
Trygghetsenkät
Resultat 



259 inkomna svar 
(varav 100 st. från Strömstad in Light)

Kön 

9 a) Man      
 

42.5% (110) 
 

9 b) Kvinna      
 

55.6% (144) 
 

9 c) Annan könsidentifiering      
 

1.2% (3) 
 

Ej svarat     
 

0.8% (2)  

 

Ålder 

10 a) ≤ 15 år      
 

3.5% (9) 
 

10 b) 16-25 år      
 

13.5% (35) 
 

10 c) 26-35 år      
 

16.2% (42) 
 

10 d) 36-45 år      
 

20.1% (52) 
 

10 e) 46-55 år      
 

21.2% (55) 
 

10 f) 56-65 år      
 

11.6% (30) 
 

10 g) 66-75 år      
 

10.8% (28) 
 

10 h) ≥ 76 år      
 

3.1% (8) 
 

 



I vilken tätort, eller närmast vilken tätort bor du? 

11 a) Strömstad      
 

81.1% (210) 
 

11 b) Skee      
 

12.4% (32) 
 

11 c) Annan ort      
 

6.2% (16) 
 

Ej svarat     
 

0.4% (1)  

 

Känner du dig trygg i ditt närområde (där du bor och vistas)? 

2 a) Ja      
 

51.0% (132) 
 

2 b) Nej      
 

47.5% (123) 
 

Ej svarat     
 

1.5% (4)  

 

Vad är bäst med att bo i Strömstads kommun? Markera de alternativ som stämmer bäst, flera svar är möjliga. 

1 a) Nära till naturen      
 

87.3% (226) 
 

1 b) Nära till affärer      
 

39.4% (102) 
 

1 c) Bra skolor      
 

15.1% (39) 
 

1 d) Prisvärt boende      
 

11.6% (30) 
 

1 e) Goda grannar      
 

32.4% (84) 
 

Ej svarat     
 

6.6% (17)  

 



 

Om nej, vilket eller vilka av nedanstående alternativ orsakar din otrygghet? Markera de alternativ som stämmer 
bäst, flera svar är möjliga. 

3 a) Inbrott i bostaden      
 

17.0% (44) 
 

3 b) Oro för din bil, mc eller cykel      
 

14.3% (37) 
 

3 c) Ungdomsgäng      
 

30.5% (79) 
 

3 d) Narkotikahantering/försäljning      
 

25.5% (66) 
 

3 e) Trafikproblem, buskörning med moped eller bil      
 

12.7% (33) 
 

Ej svarat     
 

50.2% (130)  

 



Vad ser du som det största problemet i din närmiljö? Markera de alternativ som stämmer bäst, flera svar är 
möjliga. 

4 a) Nedskräpning      
 

15.1% (39) 
 

4 b) Skadegörelse      
 

11.2% (29) 
 

4 c) Narkotikahandel eller påverkade personer      
 

26.6% (69) 
 

4 d) Att boende blir antastade      
 

12.7% (33) 
 

4 e) Buskörning med bil/moped      
 

9.7% (25) 
 

4 f) Bilar som kör fort      
 

25.9% (67) 
 

4 g) Störande ungdomar      
 

7.7% (20) 
 

Ej svarat     
 

14.3% (37)  

 



Vid vilken/vilka tidpunkter på dygnet, upplever du problem? Markera de alternativ som stämmer bäst, flera svar är 
möjliga. 

6 a) Vardag 06.00–12.00      
 

13.1% (34) 
 

6 b) Vardag 12.00–18.00      
 

12.0% (31) 
 

6 c) Vardag 18.00–24.00      
 

34.7% (90) 
 

6 d) Vardag 24.00–06.00      
 

27.4% (71) 
 

6 e) Helg 06.00-12.00      
 

8.9% (23) 
 

6 f) Helg 12.00-18.00      
 

11.2% (29) 
 

6 g) Helg 18.00-24.00      
 

41.7% (108) 
 

6 h) Helg 24.00-06.00      
 

38.6% (100) 
 

6 i) Kan ej ange      
 

26.3% (68) 
 

Ej svarat     
 

15.1% (39)  

 



Om du får bestämma, vilket eller vilka av nedanstående alternativ tycker du att Polisen och Strömstads kommun 
gemensamt ska jobba mer med? Markera de alternativ som stämmer bäst, flera svar är möjliga. 

7 a) Bättre belysning      
 

37.1% (96) 
 

7 b) Ökad polisiär närvaro      
 

79.9% (207) 
 

7 c) Hastighetsnedsättande hinder      
 

22.8% (59) 
 

7 d) Grannsamverkan      
 

22.8% (59) 
 

7 e) Mer aktivitet på skolorna      
 

35.1% (91) 
 

Ej svarat     
 

6.2% (16)  

 



8. Om du får bestämma över polisens verksamhet i ditt närområde, vad skulle man då jobba mest med? Markera 
de alternativ som stämmer bäst, flera svar är möjliga. 

8 a) Inbrott i bostäder      
 

30.5% (79) 
 

8 b) Narkotikabrott      
 

50.6% (131) 
 

8 c) Trafikbrott      
 

17.8% (46) 
 

8 d) Ungdomsbrott      
 

42.1% (109) 
 

8 e) Grovt våld      
 

45.6% (118) 
 

8 f) Synlighet i kommunen      
 

57.9% (150) 
 

Ej svarat     
 

6.2% (16)  

 


