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Polisens trygghetsundersökning 2021 (KS 2021.294)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Polisregion Stockholm har för andra året i rad genomfört en trygghetsmätning med syfte att ta 
reda på brottsutsatthet, upplevelse av trygghet, orsaker till otrygghet samt invånarnas 
bedömning av Polisens och kommunens lokala insatser. Resultat från den trygghetsmätningen 
visar att den upplevda tryggheten i Vallentuna är fortsatt hög. Att invånare på Vallentunas 
landsbygd känner sig mer trygga i sitt bostadsområde än i Vallentunas centrala tätort och det 
råder även stor skillnad mellan män och kvinnor. Kvinnor känner sig mer otrygga än män i 
sitt bostadsområde under kvällstid. Denna skillnad i upplevd trygghet mellan män och kvinnor 
är något som även finns hos de andra kommunerna, både regionalt och nationellt.

Flertal av de problem med otrygghet som invånarna i Vallentuna upplever har minskat sedan 
mätningen förra året. Men det är fortfarande klotter, nedskräpning, skadegörelse samt mörka 
områden och dålig belysning som flest andel invånare svarat på som problemområden. Även 
moped på gång- och cykelvägar samt ungdomar som stör ordningen upplevs som problem 
gällande tryggheten. Den andel där flest svarat att ungdomar stör ordningen är ungdomar 
själva och unga vuxna i åldern 16-29 år. Problematik kring upplevd narkotikahandel och 
berusade personer som stör ordningen har ökat något i Vallentuna, men samtidigt på en nivå 
som är mycket lägre i jämförelse med snittet i regionen.

Gällande frågor kring utsatthet för fysiskt våld, stöld, skadegörelse och bedrägeri har andelen 
som uppgett att de blivit utsatta minskat sedan förra året. Även andelen som känner oro att 
utsättas för bostadsinbrott, stöld, skadegörelse och överfall, har minskat. Men det är dubbelt 
så många kvinnor som män som känner oror för överfall i området där de bor och som 
undviker platser i kommunen på grund av oro för att utsättas för brott. Vallentuna centrum är 
den plats som fler invånare uppgett att de undviker på grund av oro för att utsättas för brott.

Andelen invånare som upplever att polisen och kommunen bryr sig om de problem som finns 
har minskat 2021. Där andelen som anser att verksamheterna bryr sig, är lika stor som andelen 
som svarat att de inte vet om kommunen och polisen bryr sig eller ej.

Totalt svarade 618 invånare på Polisens trygghetsmätning, vilket är cirka 100 färre än förra 
året och ger en svarsfrekvens på 55,5 procent.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2021-10-27, Resultat Trygghetsundersökning polis 2021erubrik
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Tjänsteskrivelse

Polisens trygghetsundersökning 2021

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Sammanfattning av ärendet
Polisregion Stockholm har för andra året i rad genomfört en trygghetsmätning med 
syfte att ta reda på brottsutsatthet, upplevelse av trygghet, orsaker till otrygghet samt 
invånarnas bedömning av Polisens och kommunens lokala insatser. Resultat från den 
trygghetsmätningen visar att den upplevda tryggheten i Vallentuna är fortsatt hög. Att 
invånare på Vallentunas landsbygd känner sig mer trygga i sitt bostadsområde än i 
Vallentunas centrala tätort och det råder även stor skillnad mellan män och kvinnor. 
Kvinnor känner sig mer otrygga än män i sitt bostadsområde under kvällstid. Denna 
skillnad i upplevd trygghet mellan män och kvinnor är något som även finns hos de 
andra kommunerna, både regionalt och nationellt. 

Flertal av de problem med otrygghet som invånarna i Vallentuna upplever har 
minskat sedan mätningen förra året. Men det är fortfarande klotter, nedskräpning, 
skadegörelse samt mörka områden och dålig belysning som flest andel invånare 
svarat på som problemområden. Även moped på gång- och cykelvägar samt 
ungdomar som stör ordningen upplevs som problem gällande tryggheten. Den andel 
där flest svarat att ungdomar stör ordningen är ungdomar själva och unga vuxna i 
åldern 16-29 år. Problematik kring upplevd narkotikahandel och berusade personer 
som stör ordningen har ökat något i Vallentuna, men samtidigt på en nivå som är 
mycket lägre i jämförelse med snittet i regionen.  

Gällande frågor kring utsatthet för fysiskt våld, stöld, skadegörelse och bedrägeri har 
andelen som uppgett att de blivit utsatta minskat sedan förra året. Även andelen som 
känner oro att utsättas för bostadsinbrott, stöld, skadegörelse och överfall, har 
minskat. Men det är dubbelt så många kvinnor som män som känner oror för överfall 
i området där de bor och som undviker platser i kommunen på grund av oro för att 
utsättas för brott. Vallentuna centrum är den plats som fler invånare uppgett att de 
undviker på grund av oro för att utsättas för brott.

Andelen invånare som upplever att polisen och kommunen bryr sig om de problem 
som finns har minskat 2021. Där andelen som anser att verksamheterna bryr sig, är 
lika stor som andelen som svarat att de inte vet om kommunen och polisen bryr sig 
eller ej. 
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Totalt svarade 618 invånare på Polisens trygghetsmätning, vilket är cirka 100 färre än 
förra året och ger en svarsfrekvens på 55,5 procent.

Bakgrund
Polisregion Stockholm har för andra året i rad genomfört en trygghetsmätning med 
samtliga 27 kommuner med syfte att ta reda på allmänhetens brottsutsatthet, 
erfarenhet av ordningsstörningar, trygghetsuppfattning samt bedömning av Polisens 
och kommunens lokala insatser. Resultaten kan sedan ligga till grund för Polisens och 
kommunernas brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. En enkät skickades 
under mars till juni ut till utvalda invånare som sedan hade möjlighet att svara på den 
i pappersformat eller via länk. Totalt svarade drygt 43 000 invånare i åldern 16 till 84 
år på enkäten, vilket gav en svarsandel på 53 procent. Mätningen genomfördes som 
ett forskningssamarbete med Centrum för polisforskning och utveckling vid 
Linnéuniversitetet. Att det under genomförandet av mätningen varit en pandemi och 
restriktioner i samhället har med säkerhet påverkat svaren i olika delar och en analys 
av vad det inneburit kommer att ske av polis. Följande resultat har Polisregion 
Stockholm lyft ut,

Den upplevda otryggheten varierar mellan polisområdena, kommunerna och 
stadsdelarna. Där 25 procent av invånare i Stockholm nord respektive 26 procent i 
Stockholm syd uppger att de är mycket eller ganska otrygga. 

Andelen som uppger att de är otrygga i det egna bostadsområdet kvällstid minskar 
bland både män och kvinnor, från 17 till 15 procent bland männen och från 33 till 31 
procent bland kvinnorna.

Andelen unga i åldern 16 till 19 år som uppger att de känner oro att utsättas för 
våldsbrott i området de bor i är fortsatt högt, men har minskat från 43 till 39 procent.

Andelen unga i åldern 16 till 19 år som bor i flerfamiljshus och som anser att polisen 
bryr sig om problemen i området de bor i har ökat från 58 till 62 procent mellan 2020 
och 2021.

Andelen äldre, 65+, som uppger att de varit utsatta för bedrägeribrott har inte 
minskat mellan 2020 och 2021 trots riktade insatser från Polisens sida. Bedrägerierna 
sker framför allt via Internet.

Av personer som varit utsatta för våldsbrott uppger en högre andel 2021 att polisen 
inte bryr sig om problemen i deras bostadsområde jämfört med föregående år.

Mer än var fjärde ung person i åldern 16 till 29 år anser att narkotikaförsäljning som 
sker öppet där de bor är ett problem, vilket är marginell minskning jämfört med 
föregående år.

40 procent uppger att det finns platser i området där de bor som de undviker på 
grund av oro att utsättas för brott. Denna fråga ställdes inte i mätningen år 2020.
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Emelie Hallin Therese Eriksson
Stabschef, kommunledningskontoret Trygghets – och 
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