (3) 17 (4) 11 (3) 7 (2) 5 (1)
Andel avstått från någon typ av aktivitet 20 (3) 24 (3) 15 (2) 22 (3) 15 (2) 10 (1) 9 (1)

Polisens agerande mot problem  (2,33)  (2,33)  (2,33)  (2,33)  (1,33)  (2,67)  (2,33)
Polisen bryr sig om de lokala problemen 49 (3) 47 (3) 48 (3) 43 (3) 51 (2) 45 (3) 39 (4)
Polisen bryr sig INTE om de lokala problemen 13 (2) 13 (2) 13 (2) 13 (2) 10 (1) 16 (2) 12 (1)
Relationskvot 27 (2) 28 (2) 28 (2) 31 (2) 20 (1) 35 (3) 32 (2)

Tillit  (0)  (0)  (0)  (0)  (0)  (0)  (0)
Boende skulle EJ agera vid slagsmål 16 () 21 () 18 () 22 ()  ()  ()  ()
Svag sammanhållning i bostadsområdet 13 () 16 () 14 () 16 ()  ()  ()  ()



Resultatbild - Hörby
2020_2 2019 2018 2017 2016_2 2015 2013*

Problemindex 2,19 2,63 2,72 3,22 2,69 1,94 1,66

Utemiljö  (2,5)  (3)  (2,5)  (3)  (2,5)  (1)  (1)
Nedskräpning 40 (3) 43 (3) 40 (3) 45 (3) 37 (3) 28 (1) 27 (1)
Skadegörelse 35 (2) 45 (3) 40 (2) 45 (3) 33 (2) 27 (1) 27 (1)

Missbruksproblem  (1,75)  (2,75)  (2,75)  (2,75)  (2,5)  (1,5)  (2,25)
Berusade personer, utomhus 13 (1) 20 (2) 22 (2) 19 (2) 22 (2) 13 (1) 14 (1)
Narkotikapåverkade personer, utomhus 17 (2) 22 (3) 27 (4) 23 (3) 20 (3) 12 (2) 11 (2)
Bostäder, tillhåll för alkoholister 8 (2) 13 (3) 12 (2) 14 (3) 12 (2) 7 (1) 13 (3)
Bostäder, tillhåll för narkotikamissbrukare 11 (2) 15 (3) 14 (3) 16 (3) 13 (3) 10 (2) 12 (3)
Observerat narkotikaförsäljning i området 8 ()  ()  ()  ()  ()  ()  ()

Utomhusstörningar  (2,5)  (3)  (3,33)  (3,5)  (3)  (1,83)  (1,83)
Folk bråkar och slåss, utomhus 15 (2) 20 (3) 29 (4) 32 (5) 24 (3) 9 (1) 10 (1)
Kvinnor antastas 11 (2) 15 (3) 21 (4) 27 (5) 19 (4) 6 (1) 8 (2)
Ungdomsgäng bråkar och stör ordningen 26 (3) 32 (4) 35 (4) 43 (5) 30 (3) 17 (2) 14 (1)
Bilarna kör för fort 56 (3) 53 (3) 56 (3) 52 (3) 56 (3) 53 (3) 55 (3)
Buskörning med mopeder, mc 24 (3) 24 (3) 24 (3) 21 (2) 27 (3) 19 (2) 30 (3)
Trafikregler respekteras inte 28 (2) 33 (2) 28 (2) 27 (1) 32 (2) 27 (2) 18 (1)

Andel uppfattat minst ett problem  (2)  (3)  (3)  (2)  (2)  (2)  (2)
Andel uppfattat minst ett problem 76 (2) 80 (3) 79 (3) 79 (2) 77 (2) 73 (2) 74 (2)

Utsatthet för brott  (1)  (0,75)  (1)  (1,25)  (1)  (1)  (0,75)
Under sen 12 mån varit utsatt för fysiskt våld 2 (1) 1 (0) 1 (1) 3 (1) 2 (1) 2 (1) 1 (0)
Utsatt för stöld 6 (1) 9 (1) 12 (1) 15 (1) 13 (1) 16 (1) 10 (1)
Utsatts för skadegörelse 9 (1) 7 (1) 10 (1) 11 (1) 10 (1) 8 (1) 8 (1)
Andel utsatts för minst ett mängdbrott 14 (1) 15 (1) 19 (1) 22 (2) 19 (1) 22 (1) 15 (1)
Utsatts för bedrägeri 5 () 7 () 6 () 5 () 6 () 3 () 10 ()
Utsatts för hot 4 () 9 () 7 () 7 () 8 () 4 () 5 ()
Andel inte varit utsatt för något som helst brott 75 () 73 () 69 () 67 () 70 () 71 () 71 ()
Anmälningsgrad 25 () 44 () 38 () 41 () 31 () 44 () 42 ()

Oro för att utsättas för brott  (2,2)  (3)  (2,8)  (4)  (3)  (2,8)  (1,8)
Att Du oroat Dig för inbrott i bostaden 62 (3) 64 (4) 63 (4) 73 (5) 66 (4) 64 (4) 58 (3)
Att Du oroat Dig för inbrott i förråd 58 (3) 62 (4) 61 (3) 71 (5) 67 (4) 62 (4) 56 (3)
Oro för att Din bil, mc, moped eller cykel 52 (1) 56 (2) 58 (2) 65 (3) 59 (2) 53 (2) 45 (1)
Oro för överfallen/misshandlad i området 29 (2) 35 (3) 37 (3) 46 (4) 33 (3) 25 (2) 18 (1)
Andel varit orolig för någon typ av brott 73 (2) 76 (2) 77 (2) 84 (3) 79 (2) 77 (2) 67 (1)

Konkret känsla av otrygghet  (2,57)  (3)  (3,29)  (4)  (3,14)  (2,29)  (1,43)
Trygg ute ensam sen kväll 52 (4) 51 (4) 48 (5) 42 (5) 51 (4) 57 (4) 62 (3)
Otrygg ute ensam sen kväll 35 (3) 38 (3) 39 (3) 45 (4) 37 (3) 30 (2) 24 (1)
Rädd för speciella personer i egna bostadsområdet 12 (2) 15 (3) 16 (3) 21 (4) 13 (3) 10 (2) 8 (1)
Restaurang, bar eller disco 8 (2) 13 (3) 13 (3) 16 (4) 11 (3) 6 (2) 6 (2)
Sportevenemang 3 (2) 4 (2) 4 (2) 7 (3) 5 (3) 4 (2) 2 (1)
Åka buss eller tåg 12 (3) 15 (3) 17 (4) 17 (4) 14 (3) 7 (2) 5 (1)
Andel avstått från någon typ av aktivitet 17 (2) 21 (3) 22 (3) 25 (4) 19 (3) 14 (2) 10 (1)

Polisens agerande mot problem  (2,67)  (2,33)  (2,33)  (3,33)  (3,33)  (2,33)  (2,33)
Polisen bryr sig om de lokala problemen 43 (3) 49 (3) 48 (3) 45 (3) 48 (3) 45 (3) 44 (3)
Polisen bryr sig INTE om de lokala problemen 17 (2) 17 (2) 16 (2) 21 (3) 22 (3) 15 (2) 13 (2)
Relationskvot 39 (3) 35 (2) 32 (2) 47 (4) 46 (4) 34 (2) 30 (2)

Tillit  (0)  (0)  (0)  (0)  (0)  (0)  (0)
Boende skulle EJ agera vid slagsmål 19 () 22 () 22 () 19 ()  ()  ()  ()
Svag sammanhållning i bostadsområdet 9 () 9 () 14 () 10 ()  ()  ()  ()



Resultatbild - Höör
2020_2 2019 2018 2017* 2016_2 2015 2013

Problemindex 1,47 1,81 2,06 2,00 2,00 1,66 1,50

Utemiljö  (1,5)  (2)  (2)  (1,5)  (1)  (1)  (1)
Nedskräpning 36 (2) 37 (3) 32 (2) 36 (2) 28 (1) 25 (1) 27 (1)
Skadegörelse 27 (1) 31 (1) 34 (2) 30 (1) 26 (1) 23 (1) 21 (1)

Missbruksproblem  (1)  (1,5)  (1,25)  (1,75)  (1,75)  (1,25)  (1,5)
Berusade personer, utomhus 12 (1) 14 (1) 13 (1) 16 (1) 13 (1) 8 (1) 10 (1)
Narkotikapåverkade personer, utomhus 8 (1) 10 (1) 13 (2) 10 (2) 12 (2) 9 (1) 7 (1)
Bostäder, tillhåll för alkoholister 7 (1) 9 (2) 6 (1) 9 (2) 9 (2) 8 (2) 10 (2)
Bostäder, tillhåll för narkotikamissbrukare 7 (1) 8 (2) 6 (1) 7 (2) 9 (2) 5 (1) 10 (2)
Observerat narkotikaförsäljning i området 4 ()  ()  ()  ()  ()  ()  ()

Utomhusstörningar  (1,83)  (2,33)  (2,33)  (2,17)  (2)  (1,67)  (2)
Folk bråkar och slåss, utomhus 6 (1) 8 (1) 10 (1) 9 (1) 7 (1) 5 (1) 7 (1)
Kvinnor antastas 5 (1) 10 (2) 9 (2) 9 (2) 11 (2) 4 (1) 3 (1)
Ungdomsgäng bråkar och stör ordningen 14 (1) 20 (2) 17 (1) 19 (2) 14 (1) 12 (1) 9 (1)
Bilarna kör för fort 55 (3) 57 (4) 60 (4) 51 (3) 59 (4) 56 (3) 59 (4)
Buskörning med mopeder, mc 30 (3) 27 (3) 36 (4) 30 (3) 29 (3) 30 (3) 32 (4)
Trafikregler respekteras inte 28 (2) 30 (2) 29 (2) 28 (2) 26 (1) 23 (1) 26 (1)

Andel uppfattat minst ett problem  (2)  (2)  (2)  (2)  (2)  (2)  (2)
Andel uppfattat minst ett problem 73 (2) 76 (2) 78 (2) 75 (2) 76 (2) 75 (2) 75 (2)

Utsatthet för brott  (0,75)  (1)  (0,75)  (0,75)  (1)  (1)  (1)
Under sen 12 mån varit utsatt för fysiskt våld 2 (1) 1 (1) 1 (0) 1 (0) 1 (1) 1 (1) 1 (1)
Utsatt för stöld 5 (0) 8 (1) 12 (1) 10 (1) 11 (1) 14 (1) 10 (1)
Utsatts för skadegörelse 5 (1) 7 (1) 9 (1) 7 (1) 9 (1) 8 (1) 8 (1)
Andel utsatts för minst ett mängdbrott 10 (1) 13 (1) 17 (1) 15 (1) 17 (1) 17 (1) 18 (1)
Utsatts för bedrägeri 4 () 5 () 5 () 3 () 6 () 4 () 4 ()
Utsatts för hot 4 () 7 () 5 () 4 () 4 () 5 () 5 ()
Andel inte varit utsatt för något som helst brott 79 () 78 () 75 () 76 () 78 () 72 () 75 ()
Anmälningsgrad 23 () 42 () 42 () 37 () 39 () 42 () 37 ()

Oro för att utsättas för brott  (1,6)  (1,6)  (2,4)  (2,2)  (2,4)  (2,4)  (1,6)
Att Du oroat Dig för inbrott i bostaden 52 (2) 53 (2) 63 (4) 61 (3) 61 (3) 62 (3) 58 (3)
Att Du oroat Dig för inbrott i förråd 48 (2) 52 (2) 57 (3) 58 (3) 60 (3) 62 (4) 51 (2)
Oro för att Din bil, mc, moped eller cykel 44 (1) 48 (1) 53 (2) 56 (2) 52 (2) 53 (2) 42 (1)
Oro för överfallen/misshandlad i området 23 (2) 24 (2) 23 (1) 22 (1) 27 (2) 17 (1) 17 (1)
Andel varit orolig för någon typ av brott 64 (1) 68 (1) 79 (2) 77 (2) 76 (2) 74 (2) 67 (1)

Konkret känsla av otrygghet  (1,29)  (2)  (2,29)  (2,14)  (2,14)  (1,86)  (1,29)
Trygg ute ensam sen kväll 70 (2) 69 (2) 62 (3) 63 (3) 63 (3) 74 (2) 67 (2)
Otrygg ute ensam sen kväll 19 (1) 19 (1) 23 (1) 26 (2) 25 (1) 16 (1) 16 (1)
Rädd för speciella personer i egna bostadsområdet 7 (1) 9 (2) 9 (2) 8 (1) 10 (2) 6 (1) 9 (2)
Restaurang, bar eller disco 5 (1) 5 (2) 6 (2) 5 (2) 7 (2) 7 (2) 1 (1)
Sportevenemang 2 (1) 4 (2) 5 (3) 3 (2) 4 (2) 2 (2) 1 (0)
Åka buss eller tåg 7 (2) 12 (3) 13 (3) 13 (3) 11 (3) 11 (3) 7 (2)
Andel avstått från någon typ av aktivitet 9 (1) 16 (2) 16 (2) 16 (2) 14 (2) 13 (2) 7 (1)

Polisens agerande mot problem  (2,33)  (2)  (3,33)  (3,33)  (3,33)  (1,67)  (1,67)
Polisen bryr sig om de lokala problemen 39 (4) 43 (3) 35 (4) 38 (4) 34 (4) 46 (3) 44 (3)
Polisen bryr sig INTE om de lokala problemen 11 (1) 11 (1) 17 (2) 17 (2) 17 (2) 8 (1) 9 (1)
Relationskvot 29 (2) 25 (2) 47 (4) 44 (4) 50 (4) 18 (1) 20 (1)

Tillit  (0)  (0)  (0)  (0)  (0)  (0)  (0)
Boende skulle EJ agera vid slagsmål 14 () 12 () 13 () 15 ()  ()  ()  ()
Svag sammanhållning i bostadsområdet 9 () 6 () 10 () 9 ()  ()  ()  ()


