
   
 

Trygghetsdialog skolungdomar 2020-2021 

 

Denna trygghetsdialog tog plats vid fyra tillfällen, 2020 till 2021. Först på Ungdomsinskottet, 

sedan på kommunens två högstadieskolor, Strömsnässkolan och Markaryds skola samt på 

Kunskapscentrum Markaryd (KCM), kommunens gymnasieskola. Den dialog som utfördes på 

Ungdomsinskottet hölls i av en deltagare från projektet Initiativ trygghet som tidigare arbetat med 

dessa. Resterande dialoger utfördes av representanter från respektive skola, med instruktioner, 

tillförsedda av projektet. Detta för att undvika onödig kontakt mellan nya människor och för att 

möjliggöra till utförandet av dessa dialoger trots rådande pandemi. 

Likt föregående trygghetsdialoger var resultatet entydigt positivt. Totalt inkom hela 108 svar 

under dialogens gång. Varav en tydlig majoritet av dessa visade på en hög nivå av upplevd 

trygghet. 

 

De slutsatser vi kan dra från denna trygghetsdialog är att majoriteten av de som deltog i dialogen 

känner sig trygga. Ser man till deras trygghet rent generellt så kände sig hela 93% av de som 

deltog i dialogen trygga, cirka 55,5% ”Mycket trygga” och ungefär 37,5% ”Ganska trygga”. 

Resterande 7% kände sig ”Ganska otrygga” eller ”Väldigt otrygga”. Den upplevda tryggheten i 

skolan var på en liknande nivå som den upplevda tryggheten rent generellt, med 93,5% som 

uppgav att de kände sig ”trygga” i skolan, 40,5% ”Mycket trygga” och 52,5% ”Ganska trygga”. 

Otryggheten här var den likaså relativt låg, där cirka 6,5% av skolungdomar uppgav att de var 

otrygga. 

Den vanligaste trygghetsingivande aspekt som lyftes var tryggheten i det familjära. Alltså att man 

”känner till sitt område”, att man ”känner personerna i skolan” och att man har en familj och 

vänner som stöttar en. Varav vänner var det absolut vanligaste svaret, då det nämndes av nästan 

29% av deltagarna Gällande vad man ansåg gjorde en otrygg så svarade man att stök på skolan, 

otrevliga människor eller personer man inte känner, gjorde en otrygg. Därutöver var det också 

många som svarade att det inte fanns något som gjorde dem otrygga, eller att de inte visste.  

De förslag man gav till hur tryggheten ska öka i kommunen handlade framförallt om en ökad 

polisnärvaro och en förbättrad utebelysning. Dessutom lyfte man också behovet av mötesplatser 

och ett levande centrum för att skapa mer rörelse i byn.  

 

De som deltog i den i denna trygghetsdialog var cirka 44% män, 53% kvinnor och 3% annat. 

Kvinnor var således något överrepresenterade. Majoriteten av deltagarna gick på 

Strömsnässkolan, varav en stor andel deltagare gick på KCM och en mindre andel från Markaryds 

skola. De flesta deltagare var födda i Sverige, men länder så som Syrien, Afghanistan, Grekland, 

Tyskland och Burundi var också representerade. 

 

Ett stort tack till samtliga anställda på Strömsnässkolan, Markaryds skola och KCM för er hjälp i 

utförandet av dessa trygghetsdialoger, och ett stort tack till alla som valde att deltaga. 


