
   
 

Trygghetsdialog nysvenskar 2020 
 

Denna trygghetsdialog tog plats under samhällsorienteringen och SFI samt pågick under en 
längre tid, mellan november och december 2020. Den hölls i av en deltagare från projektet 
”Initiativ trygghet” som redan arbetar tätt ihop med nysvenskar genom hans roll i 
samhällsorienteringen, tillsammans med anställda på vuxenutbildningen. Detta för att undvika 
onödig kontakt mellan nya människor. 

Likt föregående trygghetsdialoger var resultatet entydigt positivt. Totalt inkom hela 45 svar under 
dialogens gång. Varav en tydlig majoritet av dessa visade på en hög nivå av trygghet bland 
kommunens nysvenskar. 

 

De slutsatser vi kan dra från denna trygghetsdialog är att majoriteten av de som deltog i dialogen 
känner sig trygga. Totalt sett kände sig hela 93% av de som deltog i dialogen trygga, 63,5% 
”Mycket trygga” och 29,5% ”Ganska trygga”. Resterande cirka 7% kände sig ”Ganska otrygga” 
eller ”Väldigt otrygga. Något som i faktiska termer innebär att endast tre av 45 deltagare kände sig 
otrygga. 

De tre vanligaste trygghetsingivande aspekter som man lyfte var att man bodde i ett ”bra 
område”, hade bra grannar och kände att kommunen/ortens mindre storlek medförde en känsla 
av trygghet. Vikten av arbete lyftes också vid ett flertal tillfällen som trygghetsingivande. Gällande 
vad man ansåg gjorde en otrygg så svarade majoriteten att det inte fanns något som gjorde dem 
otrygga. Av de som gav andra svar på frågan var det tydligt att ungdomsgäng och drogförsäljning 
(framförallt bland unga) var det som skapade störst oro.  

De förslag man gav till hur tryggheten ska öka i kommunen handlade framförallt om att skapa 
mötesplatser och att arbeta för att öka samarbetet samt förtroendet kommuninvånare 
sinsemellan. En ökad polisiär närvaro ansågs också spela en potentiellt viktig roll i detta. 

 

De som deltog i den i denna trygghetsdialog var 33% män och 66% kvinnor, kvinnor var således 
överrepresenterade. Åldern hos dem som deltog var relativt utspridd, varav åldersgrupperna 25-
34, 35-44 och 45-54 hade något fler respondenter än resterande åldersgrupper. Bland de som 
svarade bodde majoriteten i Markaryd, med stort deltagande även ifrån de som är bosatta i 
Strömsnäsbruk. De flesta deltagare kom ursprungligen från Syrien, men även andra länder, så 
som Burundi, Palestina och Tyskland var representerat. 

 

Ett stort tack samtliga anställda på samhällsorienteringen och SFI för er hjälp i utförandet av 
dessa trygghetsdialoger, och ett stort tack till alla som valde att deltaga. 


