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Sammanställning av trygghetsenkät  

 

1. Bakgrund 

 
Enkäten låg ute på Lysekils kommuns hemsida under september 2017. Flera 

kommunikationsinsatser gjordes under tiden via sociala medier, både Lysekils kommuns 

Facebook och Polisens.  Information spreds också i samband med trygghetsinformation 

utanför Coop Extra.   

Jämfört med 2016 års enkätsvar kan en viss förbättring utläsas avseende den upplevda 

tryggheten. Det går dock inte att jämföra 2016 med 2017 rakt av då 2016 års enkät dels låg 

ute vid annan årstid samt under en längre period. 2016 års enkät hade också betydligt fler 

svarande. Därför ska jämförelser göras med viss försiktighet.  

 

2. Medverkande 

 
Totalt svarade 298 personer på enkäten.  

Antal svarande kvinnor: 195 st. 

 6 % av de svarande kvinnorna var mellan 10-25 år 

 56 % av de svarande kvinnorna var mellan 26-45 år 

 28 % av de svarande kvinnorna var mellan 46-54 år 

 11 % av de svarande kvinnorna var 65 år eller äldre 

 

Antal svarande män: 102 st.  

 13 % av de svarande männen var mellan 10-25 år 

 35 % av de svarande männen var mellan 26-45 år 

 40 % av de svarande männen var mellan 46-54 år 

 12 % av de svarande männen var 65 år eller äldre 

 

Kommundel som de svarande bor i 

 37 % av de svarande bodde väster om Valbogatan 

 32 % av de svarande bodde öster om Valbogatan 

 17 % av de svarande bodde i Brastad 

 9 % av de svarande bodde i Lyse 

 3 % av de svarande bodde i Hallinden/Brodalen 

 2 % av de svarande bodde på Skaftö 
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3. Upplevd trygghet 

  

 17 % av kvinnorna och 20 % av männen som svarat på enkäten upplever sig trygga i 

Lysekils kommun 

 51 % av kvinnorna och 41 % av männen som svarat på enkäten upplever sig till viss del 

trygga i Lysekils kommun 

 31 % av kvinnorna respektive 38 % av männen som svarat på enkäten upplever sig 

inte trygga i Lysekils kommun 

 

 

 

Jämfört med 2016 är det något fler som uppger att de upplever sig trygga samt till viss 

del trygga. Det är också något färre som uppger att de inte upplever sig trygga.  
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4. Vad är det som gör att du känner dig trygg? 

 Vanligaste svaren (flera svar möjliga – ej obligatoriskt att svara) 

 

 Dagtid/ljust ute 

 Hemma/mitt bostadsområde/där jag bor 

 Allmänna platser/upplysta/bebyggelse 

 Folk i rörelse/tillsammans med andra 

 Känner många/sociala nätverk 

 Känner mig trygg/generellt överallt 

 Litet/lagom/lugnt samhälle 

 Att se polisen/att det finns polis 

 

 

 

Några citat från enkäten utifrån upplevd trygghet 
”Umgås med vänner som jag känner mig trygg med. Har väl aldrig hamnat i någon 
situation där jag känt mig otrygg direkt.” 
 
”Att ”alla-känner-alla” gör att man känner sig lite tryggare när man rör sig bland folk. Det 
finns oftast någon man känner i närheten om man skulle behöva hjälp.”  
 

”Småskaligheten, närheten. Man hälsar på varandra då man möts!” 
 
”Lysekil är trygg på det stora hela, men det finns saker att komma till rätta med.” 
 

”På dagtid så upplever jag att det är tryggt överallt.” 
 
”Jag känner mig mer trygg på sommaren då det är fler folk i rörelse i stan och fler poliser i 
stan. Under vinterhalvåret är det annorlunda.” 
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Berätta vad som gör att du känner dig trygg? Ex. platser, 
situationer? Vanligaste svaren i andel (%) per kön 

(öppna svar/flera svar möjliga).   

Män Kvinnor
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5. Vad är det som gör att du känner dig otrygg?  

Vanligaste svaren (flera svar möjliga – ej obligatoriskt att svara) 

 

 Gäng/grupper som drar omkring. Främst ungdomsgäng som skapar oro.  

 Kväll/mörkt ute/folktomt/mörka platser 

 Badhusberget 

 Centrum/Parken/Torget med omnejd  

 Droger 

 Brastad har blivit stökigare 

 ”Att det inte finns någon polis” 

 Fortkörning/trafik  

 

 
Några citat från enkäten utifrån upplevd otrygghet 
”Buskörningar i mycket höga hastigheter med bil, mc och mopeder som ofta har väldigt 
dåliga ljuddämpare samt mycket hög musik i princip vilken tid på dygnet som helst. Det är 
stor risk att krocka eller att någon blir påkörd. Ofta gäng på stan som är högljudda och i 
viss mån hotfulla.” 
 
”Sena kvällar och nätter känner jag mig inte trygg i centrala delar av Lysekil. Otryggheten 
skapas av ungdomar i olika konstellationer.” 
 

”Kan kännas otryggt på kvälls och nattetid på helger på gator där det inte är så mycket folk 
i omlopp. Lite dåligt upplysta gång och cykelvägar utanför stan. Känns obekvämt att 
promenera där då det blir mörkt.”  
 
”Brastad centrum samt vägarna runt Brastad då bilar kör fort och sladdar .. och skjuter 
polska smällare eller något annat” 
 
”Jag berörs av att andra pratar om hur otryggt det är. Det sprids obekräftade uppgifter för 
man har hört av ngn annan” 
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6. Förslag på hur närmiljön kan göras tryggare 

 
Omkring 82 procent av de som svarat på enkäten valde att ge förslag på hur närmiljön kan 

göras tryggare.  

 

Mer polisnärvaro 

69 procent av de som inkom med förbättringsförslag angav att de skulle känna sig tryggare 

om polisen syntes till mer/att polisnärvaron ökade i Lysekils kommun. Flera önskade också 

att polisstationen skulle vara bemannad dygnet runt.  

Mer förebyggande arbete 

Drygt 20 procent av de som inkom med förbättringsförslag angav förebyggande 

arbete/insatser för att motverka socialt utanförskap som något man behöver satsa mer på. 

Under denna rubrik lyfter man fram flera olika förslag. Några återkommande exempel 

punktas nedan;  

 Satsa på aktiviteter / mötesplatser (både ungdomar och vuxna men tydligt fokus på 

just unga bland många) 

 Arbeta med föräldrarna  

 Fler vuxna (ute/i skolan) som möter ungdomar (nattvandrare, föräldrar, fältare) 

 

Krafttag mot droger och gäng 

Flera angav också att mer måste göras för att bryta grupper av framför allt unga som ställt till 

med olika saker, bland annat skadegörelse. Det måste också göras ännu mer för att stoppa 

både drogförsäljning och droganvändande.   

Belysning och röjning av växtlighet 

Många tycker att det finns flera ställen runt om i hela vår kommun (både centrala Lysekil, 

Mariedal, Brastad) där belysningen kan bli betydligt bättre. Även röjning av växtlighet behövs 

på många ställen.  

Trafik 

Här handlar det både om fler trafikkontroller, att sänka hastigheten och att se över vägar, 

cykel- och gångvägar. Många kör allt för fort på vissa sträckor, både bilar och mopeder.  

--- 

Några citat från enkäten utifrån ”förslag på förbättringar”  

”Jag tycker att det blivit lite bättre sedan jag fyllde i detta formulär sist för något år sedan. 

Då kändes det väldigt otryggt i Lysekil så känns som det går åt rätt håll men gärna polis på 

plats dagligen & trygghetsvandrare eller liknande synligt på stan när det börjar mörkna.” 

”Närvaro! Fortsätt att fokusera på unga vuxna o narkotika. Vad gör ungdomar på kvällar 
o helger?”  
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”Mer ljuskällor kring idrottsanläggningar i kommunen. Detta gäller även skolor. Ökad 
närvaro av poliser på gatorna. Fortsatt socialt arbete för ungdomar i kommunen.” 
 
”Polis att nå dygnet runt. Mer aktiviteter för ungdomar. Vuxna förebilder och föräldrar 
som bryr sig om sina barn. Svårt att önska kanske men där är en stor poäng. Om föräldrar 
struntar i vad barnen gör, hur ska de då lära sig vad som är rätt eller fel. Börjar med 
småbus som sedan eskalerar ju äldre de blir. Fältarna som går runt i stan och har 
aktiviteter ska ha en stor eloge, mer sådant.” 
 

”Rusta upp Brastad. Bort med grusplaner och nedbrunnen fastighet. Gör om till upplysta 
och välvårdade grönområden.”  
 

 

 


