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Sammanfattning 
Trygghetsmätning Höör 2016  
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  2016-03-08 

Trygghetsmätning 

• Trygghetsmätningen i Region Syd genomfördes i slutet av 
2016 och skickades ut den 10 oktober. Medborgarna som 
svarade på enkäten lämnade in sina svar t o m den 30 
november. Mätningen visar alltså hur medborgarna 
upplevde sin trygghet från denna period och 12 
månaderna tillbaka. Detta ger värdet för 2016 års 
trygghetsmätning.  
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Trygghetsmätning 

  Syftet med trygghetsmätningarna är: 
 
• Att förbättra förståelsen av medborgarna och samhällets 

polisiära behov 
• Att underlätta prioriteringar inom polis, kommun och andra 

aktörer 
• Att ha utgångspunkter för samarbete 
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Trygghetsmätning 

• Analysmodellen för svaren i trygghetsmätningen är utifrån 
vad som är ”normalt” i Sverige och ger problemnivåer 
mellan 0-6, där 0 indikerar på obefintliga problem och 6 är 
mycket allvarliga problem. 

• Medelvärdet för alla 32 indikatorer från polisens största 
datakörning av 167 961 enkätsvar i mars 2003 utgör 
tillsvidare utgångspunkten för modellen, basnivån och 
kallas i denna modell för Problemnivå 2. 

• För Höör har 600 slumpmässigt utvalda invånare över 16 
år tillfrågats . Dubblering av enkäter mot 2015. 

• Svarsfrekvens för Höör 65 % 
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Trygghetsmätning 

• Ingen mätning utförd 2014, därav uteblivna resultat. 
• Siffrorna beskriver problemnivå för aktuellt område. 

 
 
 
 
 

  

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 



6 
  2016-03-08 

Problemindex- total 

Problemindex 2016 
2.00 

2015 
1.65 

2013 
1.50 

2012 
1.53 

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 

Totalt problemindex över de 32 olika påståendena 
visar att det sammanfattande värdet för 2016 är en 
ökning till att ligga mellan inte särskilt påtagligt 
problem. 
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Utemiljö 

2016        2015  2013    2012 

      1.0   1.0        1.0        1.0 

Underrubriker :Nedskräpning och skadegörelse. 
 

Upplevelse av inte alls påtagligt problem för båda underrubrikerna 
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Missbruksproblem 

2016  2015  2013  2012 
1.7  1.2  1.5  1.0 

Underkategorier: Berusade respektive narkotikapåverkade personer utomhus 
samt bostäder som är tillhåll för alkoholister respektive narkotikamissbrukare. 

Upplevelsen är att det finns något fler berusade personer utomhus men ligger 
ändå kvar på nivå 1. Narkotikapåverkade personer utomhus har gått från nivå 
1 till nivå 2. Bostäder som är tillhåll för alkoholister ligger på samma nivå som 
de senaste två mätningarna på nivå 2. 
För bostäder som är tillhåll för narkotikamissbrukare så är värdet högre än 
2015 men mindre än 2013. Nivån är 2. 
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Utomhusstörningar 

2016  2015  2013  2012 
2.0  1.6  2.0  2.1 

Underkategorier: Upplevelsen av folk som bråkar och slåss utomhus, kvinnor som 
antastas, ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen, bilar som kör för fort, 
buskörning med moped och mc samt trafikregler respekteras inte. 

Folk som bråkar och slåss, ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen och 
trafikregler respekteras inte ligger kvar på nivå 1. 
Kvinnor som antastas har gått från nivå 1 de senaste åren till nivå 2. 
Bilar som kör fort ligger på nivå 4 likt 2013 och 2012. 2015 låg värdet på nivå 3. 
Buskörning med moped och mc har gått ner till nivå 3 de senaste två 
mätningarna. Tidigare låg det på nivå 4. 
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Utsatthet för brott 

2016  2015  2013  2012 
1.0  1.0  1.0  1.0 

Underkategorier: Under senaste 12 månaderna varit utsatt för 
fysiskt våld, utsatt för stöld, utsatts för skadegörelse, andel som 
utsatts för minst ett mängdbrott. Samtliga underkategorier ligger 
på nivå 1.  

Detta problemområde påvisar vilken utsatthet 
svarspersonerna av enkäten har haft under de senaste 12 
månaderna. Siffrorna visar likt tidigare år att den faktiska 
utsattheten för brott hos svarspersonerna är låg.  
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Oro för att utsättas för brott 

2016  2015  2013  2012 
2.3  2.3  1.6  1.8 

Underkategorier: Oro för inbrott i bostad, oro för inbrott i förråd, oro för brott mot bil, 
mc, moped eller cykel, oro för att bli överfallen/misshandlad i området samt andel som 
varit orolig för någon typ av brott. 
Oro för inbrott i bostad ligger på samma nivå som de senaste åren, nivå 3. 
Oro för inbrott i förråd har gått ned till nivå 3 från nivå 4 2015. 
Oro för brott mot bil, mc, moped, cykel samt andel som varit orolig för någon typ av 
brott ligger kvar på nivå 2 likt 2015. 
Oro för att bli överfallen/misshandlad i området har gått från nivå 1 till nivå 2. 
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Konkret känsla av otrygghet 

Underkategorier: Trygg ute ensam sen kväll, otrygg ute ensam sen kväll , rädd för 
speciella personer i egna bostadsområdet, otrygghet kring restaurang, bar, disco, 
sportevenemang, otrygghet kring att åka buss eller tåg samt andel som har avstått 
någon typ av aktivitet.  

Trygg ute ensam sen kväll har gått från nivå 2 till nivå 3. 
Otrygg ute ensam sen kväll ligger kvar på nivå 1 
Rädd för speciella personer i egna bostadsområdet ligger på nivå 2. 2015 låg detta 
på nivå 1 och 2013 nivå 2. 
Otrygghet kring restaurang, bar, disco, sportevenemang samt avstått någon 
aktivitet ligger på nivå 2. Det är samma värden som 2015 men gemensamt högre 
än 2013 och 2012. 
Åka buss och tåg ligger på nivå 3 likt 2015. 2013 och 2012 låg de nivåerna på 1. 

2016  2015  2013  2012 
2.1  1.8  1.2  1.2 
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Polisens agerande mot problem 

2016  2015  2013  2012 
3.3  1.6  1.6  2.0 

Underkategorier: Polisen bryr sig om de lokala problemen, polisen bryr sig 
inte om de lokala problemen. 
 
Polisen bryr sig om de lokala problemen har gått från nivå 3 till nivå 4. 
Polisen bryr sig inte om de lokala problemen har gått från nivå 1 till nivå 2. 
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