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Elisabeth Oliv, kommunpolis Skara/Götene 
 

Syftet 
 

Att få kommuninvånarnas bild av tryggheten där de bor är viktigt. Vi som arbetar inom 
polisen skapar ofta vår uppfattning av kommunen genom att vi just arbetar i den, medan 
de som lever och vistas i kommunen över tid, emellanåt har en annan syn på den.  

 

Genom att erbjuda kommuninvånarna att svara på medborgardialogen, får de vara med 
och säga vad de känner sig trygga respektive otrygga med, visa vad kommunen och 
polisen enligt dem behöver prioritera och föreslå sätt genom vilka vi alla tillsammans 
kan jobba efter för att det ska bli en bättre plats att leva och verka på.  

 

Genomförandet 
 

Från och med maj till och med november har medborgardialogen varit publicerad 
elektroniskt både på polisens och Götene kommuns hemsidor för att vara lätt och 
tillgänglig att delta i.  

Polisen lade i samband med det även upp information på sociala medier om att enkäten 
gick att besvara på detta sätt och utöver det, så har medborgardialoger genomförts vid 
olika tillfällen med en strävan att nå ut till alla olika åldersgrupperna.  

Totalt har det under dessa sju månader inkommit 221 stycken svar. 

 

Götenelördan 25 maj 

Under det årliga arrangemanget ”Götenelördan” fick polisen och kommunen ett tiotal 
medverkanden i medborgardialogen där de svarande var i åldersspannet 26-65 år.  

 

Kommunresa 3 september 

Kommunpolisen och säkerhetssamordnaren i kommunen gjorde under tisdagen den 3 
september en rundtur i kommunen för att även fånga upp de mindre orterna. Detta 
annonserades i lokaltidingen i god tid där platserna och de olika hålltiderna 
presenterades. Därefter besöktes Hällekis, Källby och Lundsbrunn med ett deltagande 
på ett femtontal personer fördelade på åldrarna 13-75 år.  

Kontakt med Götene tidning hade även tagits inför denna dag, som besökte oss på 
Handar’n i Källby och gjorde ett reportage om medborgardialogen i tidningen.  
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Elisabeth Oliv, kommunpolis Skara/Götene 
 

 

Seniordagen 12 september 

På seniorernas egen mässa i Parken, Götene spenderades en heldag där vi vid vårt bord 
fick utbyta många tankar med besökarna och även fick ett 30-tal enkätsvar i åldrarna 66-
75 år och över. 

 

Uppstartsmöte Grannsamverkan 30 september 

I samband med ett uppstartsmöte som hölls för en ny Grannsamverkansgrupp i 
Västerplana, erhölls åtta svar från åldrarna 26-45 år. 

 

Går’n 1 oktober 

Under en tisdagskväll var ungdomarna i fokus och vi pratade trygghet och 
medborgardialog på ungdomsgården i Götene. Det genererade i ett tiotal svar i åldrarna 
13-17 år.  

 

Liljestenskolan 7 oktober 

Under ett par timmar fanns kommunpolisen och säkerhetssamordnaren för Götene 
kommun på plats vid högstadieskolans cafeteria och pratade trygghet med ungdomarna.  

Där var det 37 elever som valde att ge sin syn på trygghet genom att fylla i enkäten och 
där de flesta var i åldern 13-17 år och någon enstaka under 13 år.  

 

Familjecentralen 11 oktober 

Den åldersgrupp som upplevs som ganska svår att nå i detta sammanhang, är åldern 18-
26 år. Därför planerades det in en informationsträff om medborgarlöftet och 
medborgardialogen på Familjecentralen i syfte att träffa några från just detta spann.  

Ett tiotal medverkande blev det i åldrarna 18-45 år.  

 

Trygghetsvandring i Källby 14 oktober 

Under denna öppna trygghetsvandring där Källbyborna fick komma och ge sin bild av 
samhället, informerades de även om medborgardialogen och där var det fem stycken 
som valde att svara på den i åldrarna 46-65 år.   
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Elisabeth Oliv, kommunpolis Skara/Götene 
 

Enkäten 
 

Medborgardialogen har varit utformad med mestadels kryssval där den som besvarat 
fått ange kön, åldersspann, hemort, om personen är orolig för att någon i dennes närhet 
ska bli utsatt för brott och vem oron i sådana fall gäller (t.ex. sig själv, släktning, vän, 
granne) följt av vilket brott som skapar denna oro. På dessa två frågor kring vem som 
kan bli drabbad av brott och brottskategorin, har den svarande kunnat kryssa i flera val.  

Vidare har svarspersonen även kunnat gradera sin känsla för trygghet och genom egna 
ord skriva huruvida det finns platser som denne känner sig otrygg på och vad som i 
sådana fall skapar den otrygghetskänsla.  

Slutligen har svarspersonen erbjudits möjlighet att med egna ord skriva vad polisen 
respektive Götene kommun kan göra för att skapa en tryggare känsla för denne i 
kommunen, samt fått kryssa i vad denne själv tillsammans med andra invånare kan göra 
för att bidra till ett tryggare samhälle. Som sista moment var frågan hur trygg personen 
känner sig överlag i kommunen. 

De enkäter som besvarats i pappersform har manuellt förts in i det digitala 
enkätverktyget och enkätverktyget har sedan sammanställt svaren i antal svarande, 
procentandelar och visualiserat det med diagram. Det som de svarande har skrivit i 
fritexterna, har enkätverktyget sammanställt i form av ”ordmoln” där de ord som 
nämnts flest gånger blir de största.  

 

Resultat  
 

Av de totala 221 svar som inkommit, är 51,13% av de svarande kvinnor (113 stycken), 
47,96% män (106 stycken) och 0,45% (en stycken) vill inte uppge kön.  

Gällande ålder är den största svarande åldersgruppen den mellan 13-17 år (28,05%, 62 
stycken) följt av 26-45 år (18,10%, 40 stycken) och 66-75 år (16,74%, 37 stycken). 

38, 46 % (85 stycken) av de svarande är från Götene tätort och 20,81% (46 stycken) 
utanför tätort.  

Gällande den sista frågan om hur trygga de svarande känner sig i Götene kommun är 
denna graderad från 1 (mycket otrygg) till 6 (mycket trygg). Här har 206 personer av 
221 stycken svarat och av dessa har 78,55% (173 stycken) kryssat i 4 och uppåt och 
14,93% (33 stycken) har kryssat i 3 och lägre.  

Den generella trygghetskänslan är Götene är alltså fortsatt hög. 
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Elisabeth Oliv, kommunpolis Skara/Götene 
 

Tryggheten i Götene kommun 

 
 

 

 

 

Den del av de svarande som ändå känner någon sorts oro att utsättas för brott, gör 
gällande att det främst är tre brott som skapar denna otrygghet. Dessa är i fallande 
ordning inbrott, stöld och misshandel/överfall. 
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Elisabeth Oliv, kommunpolis Skara/Götene 
 

Det som de som svarat på enkäten har skrivit i fritextfälten och som även formats till så 
kallade ”ordmoln”, sammanfattas nedan i punktform där de tre faktorer som nämnts 
flest gånger och därmed blivit störst, redovisas. 

 

Otrygghet 

Det är främst under kvällar och nätter som kommuninvånarna upplever otrygghet. Vad 
de tycker skapar otrygghet är: 

• Vissa centrala platser och bostadsområden i Götene tätort. 
• Trafiken på vissa platser i kommunen. 
• Skolgårdar kvällstid.  

 

Platser 

De tre platser som invånarna i kommunen anser som mest otrygga är  

• Runt torget och busstationen, Götene 
• Bostadsområdet kring Vikingagatan och Västerby, Götene 
• Elljusspåret och skogen däromkring, Götene  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

Elisabeth Oliv, kommunpolis Skara/Götene 
 

Några av de anledningar som säger varför denna känsla uppstår, är brist på belysning, 
berusade personer och grupperingar av människor. 

 

Trygghet 

Detta är vad kommuninvånarna tycker skapar trygghet i kommunen. 

 

Polisens del 

Enkätsvaren genomsyras av en önskan om fler poliser till antalet för att kunna få 
möjlighet att uppfylla nedanstående. 

• Synlig polis skapar trygghet. Invånarna efterfrågar mer patrullering av polis i de 
olika bostadsområdena i kommunen, inte bara i kommunernas centrum.  

• Relationer skapar trygghet. Invånarna önskar att polisen pratar mer med 
invånarna och bygger relationer och tror det är särskilt viktigt bland barn och 
ungdomar på kommunens skolor.  

• Trafikkontroller skapar trygghet. Genom att polisen är synlig i trafiken, blir det 
en lugnare effekt på den som i sin tur skapar trygghet. Fler trafikkontroller 
efterfrågas. 
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Elisabeth Oliv, kommunpolis Skara/Götene 
 

Kommunens del 

• Aktiverade ungdomar skapar trygghet. Prioritera och aktivera ungdomarna så de 
får en meningsfull fritid, 

• Vuxennärvaro skapar trygghet. Mer nattvandring ute bland unga. 
• Ljus skapar trygghet. Bättre och mer belysning runtom i kommunen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Medborgarlöfte 

Slutligen är det på frågan huruvida det är känt bland invånarna att det finns ett 
medborgarlöfte, 91 personer (41,18%) som svarar nej, 72 personer (32,58%) som svarar 
ja, men att de inte känner till själva löftet och 40 personer (18,10%) som svarar ja.  

Denna fråga besvarade 203 personer av de 221 som deltog i hela enkäten. 
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