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Trygghetsmätning 2020, lokalpolisområde Kävlinge 
 

1 Sammanfattning 
Det samlade resultatindexet för lokalpolisområde Kävlinge som helhet är i årets mät-
ning 1,69. Det är marginellt högre än i fjol (1,66) men lägre än de närmaste åren dess-
förinnan. Inget index är högre än 3 i det samlade resultatet för hela lokalpolisområdet. 
Svarsfrekvens: 63,4 procent.  
 
Burlövs totalindex ligger i år på 2,25, en liten ökning från fjolårets 2,16. De största pro-
blemen är nedskräpning och skadegörelse, och fler än i fjol anser att det finns problem 
med påverkade personer utomhus. Utomhusstörningarna som helhet har dock minskat. 
Utsattheten för brott är låg, och den generella oron att utsättas för brott har minskat. 
Trots detta har otryggheten att vistas utomhus kvällstid samt att resa med lokaltrafik 
ökat.   
 
Kävlinges samlade index har förbättrats i årets mätning, till 1,44 från 1,59 i fjol. Oron 
för inbrott i bostad ligger nu på index 2, vilket är den lägsta nivån på fem år. Problema-
tiken kring bilar som kör för fort har sedan tio år tillbaka legat på index 3, men minskar 
i år till index 2. Indexvärdet för trygghet ute ensam sen kväll har dock ökat från 2 till 3, 
vilket är en försämring.  
 
I Lomma hamnar årets totalindex på 1,56, vilket är en höjning från 2019 års 1,34. Ök-
ningen gäller bland annat buskörning med moped/mc, nedskräpning och oro för brott 
mot bil, mc, moped eller cykel. Positivt är dock att oron för att drabbas av inbrott i bo-
stad har minskat och för första gången ligger så lågt som index 2.  
 
Staffanstorps totalindex är i år 1,81, vilket är näst intill samma nivå som i fjol. Proble-
matiken med ungdomar som bråkar och stör minskade i fjol, och har nu minskat ytterli-
gare. Även värdet för buskörningar med moped/mc har förbättrats. Fler uppger sig an-
mäla brott, vilket är mycket positivt. Indexökningar kan dock konstateras för bland an-
nat nedskräpning samt hastigheter och efterlevnad av trafikregler.     
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2 Om undersökningen 
 
2.1 Bakgrund och syfte 
Trygghetsmätningar har genomförts i olika delar av landet av Polisen sedan mitten av 
1990-talet. Syftet är att ta reda på allmänhetens brottsutsatthet, erfarenhet av ordnings-
störningar, mer konkreta trygghetsuppfattning och bedömning av Polisens lokala insat-
ser. Resultaten ska ligga till grund för planering och uppföljning av Polisens lokala 
verksamhet samt ge möjlighet för val av lämpliga samarbetspartners. Den genomförs 
även av kommuner och andra aktörer i arbetet med brottsförebyggande och trygghets-
skapande åtgärder. 
 
2.2 Målpopulation  
Undersökningens målpopulation är invånare i åldern 16-85 år, boende i de olika lokal-
polisområdena.  
 
2.3 Urvalsram & stratifiering  
Urvalet har dragits ur folkbokföringen, och har stratifierats på postnummerområden, 
definierade av Polismyndigheten utifrån lokalpolisområden. Inom varje stratum har ett 
obundet, slumpmässigt urval gjorts om 300 individer. Urvalsdragningen gjordes av Sta-
tens Personadressregister (SPAR). 
 
2.4 Metod  
Datainsamlingen har skett med hjälp av postala enkäter med möjlighet att besvara 
undersökningen på webben med ett unikt lösenord. 
 
2.5 Frågeformulär  
Frågeformuläret är en standardiserad enkät, vars grundutförande har sett i princip lika-
dan ut sedan trygghetsmätningarna startade 1999 med enda större undantag för vissa 
tilläggsfrågor som då placerats sist i formuläret. 
 
2.6 Svarsfrekvens totalt (polisregion Syd) 
Enkäten skickades ut till cirka 72 800 respondenter och 44 566 svar inkom, vilket inne-
bär en svarsfrekvens på 61,2 procent. Totalt inkom 10 984 webbsvar, vilket motsvarar 
cirka 25 procent av samtliga svar. 
 
2.7 Indexering  
Polisens problemindex och problemnivåer är en analysmodell för att underlätta en be-
dömning av ”trygghetsbilden” för boende i ett geografiskt område (kommun, stadsdel 
eller annan geografisk indelningsgrund) mot hur det ser i nationell måttstock. 
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2.8 Gruppering av indikatorer  
I modellen används begreppet "påtagligt problem" för att synliggöra tänkbara priorite-
ringar och uppfatta effekter av tidigare arbete. ”Påtagligt problem” definieras som: tyd-
ligt, märkbart, dominerande, synligt, upptar allmänt medvetande i hög grad, manifest, 
vanligt samtalsämne i lokalsamhället.  
 
Nivå 0 - Närmast obefintligt problem  
Nivå 1 - Inte alls påtagligt problem  
Nivå 2 - Inte särskilt påtagligt problem  
Nivå 3 - Ganska påtagligt problem  
Nivå 4 - Påtagligt problem  
Nivå 5 - Mycket påtagligt problem  
Nivå 6 - Alarmerande påtagligt problem 
 

3 Användning av resultatet 
Resultatet från trygghetsmätningen bildar, tillsammans med annan information som exem-
pelvis brottsstatistik och kriminalunderrättelser, underlag för framtagande av gemensamma 
lägesbilder tillsammans med de olika kommunerna i regionen. Denna ligger sedan till grund 
för planering av aktiviteter under kommande år, både egna och gemensamma. 
 

4 Brå:s trygghetsundersökning (NTU) 
Brottförebyggande rådet (Brå) gör årligen en trygghetmätning, kallad NTU (Nationell 
trygghetsundersökning). Det är viktigt att skilja Brå:s mätning från polisens egen mätning, 
som är den som beskrivs i denna rapport. Mätningarna är genomförda vid olika tidpunkter 
och på olika sätt, och direkta jämförelser är svåra att göra. Polisregion Syd har erfarenheter 
av lokala trygghetsmätningar sedan slutet av 1990-talet, medan BRÅ genomförde en något 
mer lokal undersökning än tidigare NTU först 2017. 
 
Detta är de mest övergripande skillnaderna:  
 

• Polisens mätning är gjord i augusti-november 2020, och avser 2020. NTU är gjord i 
januari-april 2020 och avser 2019.  

• Färre svar från polisregion Syd i NTU än i polisens egen mätning. (Cirka 74 000 
svar fördelade över hela landet i NTU jämfört med cirka 44 500 svar enbart från po-
lisregion Syd i den egna mätningen.) 

• Polisens mätning kan brytas ner ända ner på kommundelsnivå, medan NTU kan 
brytas ner som lägst på lokalpolisområdesnivå (oftast flera kommuner som då räk-
nas samman).  

 

5 Kommuner, delområden och svarsfrekvens, lokalpolis-
område Kävlinge 

 
Kommun Delområde Svarsfrekvens 
Burlöv Centrum/Arlöv 52,3 % 
 Åkarp 57,7 % 
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Kävlinge Väster 66,3 % 
 Öster 67,6 % 
 
Lomma Bjärred 68,7 % 
 Tätort 73,7 % 
 
Staffanstorp Hjärup 64,0 % 
 Landsbygd 60,0 % 
 Tätort 59,0 % 
 
Lokalpolisområdet som helhet: 
Totalt antal utskickade enkäter: 2 700 
Antal inkomna svar: 1 710 
Svarsfrekvens: 63,4 % 
 

6 Burlövs kommun 
I Burlövs kommun har det totala indexet ökat en aning, från 2,16 till 2,25. Ökningen 
ligger främst i Arlöv, Åkarp ligger kvar på samma resultatindex som 2019. Störst pro-
blem upplever de svarande med nedskräpning och skadegörelse. De upplever också att 
påverkade personer utomhus ökat. Utomhusstörningarna har som helhet gått ner. Ut-
sattheten och oron att utsättas för brott har minskat, medan den upplevda otryggheten att 
vistas utomhus kvällar har ökat. Detta syns även i otryggheten som är kopplad till resor 
med lokaltrafiken. Färre i kommunen som helhet tycker att polisen bryr sig om de lo-
kala problemen. 
 
6.1 Arlöv  
Årets resultatindex i delområde Arlöv landar på 2,34. Nedskräpningen har ökat från 
index 3 till 4, och skadegörelsen från 2 till 3. Missbruksproblematiken har ökat, varav 
narkotikapåverkade och berusade personer utomhus har ökat från 2 till 3. Utomhusstör-
ningarna har annars generellt sett bättre siffror i år, förutom bråk utomhus som ökat från 
3 till 4. Även de trafikrelaterade störningarna har minskat, framför allt buskörning med 
moped som gått från index 4 till 3. Ungdomsgäng som bråkar och stör ligger kvar på 
samma nivå som 2019 (index 3).  
 
Den faktiska utsattheten för brott i Arlöv är låg, och har minskat ytterligare i årets mät-
ning (från 1 till 0,5). Även den generella oron för att utsättas för brott har minskat. Men 
ändå känner färre sig trygga ute ensam kväll (ökning från index 5 till 6) och med att åka 
lokaltrafik (ökning från 3 till 4).  
 
Polisens agerande mot de lokala problemen ligger kvar på låg nivå (1,33) och har inte 
förändrats sedan 2019.  
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6.2 Åkarp 
Det samlade resultatindexet för Åkarp är i årets mätning 1,88. Även här upplever de 
svarande att nedskräpningen ökat (från index 2 till 3), liksom påverkade personer utom-
hus som ökat från 1 till 2.  
  
När det gäller utomhusstörningar så har de upplevda problemen med ungdomsgäng som 
bråkar och stör ordningen ökat från index 1 till 3, medan störningar kopplade till mope-
der och trafik generellt ligger kvar på samma nivåer som i fjol.  
 
Utsattheten för brott är låg, och ligger kvar på samma nivå som flera år tidigare, 0,75. 
Värdet för den konkreta känslan av otrygghet har förbättrats totalt sett, trots en liten 
försämring avseende de som känner sig trygga ute sen kväll. Oron för att utsättas för 
brott har minskat i tre av fem frågor. Oron för inbrott i bostaden har gått från index 5 till 
4 och för inbrott i förråd från 4 till 2. Oron för sin bil, moped eller cykel har minskat 
från 3 till 2.  
 
Färre tycker att polisen bryr sig om de lokala problemen, index 4 mot fjolårets 3. Dock 
är det färre som uttryckligen anger att polisen inte bryr sig om de lokala problemen, från 
index 2 till 1.  
 
6.3 Kommentarer 
Det har på många sätt varit ett speciellt år med anledning av den pågående pandemin. 
Färre har varit bortresta och fler har varit kvar i hemmamiljön. Få fritidsverksamheter 
har varit igång med normal verksamhet, inställda idrottsevenemang och träningar har 
begränsat både vuxna och ungdomars sysselsättning. Det kan finnas en koppling mellan 
detta och den ökade nedskräpningen och skadegörelsen, liksom att de boende då upp-
märksammar fler misstänkt narkotikapåverkade personer i närområdet. Det är dock po-
sitivt att det inte är någon större förändring gällande störande ungdomar i Arlöv. Vi vet 
dock att många ungdomar till stor del vistats i andra kommuner med stränder och bad.  
 
I Burlövs kommun finns en god samverkan med olika externa parter, kommunen har 
ytterligare flyttat fram sin roll inom det brottsförebyggande området med tillsättandet av 
trygghetsvärdar och trygghetssamordnare under året. Vår samverkan med till exempel 
socialförvaltningen, skolor, förskolor, räddningstjänsten och ungdomsgruppen har sedan 
en längre tid tillbaka utvecklats i rätt riktning där alla arbetar mot samma mål. Vi har 
under hösten genomfört ett antal trygghetsvandringar i kommunen, som vi hoppas kan 
ge resultat nästkommande år. Polisen har även monterat upp en övervakningskamera 
centralt i Arlöv som en del i det trygghetsskapande arbetet. Åtgärden kommer förhopp-
ningsvis, tillsammans med andra från kommunen vidtagna åtgärder, bidra positivt till 
den upplevda tryggheten i Arlöv.  
 
Vi har fortsatt med corona-anpassade besök med vårt mobila kontor ute i kommunen.  
Detta har gjort att vi varit synliga i samma utsträckning som tidigare, och träffat kom-
munens invånare i deras vardag för att föra en dialog om hur det är att bo i kommunen.   
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7 Kävlinge kommun 
Glädjande nog kan vi konstatera att resultatindexet för årets trygghetsmätning i Käv-
linge ytterligare har förbättrats, och hamnar i år på 1,44. Detta i jämförelse med förra 
årets utfall på 1,59. Från 2016 års mätning har vi i Kävlinge kommun haft en stadig 
minskning av resultatindexet år för år.  
 
Den upplevda problematiken med bilar som kör för fort har minskat från index 3 till 2. 
Kävlingepolisen får löpande in ett antal klagomål per månad angående höga hastigheter. 
Klagomålen loggas för åtgärd. Gällande buskörning med mopeder ligger index fortfa-
rande på 3. Andelen som generellt uppfattat minst ett problem i kommunen har under ett 
antal år legat på index 2 för att i årets mätning hamna på 1.  
 
När det gäller utsatthet för brott kan vi se en liten ökning kring detta från index 0 till 1. 
Detta avser variablerna ”under senaste månaderna varit utsatt för brott” samt ”utsatt för 
stöld”. Dock ligger indexet på en mycket låg nivå. Även när det gäller att vara trygg ute 
sena kvällar ser vi en förhöjning av index från 2 till 3. Under de senaste årens mätningar 
har denna indexsiffra växlat mellan index 2 och 3. Samtidigt ser vi en minskning av 
index då det gäller kvinnor som antastas. Från en låg siffra på 2 i förra årets mätning har 
vi i år index 1, vilket är mycket glädjande. 
 
Under variabeln ”oro för att utsättas för brott” noterar vi att oron för inbrott i bostad har 
minskat från index 3 till 2. Kävlinge kommun har under en följd av år haft en nedgång 
av antalet bostadsinbrott. Det har också blivit synligt i de årliga trygghetsmätningarna 
där index över tid sjunkit och där årets nivå är den lägsta på 11 år. Emellertid har den 
nedåtgående trenden gällande antal inbrott nu brutits, och vi kommer att få en uppgång i 
statistiken under 2020. Detta på grund av ett ökat antal inbrott i bostad under våren. 
Dock har nivåerna från maj månad och framåt åter legat på en mycket låg nivå, i paritet 
med 2019 års siffror. Ett fortsatt grannsamverkansarbete, liksom användning av märk-
DNA, är viktiga verktyg för att förebygga inbrott i bostad.  Samverkan med Kävlinge 
kommun kring detta kommer att fortsätta.  
 
Även oron för brott kring bil, mc och cykel har minskat, från index 2 till 1.  En förkla-
ring till detta kan vara den starkt nedåtgående trenden av antal bilinbrott på Center Syd, 
vilket i sin tur kan förklaras av det stora antalet uppsatta kameror i området. Även pro-
blemindex i variablerna” åka tåg eller buss” samt ”avstått från någon typ av aktivitet” 
har minskat i 2020 års mätning. Slutligen, när det gäller polisens agerande mot problem, 
ligger allmänhetens uppfattning på samma nivå som under 2010 med låga indextal. 
 
Sammanfattningsvis är det glädjande att årets mätning visar ett sänkt problemindex, där 
de flesta delindex ligger på en mycket låg nivå. Det är ibland små förändringar, men 
viktiga, som visar att utvecklingen pekar åt rätt håll. Biltrafiken samt bostadsinbrotten 
har under lång rad av år legat på en hög nivå. Nu ser vi att index gällande dessa sjunkit i 
årets mätning. Just oro kring sin bostad skapar stor generell otrygghet. Vi vill gärna 
framhäva att trygghetsarbetet i Kävlinge har stor hjälp av olika externa aktörer såsom 
Kävlinge kommun, nattvandrare, säkerhetsföretag samt övriga företag. När det gäller 
företag har ytterligare kontakter knutits under 2020.  
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Sist med inte minst har det brottsförebyggande arbetet i Kävlinge kommun präglats av 
en mycket god samverkan med allmänheten. Detta trots att pandemin haft stor påverkan 
i våra kontaktytor. Vi inom Kävlingepolisen kommer att fortsätta vår strävan att göra 
Kävlinge kommun trygg för dess innevånare och utveckla vår samverkan med olika 
aktörer.          
 

8 Lomma kommun 
Indexet i årets mätning blev lite sämre än året innan, 1,34 har blivit 1,56. Ingen stor 
skillnad men vår ambition var att det inte skulle bli någon försämring. 
 
Vad är det då som sticker ut? Nedskräpning har legat högt de sista tre åren och i år är 
det lite högre än innan. Det är framför allt i Lomma som indexet ligger högt (3), men 
även i Bjärred har det blivit en viss ökning. En förklaring kan ligga i det ökade antalet 
besökare till kommunen på sommaren, men det förklarar inte allt. Fler måste tänka efter 
vad man gör av sitt skräp när man är ute. Kommunen har tittat särskilt på problemet och 
kommer att fortsätta göra det. 
 
Även buskörning med mopeder ligger högt, index 4. Det var högt även förra året. Fram-
för allt i Lomma men även i Bjärred finns en ökad oro över detta. Polisen har genomfört 
en del mopedkontroller under året. Vid kontrollerna har det blivit både böter och ibland 
beslag av mopeder. Samtal till föräldrar har skett då vi fått registreringsnummer i de 
klagomål på mopeder som kommit in. Det har fallit väl ut, och är något som vi kommer 
att fortsätta med. Föräldrar får information och kan ta en diskussion med sina barn.  
 
Något som inte har stuckit ut innan är oron av att utsättas för brott gällande bil, mc, mo-
ped eller cykel. Detta har dock ökat i årets mätning, från index 1 till 3. Bilinbrotten har 
ökat och då mest snabba inbrott, en krossad ruta, då något lämnats kvar i bilen vid korta 
ärenden. Stölder av bildelar har också ökat den senaste tiden, främst från BMW. Fler 
inbrott ger oftast en ökad oro.  
 
Ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen har också ökat, från index 2 till 3. Polis, 
trygghetsvärdar och fältgrupp är frekvent på de platser som vi har kännedom om där 
ungdomar håller till. Vi behöver dock alltid mer information för att kunna vara på rätt 
plats och förebygga. 
 
Anmälningsgraden, det vill säga benägenheten att anmäla brott, har tyvärr minskat och 
vi ser en skillnad mellan kommunens olika delar. I Lomma är det fler som anmäler brott 
än i Bjärred. Om brott inte anmäls ökar mörkertalet, och det förebyggande arbetet blir 
svårare för både polisen och kommunen. De brott som inte alltid anmäls är oftast 
mindre brott så som cykelstölder, skadegörelser och mindre bedrägerier på nätet. Vi ser 
tyvärr även ibland att man inte anmäler allvarliga brott så som rån och utpressning, på 
grund av rädsla. Ibland vill man inte heller berätta vad som hänt fast man har gjort en 
anmälan. Den här rädslan måste tas på allvar. ”Tystnaden” är något som vi är många 
som måste hjälpa till att förändra. Några få gärningsmän ska inte få skapa otrygghet för 
många. 
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Positivt är att oron för att drabbas av inbrott i bostad har minskat och för första gången 
ligger så lågt som index 2. Polisen och Lomma kommun har samverkat under många år 
för att förebygga bostadsinbrott. Hittills i år är det färre inbrott än vanligt i kommunen. 
Det är dock ingen tröst för de som har drabbats. Några framgångsfaktorer för färre in-
brott är grannsamverkan, användning av märk-DNA samt observanta medborgare som 
hör av sig när de ser något konstigt i deras bostadsområde.  
 
Glädjande är också att andelen som inte har varit utsatta för något som helst brott ligger 
kvar på en hög nivå (80 procent), även om det minskat lite. 
 
Vi och Lomma kommun kommer att fortsätta utveckla vår samverkan med varandra och 
andra för en ökad trygghet och mindre brottslighet. Vårt mål är att trygghetsindexet ska 
förbättras till nästa års mätning. 
 

9 Staffanstorps kommun 
Staffanstorps totala resultatindex ligger i år på ungefär samma nivå som i fjol – 1,81, 
jämfört med 1,78 år 2019, 1,91 år 2018 och 2,13 år 2017. 
 
Staffanstorpsborna tycker problematiken med ungdomsgäng som bråkar och stör ord-
ningen har minskat. Index i år ligger på 2, från att ha legat på 4 år 2017 och 3 under 
2018 och 2019. Detta är glädjande, då många av våra ungdomar har vistats mycket ut-
omhus i dessa corona-tider. 
 
Enligt de svarande har det även skett en förbättring gällande buskörning med moped i 
kommunen. Index ligger i år på 3, jämfört med index 4 år 2019 och 2017. En klapp på 
axeln till Staffanstorps mopedungdomar och deras föräldrar! 
 
Indextalet för oron att bli utsatt för inbrott i bostaden ligger på index 3, samma nivå som 
2019. Under åren 2016-2018 var indextalet 4. Polisens och kommunens mål är att öka 
tryggheten. I år har vi med anledning av pandemin inte haft lika många uppstarter av 
grannsamverkansgrupper som tidigare år, vilket kan vara en orsak att detta index ligger 
still.  Vi fortsätter att tillsammans med kommunen jobba med utvecklandet av grann-
samverkansområden.  
 
Glädjande är att färre utsatts för minst ett mängdbrott i kommunen. Indextalet är samma 
(1) men ser man till procentsiffran hamnade vi i år på 12 procent jämfört med 18 pro-
cent år 2019, en minskning med 6 procentenheter. Vi kan också konstatera att anmäl-
ningsgraden ökat med 9 procentenheter, från 32 procent år 2019 till 41 procent år 2020. 
Vi har dock en bit kvar till den nivå vi hade under åren 2015 och 2016, som låg runt 59 
procent.  
 
På den negativa sidan ser vi att de svarande anser att nedskräpning är ett ökande pro-
blem. Vi är i år tillbaka på index 3, från index 2 år 2019. Vad detta beror på kommer vi 
titta närmare på tillsammans med Staffanstorps kommun. 
När det gäller trafiken tycker de svarande, trots förbättringen gällande mopeder och 
buskörning, att det fortfarande hålls för höga hastigheter i kommunen och att trafikreg-
ler inte respekteras. Vi genomför trafikkontroller utifrån de klagomål och tips som in-
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kommer i den utsträckning som vi har möjlighet. Polis och kommun har ett nära samar-
bete i denna fråga och vårt mål är att skapa en tryggare trafikmiljö i kommunen.    
 
Vårt nära samarbete med Staffanstorp kommun fortsätter i samma goda anda. Vi jobbar 
fortfarande utifrån EST-modellen och vi håller på att ta fram en ny gemensam samver-
kansöverenskommelse. Arbetet med denna är i full gång. 
 

10 Bilagor 
 
10.1 Resultatbild Burlövs kommun 
10.2 Resultatbild Kävlinge kommun 
10.3 Resultatbild Lomma kommun 
10.4 Resultatbild Staffanstorps kommun 
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