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Trygghetsmätningen 2017
Underrubrik
Förslag till beslut
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger rapporten till
handlingarna.
Sammanfattning
Resultaten från Stockholms stads trygghetsmätning visar att de allra
flesta känner sig trygga i staden. Cirka 80 % eller 4 av 5 svarar att
de känner sig trygga. Invånarna i Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsområde upplever i sin tur sammantaget mindre utsatthet,
oro och ordningsstörningar än vad genomsnittet i Stockholm gör. I
stadsdelsområdet finns det emellertid en ökad oro och utsatthet när
det gäller ex. sexuella trakasserier. Västertorp är den stadsdel som
hamnar över genomsnittet i Stockholms stad när det gäller utsatthet
och oro.
Hägersten-Liljeholmen har generellt sett en fortsatt positiv
utveckling inom frågeområden som stadsdelsnämnden har större
möjlighet att påverka, som exempelvis upplevelsen av ”mörka
områden”.
Stadsdelsförvaltningen behöver i samverkan med polisen fortsätta
att intensifiera arbetet med trygghetsskapande och
brottsförebyggande arbete i främst Fruängen och Västertorp. Det
finns också anledning att uppmärksamma den ökade oron och
utsatthet för sexuella trakasserier och våldtäkt som enkätsvaren
visar. Stadsdelsförvaltningen behöver också arbeta vidare med
frågan kring påträngande tiggeri utifrån
samverkansöverenskommelsen med polisen.
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Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen för samhällsplanering.
Ärendet redovisades för de fackliga organisationerna vid
samverkansgrupp den 3 oktober.
Ärendet
Under våren 2017 genomfördes Stockholms stads trygghetsmätning
för fjärde gången. Syftet med undersökningen är att skapa en
samlad bild av hur utsatthet för brott, upplevelser av
ordningsstörningar och upplevelse av trygghet eller oro för att
utsättas för olika typer av brott fördelar sig över stadens olika delar.
Undersökningen genomfördes som en postenkät till ett
slumpmässigt urval av drygt 32 000 personer 16-79 år,
mantalsskrivna i Stockholm. I Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsområde besvarade totalt 1369 personer enkäten. Det
motsvarar 55,2 %. Andelen svarande var förhållandevis jämn i de
tio områdena.
När det gäller tolkning av resultatet i en urvalsundersökning som
denna kan det konstateras att det finns goda förutsättningar att
undersöka utvecklingen över tid på stadsövergripande nivå eller
resultatet för stadsdelsområdet Hägersten-Liljeholmen.
När det gäller tolkning av resultatet på stadsdelsnivå exempelvis
Fruängen eller Västberga är det däremot större risk att värdena
”hoppar” från ett år till ett annat. Alltför långtgående tolkningar
baserade på så små grupper ska därmed göras med stor försiktighet.
Demografi
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsområde består av 10 stadsdelar.
Stadsdelsområdet fortsätter att växa och hade ett flyttningsöverskott
på närmare 1 000 personer under 2016. I stadsdelsområdet som
helhet är de största åldersgrupperna mellan 25 och 35 år och
följaktligen finns även många barn i förskoleålder, allra flest i
Liljeholmen. Störst andel unga vuxna, 20-24 år, bor i Västberga och
Fruängen. Stadsdelarna Fruängen och Västertorp har högst andel
invånare som är över 65 år.
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I stadsdelen Mälarhöjden dominerar enfamiljsbostäder, i övriga
stadsdelar är lägenheter i flerbostadshus i majoritet. I
flerfamiljshusen utgörs drygt hälften av lägenheterna av
bostadsrätter. Drygt hälften av invånarna i stadsdelsområdet har
någon form av eftergymnasial utbildning. Medelinkomsten varierar
mellan stadsdelarna, exempelvis är den 288 000 kr per år i
Västertorp medan den i Liljeholmen uppgår till 394 000 kr per år.
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Andelen arbetslösa i Hägersten-Liljeholmen är lägre än
genomsnittet för staden (Stockholms stad 2,8 % och HägerstenLiljeholmen 2,2 %) vilket även gäller för andelen utrikesfödda
(Stockholms stad 24 % och Hägersten-Liljeholmen 18 %) .
Otrygghet – invånare som känner oro
Resultaten från Stockholms stads trygghetsmätning visar att de allra
flesta i staden känner sig trygga. Cirka 80 % eller 4 av 5 svarar att
de känner sig trygga. Samtidigt har oron ökat i bl.a. Spånga-Tensta,
Rinkeby-Kista, Hässelby-Vällingby och Skärholmen.
Invånarna i Hägersten-Liljeholmen känner i mindre utsträckning
oro för att utsättas för brott eller att vistas i offentliga miljöer av
något slag än den genomsnittliga stockholmaren.
Det är emellertid inte helt att göra jämförelser över tid då
omvärlden idag ser annorlunda ut. Mycket har hänt och förändrats
sen 2014. I en stor stad som Stockholm sker det hela tiden stora
förändringar som i sin tur kan bidra till känslor av oro. Det har
också hänt mycket i omvärlden som påverkar känslor av otrygghet.
Det kan till exempel vara terrordåd runt om i världen och i Europa
liksom skjutningar i Stockholm eller i andra delar av landet. Det är
då viktigt att påminna om att den faktiska utsattheten för brott har
en mycket svag ökning över tid. Samma tendens till ökning av oro
och otrygghet lyfts även i Brottsförebyggande rådets(BRÅ) senaste
nationella trygghetsmätning 2016.
Det är även viktigt att ta hänsyn till att det är komplicerat att mäta
otrygghet och oro för brott eftersom trygghet är en subjektiv
upplevelse som kan vara kopplad till konkreta händelser eller vara
en generell, ospecifik känsla.
Det finns vissa skillnader stadsdelarna emellan. Exempelvis anger
de boende i Gröndal en aningen större oro för att utsättas för brott
av något slag än genomsnittet i Stockholms stad. I Hägersten och
Mälarhöjden upplever invånarna en något högre oro för att bli utsatt
för bostadsinbrott än genomsnittet i Stockholms stad.
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Oron för att bli utsatt för sexuella trakasserier i HägerstenLiljeholmen ligger sammantaget under genomsnittet i Stockholms
stad I några stadsdelar finns emellertid en oro för sexuella
trakasserier som ligger något över genomsnittet i Stockholms Stad
exempelvis Fruängen 15 % och Västertorp 17 %.
Oron för våldtäkt ligger också sammantaget under genomsnittet i
Stockholms stad men det finns också stadsdelar som ligger över
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genomsnittet i Stockholms stad exempelvis Fruängen 16 % och
Västertorp 16 %.
I Västertorp känner invånarna i förhållande till övriga delar av
stadsdelsområdet en högre oro och hamnar över genomsnittet i
Stockholms stad när det gäller oro för flera brott som ex. våld eller
överfall i den offentliga miljön, sexuella trakasserier etc.
Ordningsstörningar- invånare som upplever problem med
ordningsstörningar
Invånarna i Hägersten-Liljeholmen upplever i mindre grad än den
genomsnittlige stockholmaren olika former av ordningsstörningar.
Samtliga former av störning så som nedskräpning, klotter, berusade
eller narkotikapåverkade personer, stökiga grannar och ungdomar
ligger under genomsnittet i Stockholms stad men har sedan
Trygghetsmätningen 2014 ökat något.
När det gäller påträngande tiggeri ligger Hägersten-Liljeholmen
sammantaget under genomsnittet i Stockholms Stad men Fruängen
och Västertorp ligger över Stockholms stads genomsnitt och
Liljeholmen i linje med genomsnittet.
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsområde ligger sammantaget under
genomsnittet i Stockholms stad då det gäller upplevda problem med
mörka områden. I Liljeholmen upplever invånarna att
ordningsstörningar i form av skadegörelse, mörka områden,
berusade personer och narkotikamissbrukare på offentliga platser
ligger något över genomsnittet i Stockholms Stad.
Utsatthet – invånare som beskriver att de har utsatts för brott
Invånarna i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsområde är i mindre
utsträckning utsatta för brott än den genomsnittlige stockholmaren.
De brott som invånarna uppger att de har utsatts för i något högre
grad än den genomsnittlige stockholmaren är sexuella trakasserier
(Stockholms stad 5 % och Hägersten-Liljeholmen 6 %).
Misshandelsbrott ligger i linje med genomsnittet och övriga brott
ligger under genomsnittet.
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Det finns vissa skillnader gällande utsatthet för brott på
stadsdelsnivå. Sexuella trakasserier ligger exempelvis något högt
överlag i exempelvis Aspudden och Västertorp. Hot ligger högre i
Aspudden och våld och hot i nära relation ligger något högre i
Hägersten.
Stadsdelarna Hägersten, Hägerstensåsen, Mälarhöjden, Västberga
och Västertorp ligger över Stockholms stads genomsnitt när det
gäller stöld i hushållet och skadegörelse i hushållet men Hägersten-
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Liljeholmens stadsdelsområde hamnar trots det under genomsnittet
när det gäller hela staden. Det område som sticker ut är Västertorp.
När det gäller utsatthet för brott så ligger Västertorp över
Stockholms stads genomsnitt i trygghetsmätningens samtliga
brottskategorier.
Förtroende för stadsdelsförvaltningen
Invånarna i Hägersten-Liljeholmen har fått ett ökat förtroende för
stadsdelsförvaltningen sedan den senaste Trygghetsmätningen 2014
och förtroendet ligger över genomsnittet i Stockholm.
Förvaltningens synpunkter och bedömning
Hägersten-Liljeholmen är ett stadsdelsområde där invånarna känner
sig trygga och upplever mindre utsatthet än den genomsnittliga
stockholmaren. Vissa stadsdelar upplevs som mindre trygga och
mer utsatta än andra men sammantaget är det ett tryggt
stadsdelsområde.
Inom stadsdelsområdet upplever boende i stadsdelarna Fruängen
och Västertorp en större grad av oro. I Liljeholmen, Västberga och
Fruängen upplever invånarna i större utsträckning problem med
ordningsstörning men utsattheten ser ut att vara störst att vara störst
i Västertorp.
Stadsdelsförvaltningen ser mycket positivt på resultatet i de frågor
som stadsdelsnämnden råder över. Särskilt gällande mörka områden
och att invånarna i Hägersten-Liljeholmen upplever ett ökat
förtroende för stadsdelsförvaltningen och polisen.
Trenden för otrygghetsskapande och ordningsstörning går
sammantaget åt rätt håll, sett ur ett längre perspektiv. För att hela
tiden sträva efter att förbättra stadsmiljön och möta invånarnas
behov så ska stadsförvaltningen uppmärksamma de signaler som
framkommer kring oro och utsatthet i trygghetsmätningen.
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Stadsdelsförvaltningen behöver i samverkan med polisen
intensifiera arbetet med trygghetsskapande och brottsförebyggande
arbete främst i Fruängen och Västertorp. Det finns också anledning
att utreda den ökade oron och utsattheten för sexuella trakasserier
och våldtäkt vidare.
Stadsdelsförvaltningen behöver också arbeta vidare med frågan
kring påträngande tiggeri utifrån samverkansöverenskommelsen
med polisen. Invånarna i stadsdelsområdet anger att de upplever en
ökad problematik kring påträngande tiggeri. Tiggeri är tillåtet enligt

Tjänsteutlåtande
Dnr HL 2017/583
Sida 6 (6)

svensk lag men påträngande tiggeri är det inte. Det som upplevs
som påträngande tiggeri är däremot sällan det i en strikt juridisk
bemärkelse. Stadsdelsförvaltningen fortsätter också det
trygghetsskapande arbetet genom social och situationell prevention.
Samarbetet med bl.a. trafikkontoret, polisen och andra
samverkansparter fortsätter för att aktivt öka trygghet och trivseln
för alla invånare.
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