
   
 

Trygghetsdialog seniora invånare 20201104 
 

Denna trygghetsdialog tog plats på Mellangård i Markaryd, mellan 14.30-15:00 med deltagare från 
projekt ”Initiativ trygghet”. Detta kompletterades också med en enkät som skickades ut till SPF 
samt PRO.  

Likt föregående trygghetsdialoger var resultatet positivt, med totalt 19 svar under dialogens gång. 
Tanken var att göra ett liknande besök på Stig Inn i Strömsnäsbruk. Något som vi valde att avstå 
från med utgångspunkt i de lokala allmänna råd som trädde i kraft i Kronobergs län 05/11-20 
gällande Covid-19. 

 

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 89% av de som deltog i dialogen trygga, 47% ”Mycket 
trygga” och 42% ”Ganska trygga”. Resterande cirka 11% kände sig ”Ganska otrygga”. Viktigt att 
ha i åtanke är att detta i faktiska termer var två av 19 deltagare. 

De två vanligaste aspekter som man lyfte gällande vad som skapade trygghet i deras tillvaro var 
det faktum att man kände till, och hade bra grannar samt det faktum att man inte kände sig 
ensam. Gällande vad man ansåg gjorde en otrygg så fanns det inget tydligt mönster att utlysa, och 
de flesta deltagande hade inga konkreta exempel på vad som skapade otrygghet för dem. Några 
av de exempel som lyftes var inbrott och bluffsamtal.  

Det var återigen väldigt få konkreta exempel när det kom till förslag på hur vi tillsammans kan 
skapa en kommun som är trygg för alla. Dock nämndes polisnärvaro som en potentiellt viktig 
aspekt. 

Som svar på frågan ” Vad hade gjort kommunen till en trevligare plats att bo och leva i?” ansåg 
många att man skulle bygga fler bostäder, och framförallt utöka platserna på kommunens 
”trygghetsboenden”. 

 

De som deltog i den i denna trygghetsdialog var 21% män och 79% kvinnor, kvinnor var således 
överrepresenterade. Åldern hos dem som deltog var framförallt 75 och äldre, någorlunda väntat 
då detta var dialogens målgrupp. Hos de som svarade bodde nästan alla i Markaryd, med 
undantag för två personer som både i Strömsnäs respektive Traryd. Samtliga deltagare, med 
undantagen för en, vars födelseland vad USA, var födda i Sverige. 

 

Ett stort tack samtliga anställda på Mellangård som lät oss nyttja deras lokaler för denna dialog, 
och ett stort tack till alla invånare som deltog i denna trygghetsdialog. 


