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Bakgrund och syfte
Enkätfabriken har för Värmdö kommun byggt upp en medborgarpanel som använts för att undersöka den 
upplevda tryggheten i Värmdö. Undersökningen täcker därför frågor kring hur trygga Värmdös medborgare 
känner sig på olika platser, hur oroade de är för inbrott och deras generella upplevelse kring tryggheten i 
Värmdö kommun.

Genomförande
Inbjudan att ansluta sig till medborgarpanelen skickades ut till 10 000 slumpmässigt utvalda kommuninvånare 
via posten i maj månad 2018. Den rekryteringsmetod som tillämpades var direkt rekrytering med 
sannolikhetsurval, vilket är den metod som enligt forskningen är mest tillförlitlig. Totalt har än så länge 944 
personer svarat och blivit medlemmar i panelen. Resultatet viktades på ålder och kön för att vara 
representativt i förhållande till Värmdös befolkning.

Kontaktperson hos Värmdö kommun har varit:
Tove Liljas
tove.liljas@varmdo.se

Projektledare för undersökningen har varit: 
Erik Granberg
erik.granberg@enkatfabriken.se

Analys och bearbetning av data har genomförts av:
Daniel Olander
daniel.olander@enkatfabriken.se
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Urval och bortfall

För att kunna dra slutsatser kring frågor som rör Värmdö kommun utan att fråga varenda invånare görs ett 
urval, vilket innebär att ett antal invånare väljs ut för att representera hela kommunen. Specifikt utgör de 944 
medborgare som blivit medlemmar i medborgarpanelen urvalet.

De drygt 9 000 invånare som tillfrågades men inte blivit medlemmar i panelen ingår i det som vanligen 
benämns bortfall. Att inte alla tillfrågade blev medlemmar behöver inte utgöra ett problem för resultaten. Det 
är dock ett problem ifall bortfallet inte är slumpmässigt eftersom panelen då inte kommer vara representativ 
för Värmdö kommun, vilket skulle leda till en snedvridning av resultaten. 

Ett vanligt sätt för att motverka snedvridningar och öka resultats tillförlitlighet är att tillämpa viktning, vilket 
innebär att svaren från den eller de grupper som är underrepresenterade i urvalet får en tyngre vikt när 
resultaten beräknas.

För att bedöma hur representativ panelen är för kommunen undersöks ålders- och könsfördelningen. 

Åldersfördelning

Diagrammet nedan visar att andelen unga (16-30 år) är betydligt mindre i panelen jämfört med befolkningen i 
övrigt. Då det finns en diskrepans i åldersfördelning viktas resultaten i avsnitt B-E så att yngre deltagare har 
en tyngre vikt. Efter viktningen kan svaren sägas motsvarara Värmdös befolkning. 
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Övriga fördelningar i panelen

Som cirkeldiagrammet till höger visar finns en lite 
högre andelen kvinnor än män i medborgarpanelen. 
För att justera för den större andelen kvinnor viktas 
resultaten i avsnitt B-E så att män har en tyngre vikt.  
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Majoriteten av panelens deltagare bor i villa 
medan nästan var femte bor i bostadsrätt och 
var tionde i radhus.

Hälften av deltagarna har barn i hushållet.
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Ungefär lika många bor i Gustavsberg som 
Värmdö (36%). Nästan var femte deltagare bor i 
Ingarö medan 6% bor i Djurhamn.
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Panelens deltagare fick svara på om de känner sig trygga i sitt bostadsområde på kvällen respektive på 
dagen. Nästan alla svarade att de alltid känner sig trygga i sitt bostadsområde på dagen (91%) medan en 
lägre andel kände sig alltid trygga på kvällen (66%). Både under dagen och kvällen är det få som inte känner 
sig trygga (1% under dagen och 4% under kvällen).

När resultatet uppdelas på kön framgår att kvinnor och män har liknande upplevelser av tryggheten i sitt 
bostadsområde dagtid, medan en kraftigt lägre andel kvinnor alltid känner sig trygga nattetid jämfört med 
män (55% jämfört med 76%).

BostadsområdetB
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Ja, alltid Ja, oftast Nej Vet ej

Uppdelning på kön för  frågan ”Känner du dig trygg i ditt bostadsområde på kvällen?”
Ja, alltid Ja, oftast Nej Vet ej Totalt

Kvinna 55% 40% 5% 1% 100%

Man 76% 20% 3% 0% 100%

Uppdelning på kön för frågan ”Känner du dig trygg i ditt bostadsområde på dagen?”
Ja, alltid Ja, oftast Nej Vet ej Totalt

Kvinna 91% 8% 0% 0% 100%

Man 91% 8% 1% 0% 100%

Känner du dig trygg på följande ställen?
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Uppdelning på ålder för  frågan ”Känner du dig trygg i ditt bostadsområde på kvällen?”
Ja, alltid Ja, oftast Nej Vet ej Totalt

16-30 år 61% 31% 7% 1% 100%

31-40 år 58% 38% 5% 0% 100%

41-50 år 70% 28% 3% 0% 100%

51-60 år 70% 27% 3% 0% 100%

61-70 år 72% 24% 4% 0% 100%

Äldre än 70 år 62% 35% 2% 1% 100%

Uppdelning på ålder för  frågan ”Känner du dig trygg i ditt bostadsområde på dagen?”
Ja, alltid Ja, oftast Nej Vet ej Totalt

16-30 år 88% 11% 1% 0% 100%

31-40 år 89% 10% 1% 0% 100%

41-50 år 94% 6% 0% 0% 100%

51-60 år 92% 8% 1% 0% 100%

61-70 år 94% 6% 1% 0% 100%

Äldre än 70 år 90% 10% 0% 0% 100%

I tabellerna nedan framgår det att trygghetsupplevelsen i bostadsområdet är förhållandevis lik över de olika 
ålderskategorierna, men siffrorna indikerar att de mellan 40 till 70 år känner sig något tryggare både dag- och 
nattetid jämför med yngre och äldre medborgare. 
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Diagrammet nedan visar den upplevda tryggheten på allmänna platser, i trafikmiljön och i kollektivtrafiken. 
Fördelningen för de olika platserna är liknande. Ungefär var fjärde medborgare känner sig alltid trygg på 
allmänna platser, i trafikmiljön och i kollektivtrafiken. En majoritet känner sig oftast trygg på dessa platser. 
Trafikmiljön utmärker sig jämfört med allmänna platser och kollektivtrafiken med den höga andelen medbor-
gare som inte känner sig trygga. Dubbelt så hög andel känner inte sig trygga i trafikmiljön (16%) jämfört med 
de övriga två platserna. 

I tabellerna nedan har resultatet delats upp på kön och det framgår tydliga skillnader i upplevd trygghet för 
samtliga platser. Kvinnor känner sig konsekvent mindre trygga jämfört med män. På allmänna platser och i 
trafikmiljön är det ungefär hälften så hög andel kvinnor som alltid känner sig trygga. 

Uppdelning på kön för frågan ”Känner du dig trygg på allmänna platser?”
Ja, alltid Ja, oftast Nej Vet ej Total

Kvinna 18% 70% 10% 2% 100%

Man 35% 57% 7% 1% 100%

Uppdelning på kön för frågan ”Känner du dig trygg i trafikmiljön?”
Ja, alltid Ja, oftast Nej Vet ej Total

Kvinna 15% 66% 17% 2% 100%

Man 30% 54% 15% 1% 100%

Uppdelning på kön för frågan ”Känner du dig trygg i kollektivtrafiken?”
Ja, alltid Ja, oftast Nej Vet ej Total

Kvinna 24% 65% 7% 4% 100%

Man 33% 50% 9% 8% 100%

Känner du dig trygg på följande ställen?
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Uppdelning på ålder för frågan ”Känner du dig trygg på allmänna platser?”
Ja, alltid Ja, oftast Nej Vet ej Totalt

16-30 år 25% 60% 13% 2% 100%

31-40 år 30% 65% 6% 0% 100%

41-50 år 24% 69% 7% 0% 100%

51-60 år 23% 67% 10% 1% 100%

61-70 år 34% 58% 7% 1% 100%

Äldre än 70 år 29% 59% 7% 4% 100%

Uppdelning på ålder för frågan ”Känner du dig trygg i trafikmiljön?”
Ja, alltid Ja, oftast Nej Vet ej Totalt

16-30 år 27% 57% 12% 5% 100%

31-40 år 20% 61% 18% 1% 100%

41-50 år 23% 60% 18% 0% 100%

51-60 år 19% 65% 16% 0% 100%

61-70 år 24% 53% 21% 2% 100%

Äldre än 70 år 23% 64% 12% 2% 100%

Uppdelning på ålder för frågan ”Känner du dig trygg i kollektivtrafiken?”
Ja, alltid Ja, oftast Nej Vet ej Totalt

16-30 år 24% 65% 9% 3% 100%

31-40 år 29% 59% 10% 2% 100%

41-50 år 26% 61% 9% 4% 100%

51-60 år 25% 57% 7% 11% 100%

61-70 år 38% 45% 5% 12% 100%

Äldre än 70 år 38% 49% 6% 7% 100%

Som framgår från tabellerna nedan är andelen som alltid känner sig trygga på allmänna platser relativt stabil 
över åldergrupperna men den yngsta åldergruppen sticker ut med en hög andel som inte känner sig trygga 
(13%).

I trafikmiljön sticker igen den yngsta åldergruppen ut men i detta sammanhang känner 16-30 åringar sig 
generellt sett tryggare än de äldre åldersgrupperna. 

I kollektivtrafiken är det en hög andel i de två äldsta åldergrupperna som känner sig trygga jämfört med 
övriga åldergrupper. Nästan 40% av Värmdös medborgare över 60 år känner sig alltid trygga i kollektivtrafi-
ken. 
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Panelen tillfrågades om de känner sig oroliga för inbrott i bostaden. Diagrammet nedan visar att nästa 60% 
instämmer i att de känner sig oroade. 

Från könsuppdelningen presenterad i tabellen under framgår att det till viss del råder större spridning bland 
män, men överlag verkar könsskillnaderna vara små. 

I den sista tabellen på denna sida presenteras resultatet uppdelat på ålder. Den åldersgrupp som sticker ut 
mest är den yngsta med knappt 40% som instämmer i att de känner sig oroade för inbrott. 

InbrottD

Jag är orolig för att det ska bli inbrott i min bostad?
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Uppdelning på kön för frågan
Instämmer 

helt
Instämmer 

delvis Varken eller Instämmer 
delvis inte

Instämmer 
inte alls Vet ej Totalt

Kvinna 16% 39% 12% 15% 17% 0% 100%

Man 21% 34% 11% 11% 23% 0% 100%

Uppdelning på ålder för frågan
Instämmer 

helt
Instämmer 

delvis Varken eller Instämmer 
delvis inte

Instämmer 
inte alls Vet ej Totalt

16-30 år 13% 25% 12% 18% 31% 0% 100%

31-40 år 18% 41% 11% 16% 14% 0% 100%

41-50 år 18% 44% 9% 11% 18% 0% 100%

51-60 år 23% 42% 12% 10% 12% 0% 100%

61-70 år 21% 35% 12% 9% 24% 0% 100%

Äldre än 70 år 21% 31% 15% 13% 21% 0% 100%
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Avslutningsvis fick deltagarna svara på om de anser att Värmdö kommun generellt sett är en trygg kommun 
att bo i. Sammanlagt höll 85% med om att Värmdö är en trygg kommun medan enbart 4% inte höll med. 

Skillnaderna mellan kvinnor och män är mycket små.

Den ålderkategori där lägst andel instämde helt är den äldsta ålderkategorin med deltagare över 70 år. För 
denna kategori instämde bara 21% helt, jämfört med 36% för alla åldersgrupper.  

Generell trygghetE

Värmdö kommun är generellt sett en trygg kommun att bo i?
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Uppdelning på kön för frågan
Instämmer 

helt
Instämmer 

delvis Varken eller Instämmer 
delvis inte

Instämmer 
inte alls Vet ej Totalt

Kvinna 32% 51% 11% 3% 1% 1% 100%

Man 39% 46% 10% 3% 1% 1% 100%

Uppdelning på ålder för frågan
Instämmer 

helt
Instämmer 

delvis Varken eller Instämmer 
delvis inte

Instämmer 
inte alls Vet ej Totalt

16-30 år 37% 46% 12% 3% 1% 1% 100%

31-40 år 45% 44% 7% 2% 1% 1% 100%

41-50 år 36% 51% 9% 2% 1% 1% 100%

51-60 år 31% 52% 11% 5% 0% 1% 100%

61-70 år 39% 46% 10% 4% 1% 0% 100%

Äldre än 70 år 21% 56% 16% 3% 3% 2% 100%
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