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Inledning

Syfte och mål med kommunens och polisens medborgardialog kring trygghet är 

att ge en fördjupad bild av invånares upplevelse av trygghet i sin närmiljö och 

att stärka den lokala lägesbilden. Det kan också leda till att invånare i större 

omfattning engageras och involveras i det brottsförebyggande och 

trygghetsskapande arbetet och ger kommun och polis ge en förbättrad 

förståelse för invånares behov. Barn och unga känner vanligtvis väl till sitt 

närområde och deras erfarenheter och kunskap bidrar till en fördjupad bild av 

trygghetsläget. 

Medborgardialoger kan genomföras på många olika sätt beroende på syftet. 

Den här medborgardialogen har genomförts som en trygghetsundersökning 

med en enkät till barn och unga i åldern 11-18 år. 
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Genomförande

Mellan den 30 november 2020 och den 8 januari 2021 genomfördes en digital 

och öppen enkät med frågor om trygghet riktade till barn och unga i åldrarna 

11-18 år.

En länk till enkäten distribuerades via affischer på skolor, 

ungdomsverksamheten och allmänna platser samt digitalt via webbplatser, 

appen ”Ung i Knivsta” och sociala medier. Resultatet speglar endast de som 

uppmärksammat enkäten och valt att svara och representerar inte ett 

heltäckande och slumpvis urval av barn och unga i Knivsta. 

Via länken kunde barn och unga svara på tre frågor om ålder, kön och 

boendeområde samt åtta frågor med följdfrågor om tryggheten i Knivsta 

kommun. 
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RESULTAT
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Bakgrund

Under svarsperioden svarade 381 barn och unga på enkäten varav 54 procent 

tjejer och 45 procent killar. 

Över hälften av de som svarade är födda mellan 2005 och 2007. Knappt en 

tredjedel är födda 2008-2009 och få av de svarande tillhör de äldre 

åldersgrupperna födda 2002-2004. 

De flesta som svarat uppger att de bor i området Alsike, en femtedel är boende 

i centrala Knivsta och sammanlagt 10 procent uppgav att de bor på östra eller 

västra landsbygden. 
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Gatubelysning

De svarande blev ombedda att skatta vad de tycker om gatubelysningen i 

Knivsta kommun på en skala från ’Mycket dålig’ till ’Mycket bra’. Över hälften 

tycker att belysningen är bra eller mycket bra och en femtedel uppgav att de 

tycker belysningen är dålig eller mycket dålig.

De som svarade att de inte tycker att belysningen är bra fick svara i fritext var 

de tycker att gatubelysningen behöver förbättras. Det var 128 svar som pekade 

ut olika platser i kommunen. Några platser blev särskilt uppmärksammade. Det 

var allt ifrån större områden till specifika platser, stråk och gator. Till exempel 

beskrev flera att gångstråk längs med tågrälsen i centrala Knivsta samt stråk 

från tågstationen till platser som Centrum för Idrott och Kultur, Hälsohuset och 

Thunmanskolan upplevs mörka. Likaså pekade flera svarande ut Boängsvägen

som dåligt belyst. 
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Vad tycker du om gatubelysningen i Knivsta kommun?
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Räddningspersonal

De allra flesta som svarat på enkäten uppgav att de är trygga med att kontakta 

räddningspersonal (polis, ambulans eller brandkår) om något händer. Så 

många som 86 procent uppgav att de är trygga med detta medan 14 procent 

var mer tveksamma eller inte alls trygga med att kontakta räddningspersonal. 

De få som har svarat att de är mer otrygga i att kontakta räddningspersonal fick 

en följdfråga där de blev ombedda att skriva vad som kunde göra dem mer 

trygga i att kontakta räddningspersonal. I dessa svar, som är få till antalet, 

nämns bland annat att räddningspersonalen bör finnas nära och komma snabbt 

samt att det skulle vara enklare om det upplevdes mindre läskigt. 
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Jag känner mig trygg med att kontakta räddningspersonal 

(polis, ambulans eller brandkår) om något händer.
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Vad skulle kunna få dig att känna dig mer trygg i att 

kontakta räddningspersonal (polis, ambulans eller 

brandkår) om något händer?

0 1 2 3 4 5 6

Att de finns i närheten

Om man inte var blyg eller tycker det är läskigt

Att dom kommer snabbt

Att det inte kändes hotfullt (pga skvallra eller gäng)

Mer kontakt och tillit till dom

Att man tas på allvar

Att man hade bättre koll på vilket nummer man ska ringa i
olika situationer

Antal 
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Knivsta kommuns arbete för trygghet

Ungefär hälften av de som svarat på enkäten vet inte om kommunen jobbar för 

ett tryggare samhälle. Närmare 40 procent svara ’Ja’ på frågan om de upplever 

att kommunen jobbar för ett tryggare samhälle och 16 procent svarar ’Nej’. 

Ungefär 122 personer har svarat på frågan vad de tycker att Knivsta 

kommun behöver bli bättre på i arbetet för ett tryggare samhälle. Svaren visar 

att vuxennärvaro och ungdomsfokuserat arbete är vad de flesta önskar se. 

Vuxennärvaro inbegriper närvaro av polis, nattvandrare eller väktare. 

Ungdomsfokuserat arbete innebär ungdomsverksamhet med aktiviteter och 

lokaler att vistas i samt socialt arbete mot personer som ”stökar” och droger.

En del svarande menar att kommunen behöver bli bättre på att tala om vad 

som görs. Några svar beskriver en ökad upplevd otrygghet på grund av 

uppmärksammade brott som har skett i Knivsta i närtid. En del svar handlar om 

belysning, mer trafikljus och övergångsställen samt övervakningskameror.
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Upplever du att Knivsta kommun jobbar för att vi 

ska få ett tryggare samhälle?
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Ja Nej Vet inte
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Vad Knivsta kommun behöver bli bättre på i 

arbetet för ett tryggare samhälle

”Mer ungdomsfokuserat arbete” Enkätsvar, anonym

”Skulle kännas skönt med lite mer belysning och inte så 

öde platser överallt.” Enkätsvar, anonym

”Man ser aldrig att polis eller ordningsvakter är ute vilket 

jag ibland saknar lite. Jag saknar att kunna se personer gå 

omkring och hålla ställningarna. Detta förstår jag kan vara 

lite svårt att uppnå men det är ett önskemål.” Enkätsvar, anonym
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Otrygga platser

Nästan hälften av de svarande uppger att det finns platser som de upplever 

som otrygga. Ungefär en fjärdedel upplever inte att det finns otrygga platser 

och ytterligare en fjärdedel vet inte. 

På frågan om var man känner sig otrygg svarar många tågstationsområdet 

samt matbutiken Willys och området runtomkring. Området kring Coop i Alsike 

pekas också ut som otryggt.

Centrala Knivsta kvällstid eller när det är mörkt ute och belysningen är dålig 

upplevs av flera som otryggt. 

Områden runt Adolfsbergsskolan och Thunmansskolan eller skolområden 

generellt upplevs otrygga och specifikt kvällstid. Platser där det samlas och 

hänger grupper av människor om kvällarna upplever en del som otrygga. 
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Finns det platser i Knivsta som du upplever som otrygga?

49%
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27%

Ja Nej Vet inte
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Var känner du dig otrygg?

”Ibland senare på kvällen vid Coop och ibland senare på 

kvällen vid Adolfsberg. Jag vet att dom även brukar vara på 

förskolan nedanför Adolfsberg senare på kvällarna.” 
Enkätsvar, Anonym

”Thunmanskolan, hela vägen från Thunman ner till 

systembolaget, Willys, Ica, stationen.” Enkätsvar, Anonym

”Främst i Knivsta Centrum, vid tåget, tågbommarna, 

byggnaderna vid och bakom Willys och på ställen utan 

belysning.” Enkätsvar, Anonym
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Skattning av problem

De svarande blev ombedda att skatta om de upplevde att nedskräpning, 

skadegörelse, alkohol eller droger, personer som stör eller bråkar samt 

buskörning med fordon är problem i Knivsta. De fick uppskatta om de tycker att 

fenomenen inte alls är ett problem till att vara ett stort problem. 

Över hälften av de svarande tycker att nedskräpning och skadegörelse är ett 

stort eller ganska stort problem i kommunen. Ungefär hälften av de svarande 

tycker att alkohol eller droger samt personer som stör eller bråkar är ett stort 

eller ganska stort problem medan 38 procent uppgav att buskörning är ett 

problem.
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Upplever du att följande är ett problem i Knivsta 

kommun?:
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Vägen till skola och fritidsaktiviteter

Över hälften av de svarande har inte upplevt oro på resan till eller från skola 

eller fritidsaktiviteter de senaste året. En fjärdedel har känt sig orolig nån 

enstaka gång under terminen, medan cirka 10 procent har upplevt oro flera 

gånger. 
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Nej, aldrig

Ja, någon gång under terminen

Ja, 1-3 gånger i månaden

Ja, 1-6 gånger i veckan

Ja, varje dag

Har du känt dig orolig på resan till och från skolan eller en fritidsaktivitet de 

senaste 12 månaderna?
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Kameraövervakning

Majoriteten av de svarande uppger att de skulle känna sig trygga med 

kameraövervakning på allmänna platser som exempelvis torg, parker, 

tågstation med mera.
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Avslutning

Som avslutning fick de svarande bedöma om de skulle rekommendera andra 

att flytta till Knivsta kommun samt ge övriga synpunkter till enkäten eller förslag 

på hur resultatet kan presenteras. 

”Jag tycker att enkäten var bra för den tog upp många olika punkter som man kan ge sin 

åsikt på om hur Knivsta kan förbättras och på vad Knivsta gör bra. Det vore dock bra 

med någon fråga om hur skolor är och hur elever trivs.” Enkätsvar, Anonym

”Skicka ut resultat till skolorna så att alla klasser kan få resultatet presenterat.” Enkätsvar, 

Anonym

”Jag vet inte riktigt men jag tror det bästa sätet att sprida resultatet på är nog via nätet. 

Kanske via Instagram och något liknande! Jag tycker att det vara underhållande och 

roligt att göra den hära enkäten!” Enkätsvar, Anonym
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Skulle du rekommendera andra att flytta till Knivsta 

kommun?
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Ja Nej Vet inte


