
  

 

2017 2018 2019 2020 2021 2022
Uppvidinge 1,72 1,69 1,71 1,91 1,88 1,84
Norra 1,66 1,91 1,91 2,13 1,84 2,05
Södra 1,72 1,44 1,66 1,69 1,88 1,59
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Trygghetsmätning 2022 – kort om enkätsvaren 
 
 
 

Undersökningen genomfördes hösten 2022, då 600 slumpvis utvalda invånare fick del av enkäten, 
hälften boende i norra kommundelen och hälften i södra. 342 invånare svarade på frågorna. Enkätens 
resultat presenterades i början av november. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Problemindex visar nuläge och utveckling över tid. Invånare markerar sin uppfattning om 32 
indikatorer i enkäten. Sammanvägd problemnivå 0 markerar ”närmast obefintligt problem”. Nivå 2 
är undersökningens normalvärde och innebär ett ”inte särskilt påtagligt problem”. Under de senaste 
sex åren har invånares svar visat att tryggheten är god och under riktvärde (2). Problemnivå 3, 4 och 
5 innebär ”ganska påtagligt” till ”mycket påtagligt problem”. Nivå 6 är ”alarmerande påtagligt 
problem”.  
 
 
Liknande problem 2021 och 2022 – problem att arbeta vidare med  
Över tid är utsattheten för brott låg i kommunen. Svaren 2021 och 2022 är i stort sett lika. Några 
problem i Uppvidinge att gemensamt arbeta vidare med utifrån årets enkätresultat: 

1. Att bilar kör för fort  
2. Att bostäder är tillhåll för missbrukare  
3. Att det finns kritik kring polisens närvaro  
4. Att det skräpas ner 

 
Otrygghet i trafiken 
Under de senaste tolv månaderna har hälften av alla Uppvidingebor upplevt problem med att 
bilister kör för fort. Oro finns över att gemensamma trafikregler inte respekteras och att många 
brister i hänsyn mot andra. Av alla som har uppgett någon typ av otrygghet i trafiken är det 13 av 
100 som uppger stora problem och 29 små. 31 procent ser att det finns problem i trafiken, men 
uppger att det inte är något problem. 19 av 100 svarande menar att otrygghet i trafiken inte 
förekommer alls. 9 har inte svarat eller vet inte.  
 
 



  

 

 
 
Oro för inbrott 
Oro att utsättas för brott är större än den faktiska utsattheten. Knappt 50 procent oroar sig för 
inbrott i bostad, förråd, källare, vindsutrymme och garage. Av de svarande har 4 procent utsatts för 
någon typ av stöld (i t.ex. bostad, fritidsbostad, bil) de senaste 12 månaderna.  
 
 
Polisen bryr sig om problem som finns i området 
Av alla svarande anser 40 procent att polisen bryr sig om de lokala problemen. 41 procent vet inte 
eller svarar inte på frågan. 19 procent anser inte att polisen bryr sig om problem. Så här uppfattas 
polisen hantera de lokala problemen:  
 
Bryr sig polisen om de problem som finns i området jag bor? 

 
 
Anmäl alltid brott 
En viktig fråga i enkäten: Om du har b l i v i t  u t sa t t  f ör  b rot t  und er  de  s enas t e  12 månaderna ,  
ha r  du  i  så  fa l l  p o l i sanmä l t  de t ta?  Av de svarande har 7 procent anmält de brott som man har 
utsatts för under de senaste 12 månaderna. 11 procent svarar däremot att man inte har anmält 
inträffade brott. De flesta, 80 procent, har inte råkat ut för något brott alls. Det finns flera sätt att 
anmäla brott till polisen: vid pågående brott eller akut situation används alltid 112. Vissa brott kan 
anmälas via e-tjänst. Om brottet inte finns med bland e-tjänster ska en anmälan göras på 114 14.  
 

Om du har blivit utsatt för brott under de senaste tolv månaderna, har du i så fall 
polisanmält detta? 
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