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Sammanfattning 

 

Ökande känslor av otrygghet på offentliga platser är ett växande problem för planerare. 

Orsaker till otrygghet och rädsla för brott kan vara många och de faller inte alltid samman 

med den faktiska risken för att utsättas för brott. Detta examensarbete undersöker var invånare 

upplever sig otrygga.  

 

Målet med detta examensarbete har varit att undersöka var människor upplever sig otrygga i 

utomhusmiljö, samt att undersöka hur den bebyggda miljön bidrar till dessa känslor av 

otrygghet. Befintlig litteratur och forskning utgör bakgrund för studien där både orsaker till 

känslor av otrygghet uppstår samt planeringslösningar för att skapa större känslor av trygghet 

hämtas. Genom fallstudie där invånarna i stadsdelen har fått markera var de upplever 

otrygghet i sin stadsdel samt observationsstudie för att få en uppfattning om området 

undersöktes var invånarna i Rinkeby upplever sig otrygga. Studien genomfördes på plats i 

Rinkeby, Stockholm, under våren 2016.  

 

Studien visade att de flesta av fallen där invånarna känner sig otrygga i sin stadsdel är i 

centrala delarna av stadsdelen, samt till en mindre utsträckning på parkeringsytor samt parker 

och grönområden. Fyra områden identifierades där åtgärder för att öka trygghetskänslor bör 

utföras. Med hjälp av observationsstudien har åtgärder för att höja dessa platsers upplevda 

trygghet föreslagits.  

 

 

 

Nyckelord: trygghet, trygghetsskapande, brott, fysisk miljö, stadsplanering 
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Abstract 

 

Increasing feelings of insecurity in public places is a growing problem for planners. The 

reasons behind feelings of insecurity and fear of crime can be numerous and is not always 

connected to the actual risk of crime victimization. This thesis examines where the inhabitants 

feels unsafe.  

 

The goal of this thesis has been to examine where the inhabitants feel insecure outdoors, as 

well as to examine how the built environment contributes to these feelings of insecurity. 

Existing literature and research constitute the background for this study where the reasons 

behind why the feelings of insecurity occur as well as the solutions that spatial planning 

offers. Through case studies where the inhabitants of the district were asked to mark the 

locations of where they experience feelings of insecurity in their district, as well as an 

observational study to gain insight of the area, inhabitants of Rinkeby were questioned where 

they feel unsafe. The study was conducted in Rinkeby, Stockholm, during the spring of 2016.  

 

The study showed that most of the inhabitants that were asked felt unsafe in the central parts 

of the city district, and to a lesser degree at parking spaces and parks and green areas. Four 

areas were identified where measures to improve the feelings of safety should occur. With the 

help of the observational study, measures to increase the level of experienced safety have 

been proposed.   

 

 

 

Keywords: safety, safety creation, crime, physical environment, urban planning 
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Förord 
 

 

 

Detta examensarbete är resultatet av tre års studier vid samhällsplanerarprogrammet vid 

Högskolan i Gävle. Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng. Vi vill rikta ett stort tack till 

handledare Jakob Nobuoka och Andrew Mercer som har varit mycket hjälpsamma och 

tillmötesgående under detta examensarbete.  

 

Alla bilder är tagna av författarna om inget annat anges.  

 

 

 

Gävle, maj 2016 

 

Martin Malmgren och Mustafa Mohammed 
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1 Inledning 

 

Trygghet i offentlig miljö har blivit ett allt större fokusområde för stadsplanerare och 

politiker de senaste åren. Från att tidigare lagt störst fokus på att förhindra brott och 

skapa trafiksäkerhet har nu trygghet blivit en av de viktigaste frågorna för planerare. Att 

invånare ska kunna röra sig fritt i offentliga miljöer bör ses som en självklarhet. Trots 

det upplever många känslor av otrygghet när de rör sig utomhus. Speciellt kvinnor 

upplever känslor av otrygghet (Boverket 2010). Att skapa en tryggare miljö för 

invånarna i staden eller stadsdelen är viktigt för planerare och politiker eftersom 

personer som upplever sig otrygga utomhus kan välja att stanna hemma eller ta omvägar 

som de upplever tryggare på vägen till sin destination (Browne-Young, Ziersch & Baum 

2016). Staden ska vara tillgänglig för alla och för att uppnå det krävs att alla kan känna 

sig trygga utomhus.   

 

Att undersöka hur stora känslorna av trygghet är det första steget i att kunna bygga 

tryggare miljöer. Invånare måste få möjlighet att själva berätta var de upplever att 

otryggheten är stor så att åtgärder kan tas för att minska otryggheten. Det är ju trots allt 

invånarna som kommer att använda platsen och ska kunna känna sig trygga i sin egen 

stadsdel.  

 

Fenomenet trygghet och vad det är som skapar trygghet respektive otrygghet har 

studerats av många och det finns många föreslagna lösningar på problemet med otrygga 

stadsmiljöer. Boverket har skrivit mycket om problemet med otrygghet där deras 

rapport Plats för trygghet (Boverket 2010) innehåller mycket information och 

anvisningar för hur planerare kan öka tryggheten i stadsrummet.  

 

En viktig sak att ha i åtanke är att endast stadsplanering inte kan lösa de sociala problem 

som kan ligga bakom många problem med otrygghet samt brottslighet. I ett så socialt 

och ekonomiskt utsatt område som Rinkeby finns stora problem med utanförskap, 

arbetslöshet och brottslighet (Sanandaji 2014). För att motverka dessa sociala problem 

behövs förutom stadsplanering också stora insatser från sociala myndigheter där stärkt 

utbildning och fler arbetstillfällen ska leda till minskad ekonomisk segregation och 

utsatthet, vilket på lång sikt kan minska otrygghet och brott (Guldåker & Hallin 2013). 
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Förändringar i den fysiska strukturen som att installera övervakningskameror och 

utrusta byggnader med brandförebyggande åtgärder är generellt sett kortsikta lösningar. 

För att verkligen råda bot på problemet behövs långsiktiga sociala och ekonomiska 

åtgärder tillsammans med fysiska åtgärder.   

 

 

1.1 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur den bebyggda miljön påverkar 

känslan av otrygghet. Som fallstudie används var invånare i stadsdelen Rinkeby i 

Stockholm upplever otrygghetskänslor i sin stadsdel. Utifrån detta ska med hjälp av 

litteratur och forskning förslag på förändringar av stadsmiljön som kan höja känslan av 

trygghet anges.  

 

1.2 Frågeställningar 

 

Innan examensarbetet påbörjades förväntade vi oss att 1) Invånarna i Rinkeby kommer 

att känna störst otrygghet i och runt centrala Rinkeby, runt Rinkeby torg och 

Skårbygränd och 2) Dålig belysning, ungdomsgäng och platser som kan uppfattas som 

öde bidrar stort till känslor av otrygghet. Dessa förväntningar kommer till stor del från 

personlig erfarenhet från en av författarna, som är uppvuxen i Rinkeby. De förväntade 

resultaten har dock inte påverkat eller styrt hur studien har utformats eller genomförts 

utan är bara del av författarnas förförståelse av tillståndet i Rinkeby. Därför ställdes 

följande två forskningsfrågor:  

 

Frågeställning 1: Var är den upplevda otryggheten bland invånarna i Rinkeby störst?  

 

Frågeställning 2: hur kan ökad trygghet skapas genom stadsplanering? 

 

1.3 Avgränsningar 

 

Trygghet är ett brett begrepp som kan appliceras på de flesta situationer eller 

förhållanden, till exempel ekonomisk trygghet, trygghet i trafiken eller trygghet i 

hemmet. I detta examensarbete kommer dock fokus läggas på trygghet utomhus, och 

rädsla för att utsättas för rån, misshandel, hot, våldtäkt eller andra brott. Denna studie 
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kommer att avgränsas till undersökning av var invånarna i Rinkeby känner sig otrygga i 

sin utomhusmiljö. Stadsdelen Rinkeby utgör den geografiska avgränsningen för 

undersökningen (se Figur 1). Av etiska skäl kommer inte personer under 18 år delta i 

undersökningen.   

 

Anledningen till valet av Rinkeby är att det är en relativt välkänd ort med högt 

utanförskap samt att stadsdelen har problem med ryktet som en farlig och osäker plats 

(Nationella operativa avdelningen 2015). 

Figur 1. Undersökningens avgränsningsområde består av stadsdelen Rinkeby (© 

Lantmäteriet [I2016/00655]).   
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2 Områdesbeskrivning 

 

Rinkeby är en stadsdel inom Västerort i Stockholms kommun, och del av 

stadsdelsområdet Rinkeby-Kista (Figur 2). 

Figur 2. Rinkebys placering i Stockholm markerad med röd rektangel (© Lantmäteriet 

[I2016/00655]). 

 

2.1 Historia 

 

Dagens stadsdel kom till under miljonprogrammet som pågick under 60- och 70-talet i 

Sverige. Sverige hade vid den tiden en stor bostadsbrist, varvid regeringen beslutade att 

under tioårsperioden 1965-1975 skulle en miljon bostäder byggas i hela landet. Denna 

period infaller också in under en period som brukar benämnas rekordåren, dvs. perioden 
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mellan andra världskrigets slut och oljekrisen på 70-talet. Rekordåren karaktäriserades 

av stark ekonomisk tillväxt samt stort antal nybyggen, både i och utanför städerna.   

 

Under miljonprogrammet uppfördes nya bostadsområden i städernas utkanter. Eftersom 

bilismen ökade kraftigt under den perioden och blev en allt större del i invånarnas liv 

blev trafikplanering en viktig del av byggandet av de nya bostadsområdena. I enlighet 

med tidens anda om bilismen där alla skulle ha möjlighet att kunna ta bilen till och från 

arbetet byggdes de nya bostadsområdena med trafikseparerade vägar och ytor. 

Motorvägar och genomfartleder med höga tillåtna hastigheter leddes runt 

bostadsområdena, där några få vägar ledde in till bostadsområdena (se Figur 3). 

Stadsdelarna bebyggdes också med ett centrum där skola, handel och service skulle 

finnas nära till hands (Hall och Vidén 2005). 

 

 

Figur 3. Karta över Rinkeby. Som man kan se omges stadsdelen på norra och östra 

sidan av motorvägar. Andra vägar går runt stadsdelen, den enda vägen som korsar 

stadsdelen är Rinkebystråket, som går genom Rinkeby centrum (© Lantmäteriet 

[I2016/00655]).  
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De karaktäristiska “miljonprogramsområdena” eller betongförorterna blev symbolen för 

miljonprogrammet, trots att omkring en tredjedel av bostäderna som byggdes var 

småhus och villor (Boverket 2014). 1971 var bostadsköerna ett minne blott. Lägenheter 

var inte längre efterfrågade, utan tvärt om hade för många byggts och många hyresrätter 

kunde stå tomma. Istället efterfrågades småhus och villor (Boverket 2014).  

Rinkeby är nu en stadsdel som brukar klassas som ett problemområde. Andelen 

invånare med utländsk bakgrund är 90 procent (Stockholms stad 2015). Arbetslösheten 

är 8,9 procent att jämföra med hela Stockholm där arbetslösheten ligger på 3 procent. 

Genomsnittliga årsinkomsten är också mycket lägre än jämfört med övriga Stockholm, 

168 000 mot 340 000 (Stockholms stad 2015). När det gäller anmälda brott i stadsdelen 

är Rinkeby över riksgenomsnittet. 2014 anmäldes över 19 000 brott per 100 000 

invånare i Rinkeby, att jämföra med hela riket där siffran ligger på 12 168 anmälda brott 

per 100 000 invånare. Brott mot person, vilket är den samlade benämningen för brott 

som omfattar brott mot familj, sexualbrott, brott mot liv och hälsa och 

ärekränkningsbrott, där brott mot liv och hälsa innefattar våldsbrott som mord, dråp och 

misshandel, har nästan dubbelt så många anmälda brott som resten av riket, där 4 231 

anmälningar per 100 000 invånare upprättades 2014, jämfört med övriga landets 2 365 

per 100 000 invånare (Stockholms stad 2015).  

 

Rinkeby ligger alltså på fel sida om riksgenomsnittet både när det gäller antal anmälda 

brott och även arbetslöshet och årsinkomst. I kartan (Figur 4) syns det tydligt att brott i 

speciellt de centrala delarna av stadsdelen är vanligt förekommande. BRÅ har på sin 

hemsida Rinkeby listat som ett utsatt område. Enligt Tino Sanadajis rapport 

Utanförskapets karta (Sanandaji 2014) är Rinkeby ett utanförskapsområde. I Sanadajis 

rapport är Rinkeby delat i Södra och Norra Rinkeby, där andelen invånare som inte har 

fullt godkända betyg i grundskolan 2013 var 44 procent för Norra Rinkeby och 66 

procent för Södra Rinkeby. Rinkeby är alltså ett område med stora sociala problem. 
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 Figur 4. Karta över olika brott i Rinkeby. (Källa: Rinkeby-Kista Stadsdelsförvaltning) 

 

2.2 Otrygghet i Rinkeby 

 

Stockholms stad har genomfört enkäter i Rinkeby-Kista stadsdelsområde där utsatthet 

för brott och otrygghet undersöks. Anmärkningsvärt är att 32 procent av befolkningen i 

Rinkeby angav att mörka områden och dålig belysning i stor utsträckning stör 

ordningen i området där de bor. Oron för att utsättas för brott var också påtaglig i 

stadsdelen. 28 procent av de tillfrågade ansåg sig vara oroliga för att utsättas för brott, 

nästan dubbelt så högt jämfört med genomsnittet 16 procent för hela staden. Även när 
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det gäller rädsla för att gå ut på kvällen var resultatet för Rinkeby mycket högre än 

genomsnittet för hela Stockholm, där 26 procent känner sig otrygga eller avstår från att 

gå ut ensam på kvällarna, jämfört med 8 procent för hela staden (Stockholms stad 

2014).  

 

Stockholms stad beskriver i sin plan Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms 

stad 2013-2016 (Stockholms stad 2013) hur de ska jobba mot ett säkrare Stockholm: 

 

Trygghetsarbete innebär att: 

* Minimera rädslan för att utsättas för oönskade händelser. 

* Skapa tillit till institutioner och människor. 

 

Säkerhetsarbete innebär att: 

* Värna om människa, miljö och egendom. 

* Säkerställa samhällets funktionalitet, även vid oönskade händelser. 

* Stärka förmågan att upprätthålla våra grundläggande värden, demokrati, 

rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter.  

 

För detta examensarbete är speciellt den första punkten, “minimera rädslan för att 

utsättas för oönskade händelser” den som är mest aktuell.  

 

Vision Järva 2030, som också kallas Järvalyftet, är ett program av Stockholms stad med 

syfte att förbättra levnadsstandarden i Stockholmsförorterna runt Järvafältet, där bland 

annat Rinkeby ingår. Av de fyra faktorerna som denna plan strävar efter att förbättra 

eller utveckla finns trygghet i vardagen med. Där står bland annat “trivsamma 

utemiljöer ska skapas. Vid ny- och ombyggnation prioriteras trygghetsaspekten i 

boendet, försköning av offentliga platser och en god utomhusbelysning inom och 

mellan stadsdelarna” (Stockholms stad, 2009) 

 

Även översiktsplanen för Stockholms stad nämner trygghet som en viktig faktor i 

planeringen. Förslag på trygghetsskapande åtgärder är skapandet av gångstråk för att 

skapa större rörelse, samt mer levande bottenvåningar, för att skapa mer kontakt med 

marken och miljön runt omkring. Exempel på mer levande bottenvåningar kan vara 

tydligare entréer. Även god belysning av parker och andra offentliga platser prioriteras, 
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samt översiktsbarhet, eller insyn (Stockholms stads kommunfullmäktige 2010). 

Trygghet i stadsdelarna och speciellt i Rinkeby är alltså ett problem som Stockholms 

stad jobbar för att skapa. 
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3. Teori 
 

3.1 Orsaker till känslor av otrygghet 
 

Trygghet har blivit en allt större del av stadsplaneringen. Fram till 1900-talet sågs inte 

otrygghet som ett allvarligt problem. Sedan 80-talet ses dock känslan av otrygghet som 

ett större socialt problem än utsatthet för brott (Bannister & Fyfe 2001, Pain 2000).  

 

De bakomliggande orsakerna till att många känner sig otrygga på offentliga platser kan 

vara många. Nedan listas olika orsaker som kan påverka känslor av otrygghet.  

 

3.1.1 Omgivning 

 

En plats som upplevs som öde upplevs oftast som otrygg. Speciellt när mörkret infaller 

upplevs öde platser extra otrygga. En plats som istället känns som en levande plats med 

människor i rörelse upplevs oftast inte som otrygg (Jacobs 1961).  

 

Otrygghet eller rädsla för att utsättas för någon form av brott går dock inte alltid helt 

hand i hand med den faktiska risken att utsättas för brott. Andra faktorer än bara att 

befinna sig på en plats som är väldigt tyngd av brott är inte alltid tillräckligt för att 

känsla för otrygghet ska infinna sig. Även den fysiska strukturen på platsen är en stor 

del i känslan av trygghet. Ceccato och Lukyte (2011) menar att platser som är öde eller 

dåligt underhållna kan skapa större otrygghetskänsla bland invånare än vad själva 

brotten som sker på platsen gör. Jackson (2004) menar att otrygghet eller oro för att 

utsättas för brott är en del av hur man tolkar omgivningen. Olika saker som graffiti, 

nedskräpning eller ungdomar som “hänger” på platsen gör att en känsla av otrygghet 

kan infinna sig. Denna känsla kan komma från att nedskräpning och graffiti indikerar att 

uppsyn från både offentligenheten och allmänheten är begränsad på den platsen. 

Ungdomar som samlats på platsen kan utgöra ett orosmoment om de är okända, 

eftersom det inte säkert går att veta deras avsikter. På platser där graffiti och 

nedskräpning osv. sker kan också känslan av att staten inte har kontroll över platsen 

infinnas. Istället kontrolleras platsen av ungdomsgäng vars värderingar inte alltid 

stämmer överens med ens egna. Besökare på platsen kan alltså inte veta om det är tryggt 
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att passera ungdomsgäng (Jackson 2004). Detta stöds också av Maruthaveeran och van 

den Bosh (2015), där de tillfrågade i deras undersökning uppger att grupper av 

människor som kan antas vara bråkiga eller störande är ett stort orosmoment som gör att 

de hellre tar en annan väg runt.  

 

3.1.2 Rykte 

Stadsdelens rykte kan också ha inverkan på känslan av otrygghet. Om ryktet säger att 

det är farligt att befinna sig på platsen påverkar det personers åsikt om platsen, som då 

kan upplevas som våldsam och farlig (Maruthaveeran & van den Bosh 2015). Om 

platsen får ett rykte som farlig kan invånare i området ta alternativa vägar för att gå runt 

problemet eller till och med stanna hemma för att undvika problem (Browne-Young, 

Ziersch & Baum 2016), vilket gör att sociala interaktioner mellan invånarna i området 

uteblir och området upplevs som mer öde och otryggt. Painter (1996) skriver att många 

väljer att stanna hemma på kvällar när den upplevda risken för att råka ut för brott är för 

stor. Browne-Young, Ziersch och Baum (2016) fann i sin studie att rykte och upplevd 

säkerhet är relaterade. De fann att ett negativt rykte och upplevd otrygghet avskräcker 

många från att röra sig i området.  

 

Medias rapportering är här viktig. Hur framställs platsen eller stadsdelen i media? Om 

det enda som framställs i media är upplopp, rån, mord och andra hemskheter får 

stadsdelen ett rykte som en våldsam och farlig plats, trots att det är långt ifrån alla som 

utför eller blir utsatta för dessa brott (Maruthaveeran & van den Bosh 2015).  

 

3.1.3 Dålig belysning 

En plats som är dåligt upplyst upplevs ofta som otrygg. I Sverige är det speciellt under 

vinterhalvåret som belysning är viktigt då det är mörkt större delen av dygnet. Mörkret 

gör att det är svårare att se sin omgivning och urskilja detaljer, vilket gör att det kan 

vara svårt att veta om det finns någon i närheten och man kan uppleva att man inte har 

kontroll över situationen (Boverket 2010, Painter 1996). Mörkret gör också att känslor 

av att känna sig oskyddad och därigenom vara ett enkelt mål om det skulle hända något 

kan uppstå. Om mörkret är negativt för individer så är det positivt för brottslingar 



 

12 

 

eftersom mörkret är ett utmärkt skydd som kan användas för att gömma sig eller fly. 

Många väljer därför att stanna hemma efter mörkrets inbrott (Painter 1996).  

 

 

3.2 Planeringslösningar för minskad otrygghet 

 

För att motverka otrygghetskänslor i våra städer och skapa ett tryggare stadsrum kan 

planering spela en avgörande roll. Nedan listas olika förslag på åtgärder som kan skapa 

större trygghet bland invånarna.  

 

3.2.1 Funktionsblandning 

Ett problem med många platser som kan upplevas som öde är att de består oftast av 

kontor eller butiker. Dessa är endast aktiva under dagen och under arbetsdagar, vilket 

gör att på kvällar och helger har folk ingen speciell anledning att besöka platsen, och 

den blir därför öde. Ett alternativ för att skapa en plats som är levande även på kvällar 

och helgen är funktionsblandning, där byggnader består av flera olika funktioner och 

verksamheter, till exempel handel och butiker i bottenplan och bostäder våningarna över 

(Jacobs 1961). Detta gör att fler personer rör sig i området även när butiker och kontor 

är stängda. Detta kan också kompletteras med måldestinationer, platser som invånare 

vill besöka och måste ta sig till. Enbart tända lampor i fönstren på bostäder kan öka 

trygghetskänslan eftersom gående på gatan vet att det finns människor i närheten som 

kan se vad som händer på gatan, något som kallas insyn (Jacobs 1961, Luymes & 

Tamminga 1995).  

 

 

3.2.2 Belysning 

En ljus omgivning är viktigt för känslan av trygghet. Luymes och Tamminga (1995) 

argumenterar för att offentliga platser ska ha tillräckligt med ljussättning så att en annan 

människas ansikte tydligt kan ses på minst 25 meters avstånd. Speciellt tunnlar och 

viadukter ska upplysas, då de oftast är stora faktorer till otrygghet. För att bidra till att 

tunnlar och viadukter ska kännas tryggare ska en person som står utanför tunneln kunna 

se igenom till andra sidan, för att undvika känslan av att man går in i ett svart hål. Å 



 

13 

 

andra sidan måste också miljön utanför tunnlar och viadukter vara upplysta så att 

personer som är i tunneln kan se ut från den (Boverket 2010). Detta stöds även av 

Painter (1996) som visar att rätt form av belysning av gaturummet inte bara kan minska 

otryggheten på platsen men även risken för att utsättas för brott kan minskas. Painter 

anmärker dock att bara lysa upp gator och gångstråk inte automatiskt löser alla problem, 

och att det inte med säkerhet går att öka tryggheten bara genom att lysa upp 

gaturummet. Viktigt är också att ljussättning inte heller får någon att gå till en plats den 

inte bör, det vill säga det ska framgå av ljussättningen var personer bör röra sig 

(Luymes och Tamminga 1995). 

 

För att skapa bra belysning på en plats skriver Boverket (2010, s.73) att ljus: 

 

• finns på rätt plats, är välvårdad och signalerar platsens karaktär och funktion  

• gestaltar omgivningen i flera dimensioner, med skuggor och kontraster 

• bländar inte och ger inte för skarpa reflexer 

• skapar goda synförhållanden och bidrar till att det är behagligt att vistas på platsen  

• ökar möjligheten att se nödvändiga detaljer och andra människors ansikten  

• skapar orienteringsmöjligheter och överblickbarhet  

• tillåter mörker på medvetet valda platser. 

 

3.2.3 Omgivning 

 

Platsens struktur och gestaltning är även viktig för den upplevda tryggheten. Wolfe och 

Mennis (2012) noterar att det finns en direkt koppling mellan mängden vegetation på en 

plats och utsatthet för brott som misshandel, rån och inbrott. De menar också att platser 

som kan beskrivas som slitna betongförorter skapar en mental bild av en plats där social 

kontroll står utanför offentlighetens makt, vilket som tidigare nämnt är en faktor för 

otrygghet. Graffiti, nedskräpning, vandalisering, gäng, påverkade personer och dåligt 

underhållen vegetation är alla tecken på att offentliga makten har begränsad 

övervakning och kontroll av platsen, och att vissa typer av brottslighet är 

förekommande och därmed påverkas den upplevda säkerheten och tryggheten på platsen 

negativt. Vegetation, och speciellt välskött vegetation, samt väl underhållna byggnader 

och offentliga platser kan ta bort den effekten och skapa en bättre känsla av trygghet. 
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Vegetation måste alltså väljas och placeras med hänsyn till hur det påverkar insyn och 

siktlinjer för de som använder parken (Boverket 2010, Luymes & Tamminga 1995, 

Maruthaveeran & van den Bosh 2015).  

 

Positiva och negativa effekter av grönska är också beroende av vilket tid på dygnet och 

året som efterfrågas. Under dagen är gröna parkområden mycket attraktiva och 

trivsamma, medan de under natten kan upplevas som mycket obehagliga. Buskar och 

träd kan då skymma sikten och fungera som gömställen för potentiella gärningsmän. 

(Boverket 2010, Wolfe & Mennis 2012) 

 

Skyltning kan också påverka. Tydliga skyltar och kartor på olika platser gör att man 

enkelt kan orientera sig i staden, stadsdelen eller parken och få en bild av hur området i 

fråga ser ut. Skyltar visar också både var man bör gå men också var man inte bör gå av 

olika anledningar (Luymes & Tamminga 1995). Att kunna orientera sig i området man 

befinner sig i är en viktig del i att uppleva trygghet (Boverket 2010).  

 

3.2.4 CPTED 

CPTED står för Crime Prevention Through Environmental Design, eller 

brottsprevention genom arkitektonisk design på svenska. Syftet med CPTED är att 

minska risken för att utsättas för brott och försvåra för brottslingar genom arkitektur och 

planering. Utformningen av platsen är då det som ska förhindra att brott sker 

(International CPTED Association, u.å). Hedayati Marzbali, Abdullah, Razak och 

Maghsoodi Tilaki (2012) visar i sin rapport att det finns ett samband mellan CPTED 

och risken för att bli utsatt för brott. Ökad övervakning och större säkerhet i åtanke vid 

planering och utformning av en plats eller ett område medför minskad brottslighet. 

Deras undersökning fann dock att otrygghet och rädsla för att utsättas för brott inte 

sjönk i områden med CPTED-planering. CPTED och andra metoder för att försvåra för 

brottslingar bär också med sig följder för utformningen av en plats, där en plats karaktär 

och visuella utseende får stora konsekvenser, där utseende offras för funktion. Dessa 

metoder kan benämnas som "bunker architecture", eller fritt översatt till svensk 

bunkerarkitektur, där bostadsområden och andra offentliga platser bebyggs med vad 

som kan liknas med bunkrar och försvarsverk där målet är att försvåra för potentiella 

brott (Knox & Pinch 2010). Ökad övervakning kan också leda till negativa 



 

15 

 

konsekvenser eftersom ett ökat övervakningssamhälle kan inkräkta på personliga 

friheten. Jane Jacobs föreslår istället att den bästa övervakningen kommer från de som 

använder stadsrummet, det vill säga vanliga medborgare, i ett begrepp hon kallar "Eyes 

on the street" (Jacobs 1961). Jacobs föreslår att ju fler "ögon" på platsen i form av fler 

människor som besöker och rör sig på platsen, desto större och effektivare blir 

övervakningen av platsen, vilket leder till större trygghet och färre brott. För att uppnå 

det behövs som tidigare nämnts måldestinationer och funktionsblandning, invånarna i 

staden eller att stadsdelen behöver en anledning till att besöka platsen. 

 

 

3.3 Sammanfattning av tidigare forskning 
 

Nedan följer en kort sammanfattning av teorikapitlet för att läsaren enkelt ska kunna se 

över orsaker till problem med otrygghet samt planeringslösningar som kan öka känslan 

av trygghet.  

 

 

De bakomliggande orsakerna till att vissa platser upplevs som otrygga kan vara: 

 

o Platsen i fråga är öde 

o Platsen är dåligt upplyst 

o Platsen har dålig insyn 

o Platsen är dåligt underhållen 

o "Okända" personer befinner sig på platsen 

o Platsen har ett dåligt rykte, både bland invånare och i media 

 

 

För att skapa en plats som upplevs tryggare kan dessa strategier fungera:  

 

o Funktionsblandning för att skapa större rörelse av människor  

o Bättre insyn från byggnader som omger eller befinner sig nära platsen 

o Belysa platsen bättre, dock alltid med tanke på hur ljuset påverkar platsen och 

personerna som befinner sig där 

o Fysiska strukturen, få fler fotgängare att röra sig på platsen 

o Bättre planerad och underhållen vegetation på platsen, med genomtänkt 

placering av vegetation för att inte skymma sikt  

o Underhålla platsen för att avlägsna graffiti och skadegörelse 
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4 Metod 
 

 

Undersökningen av var invånarna i Rinkeby upplever sig otrygga består av två delar. 

Det första är att de med hjälp av en karta får markera var de känner sig otrygga. Den 

andra delen består av en observationsanalys som genomförts av oss för att vi själva ska 

kunna bilda oss en uppfattning om platsen utformning och känsla. För att kunna 

genomföra undersökningen behövs först den karta som ska användas vid 

undersökningstillfället skapas. 

 
4.1 Skapande av otrygghetskarta för undersökningen 
 

Grundkartan som användes var ett ortofoto från Lantmäteriets karttjänst. Kartan 

motsvarande hela stadsdelen Rinkeby. Färger, och speciellt färger på träd och grönska 

tonades ned för att påverka resultatet av undersökningen i så liten utsträckning som 

möjligt. Med hjälp av programmet Gimp lades ett enkelt rutnät över kartan, och rutnätet 

delades in i kolumner 1-11 och rader A-O. Kartan laminerades (plastades in) för att 

kunna användas av alla deltagare. Rutnätets storlek och placering bestämdes utifrån hur 

väl de flesta rutorna passade in med bebyggelsen och omgivningen. Storleken 

bestämdes alltså inte utifrån hur stor yta de täckte. Alla rutor har samma storlek.  

 

Mark Monmonier visar i sin bok How to lie with maps (Monmonier 1996) hur enkelt det 

är att ljuga och förvränga information i kartor, vare sig det görs medvetet för att uppnå 

vissa mål eller resultat, eller helt omedvetet av en person som inte vet bättre. Vid 

framställning av kartor måste därför åtgärder vidtas för att kartan ska kunna visa den 

informationen som önskas utan att förvränga information eller påverka utkomsten av 

undersökningen. Kartan måste också vara lätt att förstå för alla och alla ska kunna 

orientera sig. Problemet med detta uppstår om en eller flera markeringar läggs till för att 

underlätta i orienteringen, till exempel markera var en skola eller ett torg befinner sig på 

kartan. Blicken och fokus läggs då för den som ser på kartan på de platser som är 

markerade med text eller en symbol, och platser som inte är markerade kan då 

omedvetet ignoreras eftersom fokus är på de platser som markerats. Ett annat exempel 

är att en karta som visar ett område med mycket träd och grönska kan verka som ett 

trevligt och lugnt område, jämfört med ett område som inte har samma synliga grönska. 

Till exempel vid en undersökning om trygghet kan personen som genomför 
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undersökningen medvetet eller omedvetet påverka resultatet genom att visa två kartor 

olika över olika områden, där den ena är mycket mer detaljerad med vegetation, 

parkbänkar osv. och den andra bara visar var husen står. Personer som svarar på 

undersökningen kan tycka att den ena ser trevligare eller otrevligare ut än den andra 

baserat på kartans utformning och detaljrikedom. En karta med starka färger på en plats 

gör att blicken direkt riktas mot den platsen, och därmed också fokusen. Vid en 

undersökning som genomförs med hjälp av kartor är det därför viktigt att kartan för det 

första är tydlig och enkel att förstå, men också neutral i färgsättning och utformning så 

att de tillfrågade inte påverkas av andra faktorer än själva frågan som ställs (A. Mercer, 

personlig kommunikation, 9 maj, 2016). 

 

Vid val av storlek av rutnätet på otrygghetskartan uppstod problem när personer skulle 

markera en plats där de upplever otrygghet. En ursprunglig tanke var att personer som 

deltog i studien skulle rita ett kryss eller en punkt för att markera vilken plats de 

upplever som otrygg. Problemet med denna metod är att det blir svårt att tolka 

markeringen. Innebär markeringen då att det bara är på just den platsen som otryggheten 

infinner sig eller är det ett område runt markeringen? Om en person till exempel 

markerar ett gathörn, innebär det att personen i fråga känner sig trygg på alla platser 

förutom just det gathörnet? Samma problem uppstod också med ett rutnät där rutorna 

var relativt små. Dessa frågor gjorde att rutnät med stora rutor var önskvärt. Storleken 

på rutorna utformades för att ge tillräcklig detaljrikedom att en specifik plats eller 

område kan utläsas samtidigt som det inte blir för specifikt att det blir svårt att tolka om 

det bara är ett gathörn som är otryggt eller hela området runt hörnet.   

 

 

4.2 Intervjuer  
 

Undersökningen skedde på plats i Rinkeby, främst runt Rinkeby torg och 

tunnelbanestationen. Målet var att tillfråga minst hundra personer för att få resultatet så 

trovärdigt som möjligt. Totalt tillfrågades 118 slumpmässigt valda personer, 46 män och 

72 kvinnor i varierande åldrar för att få så stor spridning som möjligt av resultatet och 

för att representera så många olika personer och grupper som möjligt. Personer under 18 

år deltog inte i undersökningen på grund av etiska grunder. 
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Personerna som deltog i undersökningen skulle med en penna markera en plats där de 

känner sig mest otrygga (se Figur 5). För att undvika att redan markerade rutor påverkar 

nästkommande personers val av plats antecknades de markerade rutorna på ett separat 

papper innan markeringen raderades från kartan genom att torka av den med en trasa, 

för att sedan låta nästa person markera. På så sätt minimerades risken att tidigare 

personers val påverkade nästa persons val av plats, och därmed påverkades utkomsten 

av undersökningen i så liten utsträckning som möjligt.  

 

Figur 5. Kartan som användes för undersökningen. Rutnätet är egen bearbetning, 

grundkartan hämtades från Lantmäteriet (© Lantmäteriet [I2016/00655]) 

 

Följdfrågor om till exempel anledningar till den upplevda otryggheten ställdes inte. 

Anledningen till detta var att det hade påverkat observationer av platserna som senare 

genomfördes. Hade följdfrågor ställts hade fokus kunnat skiftas till "fel" saker eftersom 

observationens syfte var att själva uppleva hur den fysiska miljön gör platsen otrygg. 

Genom att inte ställa frågor om varför de som deltog i studien minskade risken att vår 

egen uppfattning av platsen påverkades av andras åsikter. Eftersom studiens syfte är att 
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undersöka hur den fysiska miljön påverkar trygghet ville vi också komma bort från 

känslor som uppstått om personerna känner någon som blivit utsatt för ett brott just där. 

 

 

4.3 Intensitetskarta över otrygga områden 
 

Från undersökningen skapades en intensitetskarta, eller heatmap på engelska, för att 

gestalta var den största upplevda otryggheten finns i stadsdelen. En intensitetskarta är en 

karta där värden visas som färger, till exempel högre värden har mörka färger medan 

lägre värden har ljusa. Fördelen är att man lättare kan se hur värden gradvis förändras på 

olika platser. 

 

Denna karta skapades i programmet QGIS. Grunden för kartan var Lantmäteriets 

Fastighetskarta. Själva intensitetskartan skapades genom att manuellt markera de platser 

som blivit utpekade som otrygga med en punkt med värdet 1. Rutor som markerats flera 

gånger i undersökningen fick alltså lika många punkter utsatta på kartan. Anledningen 

till att använda denna metod istället för att markera en punkt och ge den ett värde som 

stämmer överens med antalet markeringar som lämnades på kartan var att varje punkt 

också skulle kunna få ett värde för kön samt ålder, för att kunna se om det finns en 

skillnad mellan var kvinnor och män känner sig otrygga eller skillnad mellan 

åldersgrupper. Efter det att alla punkter markerats ut på kartan användes funktionen 

"heatmap" (intensitetsanalys) i programmet QGIS, och för att kunna generera 

intensitetskartan. Färger justerades så att de mest markerade platserna fick en mörk röd 

ton, och de minst markerade platserna fick en ljus gul ton.  

 

 

4.4 Observationsanalys 

 

Målet med observationsanalysen är efter att ha lokaliserat vilka platser som upplevs 

otrygga av invånarna i Rinkeby komma med förslag på åtgärder som kan öka den 

upplevda tryggheten på dessa platser. Observationer gjordes genom besök på platser där 

Rinkebyborna upplever otrygghet. Syftet med observationerna var att utifrån befintlig 

forskning som tagits del av se och undersöka brister i den fysiska strukturen genom att 

titta på platsers struktur, utformning, fasader, belysning samt eventuella fysiska 

barriärer som kan leda till att en plats upplevs som otrygg. Genom att observera och 
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fotografera platser där otrygghet upplevs är målet att själva bilda uppfattning och 

lokalisera vad det är som gör att platsen upplevs som otrygg.  
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5 Resultat 

 

I resultatkapitlet presenteras först resultatet från undersökningen som genomfördes i 

Rinkeby med otrygghetskartan och därefter resultatet av observationsstudien.  

 

5.1 Undersökning 

 

En sammanställning av resultatet från undersökningen som genomfördes i Rinkeby 

visas i Tabell 1. Kolumnen "Ruta från otrygghetskartan" visar de rutor på kartan som 

användes för undersökningen som markerats. Denna följs sedan av kön och ålder för 

varje deltagare.  

 

Tabell 1. Resultatet från undersökningen.  

  Kön   Ålder         

Ruta från otrygghets-kartan Män Kvinnor 18-34 35-55 56-76 över 76 Total 

C7 1 2 1 2     3 

D5 2 4 3 1 2   6 

D6 1 1     2   2 

E3 3 4 4 2 1   7 

F5 1 3 2 2     4 

F6 4 6 4 2 1 3 10 

G6 4 4 3 4   1 8 

G7 3 6 3 5 1   9 

H6 7 9 6 8 2   16 

H7 3 8 4 5 2   11 

H8 1 3 1 2   1 4 

I6 3 5 5 2   1 8 

I7 5 8 5 3 3 2 13 

J7 1 2   2 1   3 

J10 3 4 4 1 2   7 

K4 3 1 1   1 2 4 

K7 1 2   3     3 

Summa 46 72 46 44 18 10 118 

 

Tabellen från undersökningen visar att det är fler kvinnor än män som tillfrågades. 

Kvinnor och åldersgruppen 18-34 år är de största grupperna som rapporterar att de 

känner sig otrygga i Rinkeby. Den största åldersgruppen som deltog i undersökningen 
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var personer i åldern 18-34 år och den minsta gruppen som deltog var personer över 76 

år.  

 

Undersökningen visar att problemen med otrygghet till största del är geografiskt 

belägna i de centrala delarna av Rinkeby. I Figur 6 har resultatet från undersökningen 

gestaltats i en intensitetskarta som visar vilka platser som upplevts som mest otrygga. 

De platser som markerats i stor utsträckning verkar vara parkeringsytor. Den plats som 

markerads flest gånger var ruta H6 (se figur 5 för rutornas placering), vilket motsvarar 

parkeringsytan och vändplatsen på Skårbygränd. Rutan H7, som markerades 11 gånger, 

motsvarar parkeringsytan på Ljungbyplan. Även Rinkebyplan, som representeras av 

rutorna I7 och J7 har markerats i stor utsträckning då de tillsammans fick 16 

markeringar (13 respektive 3 markeringar). I mindre utsträckning markerades också 

parker och grönområden, bland annat parken "bakom", dvs. väster och söder om 

Rinkebyskolan och fotbollplanerna. Detta område representeras till största del av 

rutorna D5, F5 och F6.  

Figur 6. Intensitetskarta över otrygghet i Rinkeby. Grundkarta från Lantmäteriet, egen 

bearbetning (© Lantmäteriet [I2016/00655]) 
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5.2 Observationsanalys 

 

En observationsanalys genomfördes på fyra av platserna som utpekats som otrygga. 

Syftet med observationsanalysen var att bilda en egen uppfattning om problemen som 

präglar områdena som pekats ut.  

5.2.1 Område 1  

 

Vändzonen i Skårbybgränd vid Rinkeby torg är ett område i den centrala delen av 

Rinkeby. Detta område fungerar som en väg in till torget för människor som vill handla 

i butikerna på Rinkeby torg, samt buss- och tunnelbaneresenärer (Figur 7). Vid 

vändzonen ligger det en populär snabbmatsrestaurang som heter Rinkebygrillen. När 

kollektivtrafiken slutat åka och butikerna i centrum stängs blir området tomt och öde 

med tomma parkeringar och dålig belysning. Under sommarperioderna har 

Rinkebygrillen uteservering där många lokalt boende ungdomar samlas och umgås.  

 

 

Figur 7. Skårbygränd och ingången till Rinkeby torg. Urklipp från Google Street View.  

   

Ingången till Rinkeby torg består av en stor skylt där det står Rinkeby torg, och direkt 

under finns trafikbommar monterade av säkerhetsskäl, eftersom det har förekommit att 

bilar körs rätt igenom centrum när det är befolkat. Under sommarhalvåret då det är 

varmare utomhus används dessa bommar av ungdomar som sittplatser där de umgås 

med närhet till butiker, restauranger och kollektivtrafik. De icke nödvändiga barriärerna 
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kring vändzonen i form av betongvägg, stora träd samt en dålig belysning skapar en 

dålig insyn i vad som sker på vändzonen. Detta genererar en miljö där upplevelsen av 

otrygghet blir högre.  

 

Tunnelbanestationen Rinkeby ligger vid Rinkeby torg (Figur 8). Det är en plats där 

många ungdomar umgås främst under vinterhalvåret när det råder kallare 

väderförhållanden. Tunnelbanan har utsatts för skadegörelse, och har varit brottsplats 

för många fall. Tunnelbanan fungerar som en samlingspunkt för ungdomar som umgås. 

Trapporna i tunnelbanan används som sittplatser av ungdomarna under kvällar och 

nätter när flödet av människor avtar (Figur 9).  

 

 

Figur 8. Tunnelbanestationen Rinkeby, södra utgången 
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Figur 9. Tunnelbanestationen Rinkeby, norra utgången 

 

5.2.2 Område 2 

 

Område 2 innefattar parkeringen mellan Rinkebyplan och Norra Rinkebygången (Figur 

10). Här är det fri parkering dygnet runt. Intill parkeringen finns det bänkar som 

människor använder för att umgås. På kvällarna används parkeringsräcken och bänkarna 

intill till största del av ungdomar. Bänkarna lockar till sig stora ungdomsgäng som 

väljer att umgås på parkeringen.  De bruna byggnaderna på fyra våningar fungerar som 

hotellhem för unga vuxna och en av byggnaderna fungerar som ett äldreboende. 

Fasaderna är till största delen tomma och interagerar dåligt med omgivningen. De flesta 

fönstren är vända från platsen vilket gör att insynen till Rinkebyplan är dålig (Figur 11). 

Träd planterade längs Rinkebyplan förhindrar översiktlig syn från omkringliggande 

byggnader. Precis som för vändzonen på Skårbygränd är platsen mörk under kvällar och 

nätter på grund av dålig belysning. 
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Figur 10. Rinkebyplan, västlig vy. Urklipp från Google Street View.  

 

 

Figur 11. Rinkebyplan, östlig vy. Urklipp från Google Street View.  

 

5.2.3 Område 3  

 

Rinkebystråket är huvudgatan i Rinkeby, och är den enda existerande vägförbindelsen 

tvärs genom Rinkeby som leder trafikkommunikationen i sydlig och nordlig riktning. 

Rinkebystråket byggdes på 1960-talet då trafiksepareringen var det rådande idealet 

(Hall och Vidén 2005) för trafik- och stadsplanering. Gatan är enbart byggd för biltrafik 

och är nedsänkt, vilket innebär att Rinkebystråket är placerat lägre än omkringliggande 

bostäderna och gångvägen på både sidorna av Rinkebystråket (Figur 12 och13). Längs 
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med Rinkebystråket finns det fem gångbroar som binder samman gångvägarna längs 

med vardera sidan av gatan. Gångvägarna längs med Rinkebystråket är dåligt belysta. 

 

 

Figur 12 Rinkebystråket sikt mot söder. Urklipp från Google Street View 

 

 

Figur 13 Rinkebystråket sikt mot norr. Urklipp från Google Street View 

 

5.2.4 Område 4 

 

 

Område 4 består av parkeringsytorna på Ljungbyplan. Denna parkering ligger avskilt 

och högre belägen än sitt omgivna bostadsområde (Figur 14). Denna parkering är oftast 

tom på människor och belysningen är dålig. Insyn från allmänheten på denna parkering 

är minimal. 
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Figur 14. Urklipp från Google street View. 
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6 Diskussion 

 

Undersökningen skedde vid endast ett tillfälle. Den genomfördes i centrala delarna av 

stadsdelen Rinkeby. Undersökningen gick ut på att invånare i Rinkeby skulle markera 

platser på en karta där de upplever otrygghet. Markeringarna gavs inga olika värden 

utan alla markeringar hade samma värde. Undersökningen gjordes anonymt men de 

tillfrågade fick ange ålder och kön.  

 

Resultatet av undersökningen visar att störst upplevd otrygghet finns i centrala delarna 

av stadsdelen, runt Skårbygränd, Rinkeby torg, Rinkebystråket och Rinkebyskolan. 

Detta stämmer väl överens med de hypoteserna som presenterats i inledningskapitlet. 

Andra platser som har utpekats som särskilt otrygga är parker och i viss utsträckning 

parkeringsplatser, bland annat fotbollsplanerna och parken "bakom" Rinkebyskolan. 

 

 

6.1 Jämförelse av upplevd otrygghet med förekomst av brott 
 

 

I Figur 4, som illustrerar var brott begås i Rinkeby, framgår det att områdena 

Rinkebyskolan, Skårbygränd och Rinkeby torg är väldigt högt belastade av brottslighet. 

Misshandel är det klart mest förekommande brottet följt av skadegörelse på 

motorfordon och rån. Vid jämförelse med resultatet från undersökningen framgår att 

vissa platser där otryggheten upplevs som störst sammanfaller med platser där flest brott 

faktiskt sker. Rädslan för brott är då inte helt ogrundad i den faktiska risken för att 

utsättas för brott (se Figur 15). Här kan också platsens rykte spela in. Om ryktet går att 

det är en farlig plats att befinna sig på skapas större känsla av otrygghet på platsen 

(Maruthaveeran & van den Bosh 2015, Browne-Young,  Ziersch & Baum 2016). 
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Figur 15. Brottskartan och intensitetskartan jämsides med varandra.  

 

6.1.1 Centrala Rinkeby 

 

Anledning till den upplevda otryggheten i centrala delarna av stadsdelen kan förutom de 

höga antalen anmälda brott vara dålig belysning och ungdomar och gäng som "hänger" 

på platsen. Eftersom det är centrum för stadsdelen med handel och service blir det en 

naturlig mötesplats för stadsdelens invånare, även när butiker och service kan ha stängt. 

Insyn till platsen kan också vara en faktor. Skårbygränd består till stor del av 

parkeringsplatser vilket kan ge känslan av en avskild plats med dålig insyn, samtidigt 

som platsen kan upplevas som ödslig om kvällar och nätter. Antal anmälda brott i 

centrala Rinkeby är som tidigare nämnts relativt högt, och där kan det argumenteras för 

att det finns ett samband mellan den faktiska risken att utsättas för brott och känslor av 

otrygghet.  

 

6.1.2 Rinkebystråket 

 

Rinkebystråket är en gata avsedd för fordonstrafik som skär rätt genom Rinkeby. Ytor 

för fotgängare är begränsade, de hänvisas istället till gångvägar vid sidan av vägen. 

Rinkebystråket saknar även till största delen byggnader som har kontakt med vägen.  
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Sedan 2013 pågår dock en upprustning av Rinkebystråket där genomfartsleden som 

tidigare varit nedsänkt i ett dike ska höjas upp och få kontakt med byggnaderna runt om 

för att skapa "en levande stadsmiljö med butiker och mötesplatser där gående, fordon 

och cyklister samsas i en trafiksäker miljö." (Stockholms stad u.å., Dagens nyheter 

2013) Dessa åtgärder går hand i hand med det som föreslagits under teorikapitlet, det 

vill säga funktionsblandning och att skapa kontakt mellan trottoaren och fasaden. 

Åtgärderna stämmer också överens med Stockholms stads översiktsplan, som har som 

mål att skapa större rörelse av människor genom skapandet av gångstråk, och mer 

levande bottenvåningar för att skapa större kontakt mellan marken och miljön omkring 

(Stockholms stads kommunfullmäktige 2010). Det sammanfaller också med målen och 

planerna för Järvalyftet (Stockholms stad 2009).  

 

6.1.3 Parker och parkeringsplatser 

 

Parkeringsplatser och speciellt parker har i undersökningen angetts som otrygga. Dock 

är enligt brottskartan (Figur 4) parkerna i Rinkeby relativt lågt belastade av brottslighet. 

Sambandet mellan otrygghet och risken för att utsättas för brott går därför inte att styrka 

i detta fall och det ligger alltså andra anledningar bakom att parkerna upplevs som 

otrygga. Maruthaveerana och van den Bosh (2015) skriver att parker och grönområden 

upplevs som otrygga då träd och buskar kan dölja och gömma personer som kan utgöra 

ett hot, samtidigt som vegetationen skymmer sikten för vittnen utanför parker om fallet 

vore att det händer något. Som nämnts tidigare i teorikapitlet att när trygghetsskapande 

åtgärder vidtas är det viktigt att vegetationen i parker och grönområden placeras och 

underhålls med hänsyn till hur den påverkar sikt och insyn, såväl som bra upplysta 

parker där belysningen placeras även med hänsyn till hur den påverkar sikt och insyn 

(Boverket 2010, Luymes & Tamminga 1995, Maruthaveeran & van den Bosh 2015).   

 

6.2. Orsaker till upplevd otrygghet i Rinkeby  

 

För att få en tydligare överblick av var åtgärder bör genomföras för att öka tryggheten i 

Rinkeby samt vilka åtgärder som krävs valdes fyra områden där den upplevda 

otryggheten var störst enligt undersökningen (se Figur 16). Dessa områden är:  
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Område 1 

Område 1 består av parken och fotbollsplanen väster om Rinkebyskolan. Parken är på 

grund av bristande belysning mycket mörk på kvällar och nätter.   

 

Område 2 

Område 2 består av Rinkebyskolans skolgård. Detta område avgränsas av 

Rinkebystråket. Skolgården ligger mycket centralt i Rinkeby i anslutning till 

Skårbygränd och Rinkebystråket. Dålig belysningen gör skolområdet mörkt på kvällar 

och nätter. Insynen till skolområdet är också dålig. Eftersom det är en skola är området 

till stor del öde utanför skoltider.  

  

Område 3 

Område 3 består av parkeringsytorna i anslutning till Rinkebystråket, där 

parkeringsplatserna på Bredbyplan och Ljungbyplan är de platser som främst granskas. 

Parkeringsytorna kan upplevas som mörka och öde och insynen på platsen utifrån är 

dålig.  

 

Område 4 

Område 4 består av stadsdelens centrala delar, dvs. Skårbygränd, Rinkeby torg och 

Rinkebyplan. Två av dessa platser, Rinkebyplan och Skårbygränd, fungerar som 

parkeringsplatser i anslutning till närliggande bostäder samt torget. Insynen på platserna 

är mycket dålig. Belysningen är också mycket dålig, speciellt på Rinkebyplan där det 

mer eller mindre är helt mörkt på natten. Det viktigaste på Skårbygränd och 

Rinkebyplan är alltså att öka insynen samt förbättra belysningen.  

 

Rinkebystråket 

Att föreslå åtgärder för Rinkebystråket i detta examensarbete är inte aktuellt eftersom 

Rinkebystråket är under pågående ombyggnation sedan 2013 för att utveckla platsen 

(Stockholms stad u.å.).  
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Figur 16. Denna karta visar de fyra områdena som valts att omgestalta. (© 

Lantmäteriet [I2016/00655]) 

 

 

6.3 Fysiska åtgärder för ökad trygghet i Rinkeby 
 

Åtgärder som föreslås presenteras i Tabell 2 för att enkelt åskådliggöra ungefär vilka 

åtgärder som bör genomföras och var de bör genomföras. Efter det följer en 

noggrannare förklaring om hur och varför varje åtgärd bör genomföras samt varför just 

på den platsen. Fyra stycken områden har som redan nämnts valts ut för att utföra 

trygghetsskapande åtgärder (Figur 16). 
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Tabell 2. Föreslagna åtgärder för varje område.  

Plats Åtgärder       

  Funktionsblandning 
Bättre 
insyn 

Bättre 
ljussättning 

Bättre planerad 
vegetation 

Område 1   x x x 

Område 2 x x x   

Område 3   x x   

Område 4 x x x x 

 

6.3.1 Bättre insyn 

 

Med bättre insyn kan menas att fler personer ska kunna se vad som sker på platsen. 

Genom att personer som vistas på platsen upplever att andra kan ”se in” utifrån kan 

trygghetskänslan ökas eftersom platsen inte känns lika ödslig. Insyn kan till exempel 

skapas genom att öppna upp platser, eller bygga bostäder i anslutning till platser som 

kan upplevas som otrygga. Alla områden har bedömts ha behov av bättre insyn. Dock 

gäller olika former av insyn och lösningar på i varje område. Område 1 till exempel, 

som består av en park och fotbollsplaner kan behöva bättre insyn in till parken för att 

öka känslan av övervakning utifrån om det uppstår en situation där ett brott är på väg att 

ske.  Genom denna naturliga övervakning förhindras personer i parken från att vara 

dolda och gömda bakom vegetationen, samt att den motverkar känslan av att vara 

ensam.   

 

I Område 2 är insynen dålig. Skolgården är omgiven av byggnader på varje sida vilket 

gör det svårt att se in på skolgården utifrån. Eftersom det är en skolgård är majoriteten 

av elever och lärare bara på plats under skoldagar vilket gör att insyn och "Eyes on the 

street" förloras på helger, lov och nätter.  

 

Parkeringsytorna i Område 3 döljs till stor del av byggnader vilket gör det svårt att se in 

på platsen utifrån. Bredbyplans parkeringsyta är t.o.m upphöjd vilket gör att gående på 

Rinkebystråket inte kan se vad som händer på Bredbyplans parkering. På grund av 

dessa svårigheter är det svårt att påverka insynen på Område 2 och 3 utan att göra stora 

förändringar på den bebyggda miljön i dessa områden. Riva en byggnad bara för att 

skapa större insyn är troligen inte aktuellt, speciellt inte om den byggnaden innehåller 

bostäder. Vad som kan göras är avlägsna några av träden i Område 2 och 3 för att öppna 

upp några siktlinjer in på respektive område.  
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För Område 4 bedöms insynen få bäst inverkan om det görs tillsammans med metoden 

funktionsblandning.  

 

6.3.2 Funktionsblandning 

 

Funktionsblandning innebär att verksamheter och bostäder inhyses tillsammans, till 

exempel med handel i markplan och bostäder i våningarna över. Fördelen med detta är 

att en större variation av människor besöker platsen på olika tider av dygnet och olika 

tillfällen i veckan. Resultatet blir att fler rör sig i och runt området vilket skapar en 

naturlig övervakning i vad Jane Jacobs kallar för "Eyes on the street" (Jacobs 1961) och 

platsen har inte samma tendens att bli öde. I fallet för Område 4 innebär det att till 

exempel Rinkebyplan skulle kunna gynnas av att ha handel i anslutning till 

parkeringsytan. För närvarande är det en relativt tom yta, utan handel eller verksamhet, 

och fasaderna består till stor del av väggar utan fönster, speciellt i markplan. Genom att 

låta markplan få mer "kontakt" med trottoaren och vägen genom att lägga verksamheter 

i byggnadernas markplan skulle kunna generera fler förbipasserande och större rörelse 

på platsen samtidigt som fasaderna för ett mer levande och inbjudande intryck. Samma 

princip kan också appliceras på andra sidan av Område 4, det vill säga Skårbygränd, 

som lider av mer eller mindre samma problem; tomma och intetsägande fasader med få 

funktioner och verksamheter på platsen. För Område 2 kan funktionsblandning också 

vara bra för att locka dit människor även när skolan är stängd. Fritidsgård, bibliotek 

eller någon form av idrott skulle kunna passa bra in med skolans befintliga verksamhet.  

 

6.3.3 Bättre belysning 

 

Alla platser bedöms behöva bättre belysning. Som det framgick i observationsanalysen 

var vissa platser så mörka under kvällen och natten att fotografering var svårt att utföra 

eftersom alla bilder bara blev svarta. Speciellt parkeringsytorna i Område 3 och 4 

behöver belysas behagligare. Som tidigare nämnts bör optimal belysning möjliggöra att 

en person blir tydligt synlig på 25 meters avstånd (Luymes och Tamminga 1995). I 

Område 1 som innefattar park och grönområde är det viktigt att lysa upp omgivningen 

eftersom ljus i mindre utsträckning kommer från omgivande byggnader på grund av 

vegetationen, vilket bär med sig att parken blir väldigt mörk efter solnedgången. För 
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Område 1 blir utmaningen också att integrera den nya belysningen med vegetationen i 

området.  

 

För Område 3 och 4 finns mer eller mindre samma lösningar eftersom de liknar 

varandra. Område 3 består till största del av parkeringsytorna på Ljungbyplan respektive 

Bredbyplan, och Område 4 består till största del av parkeringsytorna vid Skårbygränd 

och Rinkebyplan. Alla parkeringar omges till stor del av bostadshus och vegetation. 

Belysningen på dessa platser bör förbättras med gående i fokus, speciellt Skårbygränd 

och Rinkebyplan som ligger i anslutning till Rinkeby torg. Anledningen till det är att 

platsen inte bara ska vara till för bilar som ska in och ut från parkeringsplatsen, även 

fotgängare ska kunna besöka och röra sig över platsen.  

 

6.3.4 Bättre planerad vegetation 

 

För Område 1 är bättre planerad vegetation viktigt för att skapa en tryggare miljö i 

parken. Detta hänger även samman med insyn, då insyn från personer utanför parken 

kan vara viktigt för känslan av trygghet. Det är även viktigt att man kan se ut från 

parken. Siktlinjer är viktiga för att uppleva trygghet i parker och grönområden. I en park 

med buskar och träd som placerats väldigt nära inpå gångbanan och vegtation som 

skymmer sikten är det lätt att personen som går i parken kan känna att den inte har full 

uppsyn över omgivningen och att personen inte har fullkomlig kontroll över situationen 

(Boverket 2010, Luymes & Tamminga 1995, Maruthaveerana & van den Bosh 2015). 

Buskar kan också fungera som gömställen och skydd för potentiella gärningsmän 

(Boverket 2010, Wolfe & Mennis 2012). För att undvika detta bör alltså vegetationen 

placeras så den inte stör siktlinjer vare sig för de som befinner sig i parken men också 

för de som befinner sig utanför parken, samt att vegetationen inte finns för nära de som 

går genom parken och skapar en känsla av att någon kan gömma sig bakom buskar. För 

Område 4 kan det behöva ses över om träden som finns i anslutning till 

parkeringsytorna på både Skårbygränd och Rinkebyplan tillför något till trivseln i 

området eller bara fungerar siktskymmande. Alternativ till dessa träd skulle kunna vara 

blomsterplanteringar som skulle kunna tillföra mycket till gestaltningen och trivseln på 

platsen samtidigt som de inte skymmer sikten och hindrar insyn på parkeringsplatserna 

från byggnader och gående i närheten.  
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6.3.5 Underhålla platsen 

 

Underhåll faller utanför planerarnas makt och befogenheter att utföra. Dock är det 

viktigt att belysa eftersom platsens fysiska status har visats vara viktig för hur den 

upplevs och hur det påverkar den upplevda tryggheten (Ceccato & Lukyte 2011, 

Jackson 2004, Maruthaveeran & van den Bosh 2015). Vad planerare skulle kunna göra 

är att planera för fler papperskorgar tillgängliga för befolkningen för att minska eller 

förhindra nedskräpning. Eftersom CPTED inte nödvändigtvis minskar otrygghet och 

rädsla för att utsättas för brott (Hedayati Marzbali, Abdullah, Razak, & Maghsoodi 

Tilaki 2012) kan ett alternativ för att minska brott som vandalisering, nedskräpning och 

graffiti vara att använda Jane Jacobs metod "Eyes on the street", att genom planering 

göra att fler människor besöker och befinner sig på platsen och genom sin närvaro 

bidrar till att minska antalet brott och öka trygghet och säkerhet (Jacobs 1961). Detta 

skulle kunna minska nedskräpning och vandalisering genom att fler människor befinner 

sig på platsen. Detta kan ske genom som tidigare nämnts funktionsblandning och 

försöka att skapa kontakt mellan fasaden och trottoaren för att skapa måldestinationer 

för medborgarna.  

 

6.3.6 Rinkeby torg 

 

Trots att Rinkeby torg innefattas av Område 4 bedöms torget inte vara i ett stort behov 

av åtgärder och förändringar. Självklart kan små förändringar göras, till exempel 

förbättra belysningen eller byta ut eller omplacera vegetation på torget.  
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6.4 Metoddiskussion 
 

6.4.1 Positivt med undersökningen 

 

Eftersom ämnet tillhör en relativt stor del av stadsplanering finns det gott om tillgänglig 

teori. Kommuner och andra offentliga verksamheter i Sverige har också mycket 

information angående trygghet och trygghetsarbete. Utförandet av studien gick smidigt 

utan några större problem. De flesta tillfrågade hade inga större problem med att utföra 

sin uppgift vilket kan tillskrivas att den var enkelt utformad med få instruktioner. Till 

det fanns också en av författarna tillgänglig för att erbjuda hjälp till de som behövde det. 

Kartor, program och andra tekniska verktyg har funnits tillgängliga för användning 

vilket underlättat stort.   

 

 

6.4.2 Negativt med undersökningen 

 

Metoden har flera brister då den inte utformades tillräckligt för att göra djupare 

analyser. Resultatet av det blev att det är mycket svårt att jämföra skillnader mellan till 

exempel könen.  

 

Förutom kartan som visar en översikt över var brott skett i Rinkeby (Figur 4) finns det 

ingen statistisk undersökning tillgänglig för att undersöka om det finns ett samband 

mellan anmälda brott och upplevd otrygghet. Inte heller statistik angående brott och 

dess lokalisering gick inte att införskaffa. Denna information hade bidragit stort till att 

göra studien djupare genom att kunna se samband mellan utsatthet för brott och upplevd 

otrygghet. Information om antalet brott i stadsdelen finns tillgänglig på Internet, bland 

annat hos Brottsförebyggande rådet. Det som gör att den informationen inte är aktuell 

att använda är att den inte visar geografisk position för brottsplatserna, vilket är viktigt 

vid en undersökning om var brott faktiskt begås. Som det är i detta fall kunde bara 

information om hela stadsdelen hämtas, det vill säga hur många brott och vilken typ av 

brott som anmälts i stadsdelen, men inte på vilken position där brottet skedde, vilket är 

avgörande i detta fall.  
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6.5 Framtida studier 
 

En brist i detta examensarbete är att det inte finns dokumenterat varför varje tillfrågad 

person upplevde sig otrygg på platsen de angav, vilket gör att vi själva måste dra 

slutsatser om vad anledningarna bakom den upplevda otryggheten är. Brister finns 

också när det gäller åldersgrupper och kön. Det finns dokumenterat hur många av varje 

kön som markerade varje plats samt hur många av varje åldersgrupp som markerat varje 

plats, men varje markering har inte ett bestämt värde, till exempel markering X gjordes 

av en kvinna som är Y år gammal. Istället finns bara att ruta A markerades B gånger av 

C män och D kvinnor, och samma sak för åldersgrupperingarna. I framtida studier som 

berör trygghet i Rinkeby är det därför att rekommendera att undersöka vad de tillfrågade 

anser vara anledningar till att platser upplevs som otrygga. För att kunna göra djupare 

analyser bör det också där utarbetas en metod för att undersöka och anteckna till 

exempel skillnader mellan kön samt ålder (och även andra faktorer).  

 

I framtida studier kan det även vara intressant att undersöka sambandet mellan anmälda 

brott och upplevd otrygghet djupare än som gjorts i detta examensarbete, samt om det 

finns någon skillnad mellan vilka brott som är vanligast på en plats och den upplevda 

tryggheten på den platsen. Till exempel om kan det vara intressant att undersöka hur 

den upplevda otryggheten påverkas på en plats där det är vanligt med rån och en plats 

där skadegörelse är vanligt förekommande. Påverkas den upplevda tryggheten i någon 

anmärkningsvärd utsträckning av olika sorters brott?  
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7 Slutsats 

 

Vid jämförelse mellan resultatet av undersökningen och brottens utbredning i Rinkeby 

kan inget tydligt samband mellan de båda faktorerna styrkas. Trots att den upplevda 

otryggheten enligt undersökningen är som störst i centrala Rinkeby vilket 

överensstämmer med där de flesta brott sker enligt brottskartan (Figur 4) så anges andra 

platser också som otrygga där det inte finns någon koppling till anmälda brott. Det går 

därför inte att dra någon slutsats om ett samband mellan anmälda brott och upplevd 

trygghet.  

 

Målet med denna studie var att undersöka var invånarna i Rinkeby känner störst 

otrygghet, samt att föreslå förändringar av den bebyggda miljön för att öka tryggheten i 

Rinkeby. Enligt undersökningen som gjordes på plats i Rinkeby framgår det att de 

centrala delarna av stadsdelen är där flest personer upplever sig otrygga. Resultatet från 

studien stämmer väl överens med tidigare forskning inom området.  

 

Innan studien påbörjades hade vi vid sidan av frågeställningen som skulle besvaras 

också föreslagit förväntade resultat som byggde på personliga erfarenheter om trygghet 

och Rinkeby. Förväntade resultaten var 1) Invånarna i Rinkeby kommer att känna störst 

otrygghet i och runt centrala Rinkeby, runt Rinkeby torg och Skårbygränd. och 2) Dålig 

belysning, ungdomsgäng och platser som kan uppfattas som öde bidrar stort till känslor 

av otrygghet. Dessa resultat stämmer väl överens med resultatet av studien samt teorin 

som tagits del av genom hela examensarbetet. Noterbart är dock att förväntat resultat 2 

inte besvarades genom studien eftersom studien inte var utformad för att ta reda på 

orsakerna bakom den upplevda otryggheten, utan av teorin som tagits del av under 

studien. Frågan har då inte besvarats eller bevisats genom en studie utan den har kunnat 

styrkas genom litteratur.  

 

Som planeringsåtgärder för att öka tryggheten i Rinkeby har det angivits att alla 

områden som undersöktes behövde förbättrad belysning och större insyn. Förutom 

belysning och insyn föreslogs funktionsblandning och bättre planerad vegetation för 

stadsdelen, speciellt i centrum (Tabell 2).   
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