
Trygghetsmätning torg x (förmätning) 
 

Tidpunkt________     Intervjuare_____________     ☐ Personen är ensam     ☐ Personen är i sällskap 

1. Kön       ☐ Kvinna          ☐ Man               2. Ålder_____________________ 

3. Varför befinner du dig vid torget?  

☐ Jag bor i närheten 

☐ Jag arbetar i närheten 

☐ Jag hälsar på någon som bor i närheten (skriv var personen bor)____________________________ 

☐ Jag gör ärenden vid torget (skriv var personen bor)_______________________________________ 

☐ Jag passerar torget på väg någonstans (skriv var personen bor)_____________________________ 

☐ Annan anledning (skriv)_____________________________________________________________ 

4. Ungefär hur ofta brukar du vara vid torget? 

☐ Varje dag 

☐ Några gånger i veckan 

☐ Några gånger i månaden 

☐ Några gånger om året 

☐ Mer sällan än några gånger om året (AVSLUTA ENKÄTEN HÄR) 

5. a) Om du går ut ensam sent en kväll vid torg x, hur trygg eller otrygg känner du dig då?  

☐ Mycket trygg 

☐ Ganska trygg 

☐ Ganska otrygg           GÅ TILL FRÅGA 6 

☐ Mycket otrygg 

☐ Jag går aldrig ut ensam sena kvällar vid torg x 

b) Vilket är skälet att du aldrig går ut ensam sent på kvällarna vid torg x? 

☐ Att du inte har någon anledning eller möjlighet att gå ut ensam sent på kvällen där 

☐ Att du känner dig otrygg vid torg x 

☐ Annan anledning (skriv)____________________________________________________________ 

6. a) Om du går ut ensam dagtid vid torg x, hur trygg eller otrygg känner du dig då?  

☐ Mycket trygg 

☐ Ganska trygg 

☐ Ganska otrygg           GÅ TILL FRÅGA 7 

☐ Mycket otrygg 

☐ Jag går aldrig ut ensam dagtid vid torg x 

b) Vilket är skälet att du aldrig går ut ensam dagtid vid torg x? 

☐ Att du inte har någon anledning eller möjlighet att gå ut ensam dagtid där 

☐ Att du känner dig otrygg vid torg x 

☐ Annan anledning (skriv)____________________________________________________________ 



7. Har det under de senaste sex månaderna hänt att du har varit orolig för att utsättas för brott av 

något slag vid torg x? 

☐ Ja, varje eller nästan varje dag          ☐ Ja, någon gång i veckan       ☐ Ja, någon gång i månaden 

☐ Ja, några gånger om året                   ☐ Nej, aldrig 

8. Har du blivit utsatt för något brott vid torg x under de senaste sex månaderna? 

☐ Ja                         ☐ Nej

9. I vilken utsträckning upplever du att drog-

handel vid torg x är ett problem? 

☐ I mycket stor utsträckning 

☐ I ganska stor utsträckning 

☐ I ganska liten utsträckning 

☐ I mycket liten utsträckning 

☐ Vet ej (skriv varför)____________________ 

10. Brukar du se droghandel vid torget? 

☐ Ja                       ☐ Nej 

11. Påverkar droghandel vid torg x din känsla 

av trygghet? 

☐ Ja, mycket            ☐ Ja, lite              ☐ Nej 

☐ Vet ej (skriv varför)__________________

12. I vilken utsträckning upplever du att  

missbrukare/alkoholister som befinner sig 

vid torg x är ett problem?  

☐ I mycket stor utsträckning 

☐ I ganska stor utsträckning 

☐ I ganska liten utsträckning 

☐ I mycket liten utsträckning 

☐ Vet ej (skriv varför)____________________ 

13. Påverkar missbrukare/alkoholister vid 

torg x din känsla av trygghet? 

☐ Ja, mycket 

☐ Ja, lite 

☐ Nej 

☐ Vet ej (skriv varför)________________

14. Hur ofta ser du polisen vid torg x? 

☐ Varje eller nästan varje dag 

☐ Någon gång i veckan 

☐ Någon gång i månaden 

☐ Några gånger om året 

☐ Aldrig 

☐ Vet ej (skriv varför)____________________ 

 

16. Vilket förtroende har du för polisens sätt 

att bedriva sitt arbete vid torg x? 

☐ Mycket stort                  

☐ Ganska stort 

☐ Ganska litet                    

☐ Mycket litet 

☐ Vet ej (skriv varför)________________ 

 

15. Hur väl stämmer följande påstående:  

”Polisen är tillräckligt synliga vid torg x för att 

jag ska känna mig trygg?” 

☐ Stämmer mycket bra 

☐ Stämmer ganska bra 

☐ Stämmer ganska dåligt 

☐ Stämmer mycket dåligt 

☐ Vet ej (skriv varför)______________ 

17. Känner du till polisens arbete med 

medborgarlöften i område x? 

☐ Ja              ☐ Nej  

18. Har du deltagit i en medborgardialog med 

polisen i område x under de senaste 

månaderna (förklara vad det är)? 

☐ Ja              ☐ Nej 

19. Vad påverkar din känsla av trygghet/otrygghet vid torget mest?__________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 



Trygghetsmätning torg x (eftermätning) 
 

Tidpunkt________     Intervjuare_____________     ☐ Personen är ensam     ☐ Personen är i sällskap  

1. Kön       ☐ Kvinna          ☐ Man     2. Ålder_____________       Svarat på tidigare enkät     ☐ Ja      ☐ Nej 

3. Varför befinner du dig vid torget?  

☐ Jag bor i närheten 

☐ Jag arbetar i närheten 

☐ Jag hälsar på någon som bor i närheten (skriv var personen bor)_________________________________________ 

☐ Jag gör ärenden vid torget (skriv var personen bor)____________________________________________________ 

☐ Jag passerar torget på väg någonstans (skriv var personen bor)__________________________________________ 

☐ Annan anledning (skriv)__________________________________________________________________________ 

4. Ungefär hur ofta brukar du vara vid torget?     

☐ Varje dag 

☐ Några gånger i veckan 

☐ Några gånger i månaden 

☐ Några gånger om året 

☐ Mer sällan än några gånger om året (AVSLUTA ENKÄTEN HÄR) 

5. a) Om du går ut ensam sent en kväll vid torg x, hur trygg eller otrygg känner du dig då?  

☐ Mycket trygg 

☐ Ganska trygg 

☐ Ganska otrygg                            GÅ TILL FRÅGA 6 

☐ Mycket otrygg 

☐ Jag går aldrig ut ensam sena kvällar vid torg x 

b) Vilket är skälet att du aldrig går ut ensam sent på kvällarna vid torg x? 

☐ Att du inte har någon anledning eller möjlighet att gå ut ensam sent på kvällen där 

☐ Att du känner dig otrygg vid torg x 

☐ Annan anledning (skriv)__________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

6. a) Om du går ut ensam dagtid vid torg x, hur trygg eller otrygg känner du dig då?  

☐ Mycket trygg 

☐ Ganska trygg 

☐ Ganska otrygg                             GÅ TILL FRÅGA 7 

☐ Mycket otrygg 

☐ Jag går aldrig ut ensam dagtid vid torg x 

b) Vilket är skälet att du aldrig går ut ensam dagtid vid torg x? 

☐ Att du inte har någon anledning eller möjlighet att gå ut ensam dagtid där 

☐ Att du känner dig otrygg vid torg x 

☐ Annan anledning (skriv)_________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

 



7. Har det under de senaste sex månaderna hänt att du har varit orolig för att utsättas för brott av något slag vid torg x? 

☐ Ja, varje eller nästan varje dag          ☐ Ja, någon gång i veckan       ☐ Ja, någon gång i månaden 

☐ Ja, några gånger om året                   ☐ Nej, aldrig  ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

8. Har du blivit utsatt för något brott vid torg x under de senaste sex månaderna? 

☐ Ja                   ☐ Nej ________________________________________________________________________________

9. I vilken utsträckning upplever du att droghandel vid 

torg x är ett problem? 

☐ I mycket stor utsträckning 

☐ I ganska stor utsträckning 

☐ I ganska liten utsträckning 

☐ I mycket liten utsträckning 

☐ Vet ej (skriv varför)_______________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

10. Brukar du se droghandel vid torget? 

☐ Ja                       ☐ Nej 

 

11. Påverkar droghandel vid torg x din känsla av  

trygghet? 

☐ Ja, mycket            ☐ Ja, lite              ☐ Nej 

☐ Vet ej (skriv varför)_______________________ 

________________________________________________

________________________________________________

12. I vilken utsträckning upplever du att  

missbrukare/alkoholister som befinner sig vid 

torg x är ett problem?  

☐ I mycket stor utsträckning 

☐ I ganska stor utsträckning 

☐ I ganska liten utsträckning 

☐ I mycket liten utsträckning 

☐ Vet ej (skriv varför)________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

13. Påverkar missbrukare/alkoholister vid torg x din 

känsla av trygghet? 

☐ Ja, mycket 

☐ Ja, lite 

☐ Nej 

☐ Vet ej (skriv varför)_______________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________

14. Hur ofta ser du polisen vid torg x? 

☐ Varje eller nästan varje dag 

☐ Någon gång i veckan 

☐ Någon gång i månaden 

☐ Några gånger om året 

☐ Aldrig 

☐ Vet ej (skriv varför)_______________________ 

______________________________________________

______________________________________________ 

16. Känner du till polisens arbete med medborgarlöften 

i område x? 

☐ Ja              ☐ Nej  (GÅ TILL FRÅGA 18) 

18. Har du deltagit i en medborgardialog med polisen i 

område x under de senaste månaderna (förklara vad 

det är)? 

☐ Ja              ☐ Nej 

15. Vilket förtroende har du för polisens sätt att bedriva sitt 

arbete vid torg x? 

☐ Mycket stort 

☐ Ganska stort 

☐ Ganska litet 

☐ Mycket litet 

☐ Vet ej (skriv varför)___________________________ 

__________________________________________________

__________________________________________________ 

17. Tycker du att polisens arbete med medborgarlöften har 

lett till någon förändring på torg x under de senaste 6 

månaderna? 

☐ Ja              ☐ Nej 

Om ja, beskriv hur? 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

19. Vad påverkar din känsla av trygghet/otrygghet vid torget 

mest?________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

 


