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Sammanfattning 

I denna uppsats undersöks orsaker till variation i trygghetskänslan bland de boende i 

Stockholms olika stadsdelar. Tidigare forskning visar på att individuella faktorer 

påverkar hur trygg man känner sig i sitt bostadsområde, där vissa grupper är otryggare 

än andra grupper. Tidigare forskning pekar även på att tidigare brottsutsatthet, 

människor som stör ordningen i bostadsområdet såsom ungdomsgäng och missbrukare, 

fysiska ordningsstörningar såsom klotter och vandalism, mörker eller nedsatt belysning, 

boendetid i området och hur bra grannkontakt man har samt att områdets rykte påverkar 

trygghetskänslan. Urbanteoretisk forskning pekar även ut viss bostadsområdesplanering 

som mer problematisk ur trygghetsaspekt. 

I uppsatsen undersöker vi genom regressionsanalys hur stor påverkan vissa av 

ovanstående faktorer påverkar trygghetskänslan i Stockholms stad genom att använda 

oss att Stockholms stads trygghetsmätning för år 2014. 

Resultaten visar att tidigare utsatthet för brott, vandalism och klotter, störande 

människor i bostadsområdet såsom ungdomsgäng och missbrukare, mörker och dålig 

belysning samt att sämre grannkontakt bidrar till en ökad otrygghetskänsla i Stockholms 

stadsdelar. Däremot har boendetid och huruvida man bor i lägenhet eller småhus har 

ingen påverkan på tryggheten. De oberoende variablerna som har påverkan kan i vissa 

fall förklara otrygghetskänslan i Stockholms bostadsområden mer än vad 

kontrollvariablerna gör. Vid införande av kontrollvariablerna kön, utländskt ursprung, 

funktionsnedsättning, ekonomiska svårigheter samt utbildningsnivå kvarstår även de 

oberoende variablernas påverkan på otrygghetskänslan. Däremot samexisterar de 

oberoende variablerna vilket leder till att de påverkar varandra och deras b-

koefficientvärde sjunker något och ett fåtal oberoende variabler blir icke signifikanta 

när de sammanställs. Vårt resultat visar på ett relativt lågt R2-värde (11,1 %), vilket 

pekar på att det är finns ytterligare faktorer att ta hänsyn till vad gäller trygghetskänsla. 

Nyckelord 
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Inledning 

Rädsla för brott uppmärksammandes politiskt och forskningsmässigt för första gången på 

1960-talet i USA. Sedan dess har intresset för ämnet vuxit och även medierapportering om 

otrygghet har blivit alltmer vanligt förekommande. Det som kommit fram i forskningen är att 

otrygghet är en känsla som uppkommer på grund av flera olika faktorer. Det som främst 

belysts är att kvinnor, mindre ekonomiskt bemedlade, funktionshindrade, invandrare och vissa 

andra grupper känner sig mer otrygga, men det finns även fler faktorer som påverkar. Dessa 

faktorer är främst ordningsstörningar i den fysiska miljön runtomkring och bland människorna 

som rör sig i den. Detta är ibland svårt att få kontroll över, vilket är tydligt i vissa av 

Stockholms stadsdelar där stor otrygghetskänsla upplevs. I Stockholms stad har man utför en 

trygghetsmätning åren 2008, 2011 och 2014. Det finns en stor variation i trygghetskänsla 

mellan Stockholms stadsdelar enligt Stockholms stads trygghetsmätning som är väldigt 

intressant och vi valde därför att titta närmare på detta för att hitta anledningar till varför det 

ser ut som det gör (Stockholms stad, 2014 a).  

 

Vi hoppas kunna förklara trygghetskänslan i Stockholms stadsdelar med hjälp av tidigare 

forskning om trygghetsmätningar samt även med hjälp av stadsplaneringsteorier kopplade till 

trygghet i den fysiska miljön. Vårt arbete skiljer sig från tidigare trygghetsforskning genom 

att vi något mer omfattande regressionsanalys samt då vi studerar den bebyggda miljöns 

påverkan mer ingående. I vårt metodavsnitt använder vi regressionsanalys på utvalda frågor i 

Stockholms stads trygghetsmätning ifrån 2014 (Stockholms stad, 2014 b). 

Syfte/Frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vad som skapar otrygghet i olika bostadsområden i 

Stockholm. Våra frågeställningar lyder: 
 Om tidigare brottsutsatthet påverkar tryggheten 

 Om störande personer i bostadsområdet påverkar tryggheten 

 Om en stökig fysisk miljö i bostadsområdet påverka tryggheten 

 Om mörker och bristande belysning i bostadsområdet påverkar tryggheten 

 Om boendetid och grannkontakt påverkar tryggheten 
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 Om bostadstyp påverkar tryggheten 

Disposition 

Uppsatsen börjar med en sammanfattning av vad Stockholms trygghetsmätning är. Sedan 

följer teori och tidigare forskning som fokuserar på tidigare trygghetsmätningar och rädsla för 

brott samt stadsplaneringsteorier kopplade till trygghet. I metodavsnittet redovisas vilken data 

vi har använt och hur den har analyserats, och därefter följer resultatet och en diskussion av 

hur vi tolkar resultatet med utgångspunkt i tidigare forskning. Uppsatsen avslutas med förslag 

på hur fortsatt forskning kan se ut.  

Bakgrund Trygghetsmätningen  

Stockholms stads trygghetsmätning har genomförts åren 2008, 2011 och 2014. Niklas Roth på 

socialförvaltningen berättade för oss vid ett möte den 21 september 2015 att det tidigare var 

polisen som arbetade med brottsförebyggande frågor, men att det sedan slutet av 90-talet blev 

en fråga för fler enheter att engagera sig i vid Stockholms stad. Fakta man ville kartlägga var 

utbredningen av rädsla för brott i Stockholm; om det är vissa grupper som är mer oroliga för 

brott än andra; om områden med mycket brott skapar mer otrygghet. Enkätundersökningen 

har skickats ut till boende i Stockholms stads alla 132 stadsdelar, stadsdelarna är i sin tur 

grupperade i 14 större stadsdelsområden. Trygghetsmätningen har visat att det är vissa 

grupper, såsom kvinnor och funktionshindrade, och vissa områden, såsom Rinkeby-Kista och 

Skärholmen, som återkommande i de tre årens undersökningar utmärker sig som mer otrygga. 

Däremot finns det inte något samband mellan otrygghet och brottsnivå inom respektive 

område enligt analysen i 2014 års slutrapport, se tabell nedan. Innerstadens områden upplevs 

som trygga i mätningen trots att områdena enligt tabellen nedan är relativt högt brottsutsatta, 

där särskilt Norrmalm och Södermalm har hög brottsfrekvens. Niklas förklarar denna 

diskrepans med att det i innerstaden finns många s.k. ”hot spots”, vilket exempelvis är barer 

och knytpunkter för allmänna färdmedel, där människor möts och brott uppkommer1. 

                                                 

1 En undersökning av BRÅ ifrån 2014 av misshandelsfall i Stockholm City tar upp och stödjer ”hot spots”-

teorin. Undersökningen visar att endast ca 20% av offren är boende i området, dessa brott är därför ej 

relaterade till de boende i området utan till de speciella platser där brotten uppkommer, såsom 

nattklubbar. Stockholms polis har sedan 2006 haft en policy att fokusera på ”hot spots”, en strategi som 

författaren stödjer (Granath, 2014).  
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I tabellen nedan är indexet trygghet och säkerhet uppbyggt av antal polisanmälda brott i 

stadsdelsområdena och inkluderar skadegörelse, stöld och rån (tillgrepp av motordrivet 

fordon, inbrottsstöld, stöld från/ur fordon och rån mot person) samt misshandel (utomhus, 

obekant med offret)2. Detta index jämförs med en fråga i trygghetsmätningen: om 

respondenterna är oroliga för att gå ut sent i området där de bor på grund av upplevd risk för 

att utsättas för brott. Brottsstatistiken är hämtad ifrån polisens anmälningsstatistik och kan 

alltså inte härledas till respondenterna i trygghetsmätningen (Stockholms stad, 2014 a: 47-48).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

2 Stadens värde för år 2006 har fått uppgöra index 100. Ett indexvärde på 200 innebär att 

stadsdelsområdets risk år 2014 är dubbelt så hög jämfört med hela staden år 2006 (Sweco, 2014). 
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2014 års slutrapport redovisar även samma fråga om oro för att gå ut sent i området jämfört 

med ett index för sociala riskfaktorer. Detta index belyser social, ekonomisk och politisk 

marginalisering och ekonomiska skillnader i stadsdelsområdena och inkluderar följande 

indikatorer: valdeltagande, relativ fattigdom, arbetslöshet, ohälsotal, behörighet till gymnasiet, 

fullföljd gymnasieutbildning och barn i ekonomiskt utsatta hushåll3.  

Indexet för sociala riskfaktorer samvarierar mycket väl med oro för att gå ut sent i området. 

Även här kan det indexet ej härledas till de specifika respondenterna i trygghetsmätningen, 

utan statistiken är hämtad ifrån andra källor (Stockholms stad, 2014 a: 46-47).  

  

Enligt Stockholms stads analys av trygghetsmätningens resultat är det således ekonomisk, 

social och politisk marginalisering, utanförskap, bristande utbildning och ekonomiskt otrygga 

uppväxtförhållanden som skapar en högre oro för att gå ut sent i sitt bostadsområde på grund 

av oro för att utsättas för brott.  

 

 

 

                                                 

3 Stadens värde för år 2006 har fått uppgöra index 100. Ett indexvärde på 200 innebär att 

stadsdelsområdets risk år 2014 är dubbelt så hög jämfört med hela staden år 2006 (Sweco, 2014). 



 

 5 

Tidigare forskning  

Rädsla för brott & Trygghetsmätningar 

Undersökningar om människors rädsla för brott utfördes för första gången på 1960-talet i 

USA. Under det årtiondet hade det uppmärksammats att brottsligheten hade ökat i USAs 

storstäder och därför tillsattes det en kommission för att undersöka människors inställning till 

brottsligheten och deras brottsoffererfarenheter. Detta gjordes bland annat genom omfattande 

enkätundersökningar riktade till ett urval av befolkningen. Svaren som kom in överraskade 

forskarna till viss del. Man hade tidigare antagit att det framförallt var brottsoffer som var 

rädda för brott, men resultatet visade att det var fler grupper av människor som var oroliga. 

Dessutom var de människor som var mest rädda för brott de som löpte minst risk att råka ut 

för brott, och tvärtom. Genom dessa första enkätundersökningar blev ”fear of crime”, eller 

rädsla för brott, ett begrepp4. Val av metod och frågor kom även att starkt influera 

efterföljande studier på ämnet och s.k. trygghetsmätningar blev alltmer populära (Heber, 

2007: 42). Under 1990-talet kom svenska forskare att uppmärksamma rädsla för brott (Heber, 

2007: 43; Litzen, 2006: 25). Vad gäller otryggheten i den offentliga miljön i det egna bostads-

området/stadsdelen visar tidigare studier av trygghetsmätningar och rädsla för brott att 

variationen i trygghet främst beror på: individuella faktorer, förekomsten av sociala 

ordningsstörningar i området såsom stökiga ungdomsgäng och förekomsten av fysiska 

ordningsstörningar i området såsom nedskräpning (Heber, 2007; Litzén, 2006). 

 

Vissa grupper är mer otrygga än andra 

De grupper i samhället som utmärker sig som mest rädda för brott i både svenska och brittiska 

trygghetsundersökningar är kvinnor, mindre ekonomiskt bemedlade, etniska minoriteter och 

andra minoritetsgrupper såsom homosexuella och funktionsnedsatta (Heber, 2007: 29; Heber, 

2008: 15). Det alla dessa grupper har gemensamt är antingen sårbarheten för brott, eller att 

vissa brott är riktade just mot dem, eller både ock. Sårbarheten för brott innebär att man 

upplever sig ha mindre möjligheter att hantera ett brott, exempelvis då man är mindre stark 

                                                 

4 Litzén (2006: 28) skriver att nästan oberoende av val av begrepp såsom exempelvis ”rädsla eller oro för 

brott” eller ”känsla av otrygghet” uppvisar de flesta undersökningar liknande nivåer och strukturer. 
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fysiskt sett, eller har mindre chans att återhämta sig ekonomiskt, eller har färre sociala 

kontakter som ett skyddsnät. Exempel på brott som endast riktar sig till vissa av ovanstående 

grupper är hatbrott mot vissa minoriteter eller våldtäkt av kvinnor (Heber, 2007: 28-29, 66, 

70). I vissa studier utmärker sig även äldre människor som mer rädda, i andra studier utmärker 

sig yngre människor, och vissa talar även om ett u-format samband där både yngre och äldre 

utmärker sig (Heber, 2007: 65-66; Litzén, 2006: 95-98). För att jämföra med aktuella 

mätningar visar Brottsförebyggande Rådets nationella trygghetundersökning för åren 2006-

2015 på frågan huruvida man känner sig trygg ensam sent en kväll i sitt bostadsområde även 

den att kvinnor och utrikesfödda är mer otrygga. BRÅ:s trygghetsmätning tar dock ej upp 

inkomstnivå och andra minoritetsgrupper såsom homosexuella och funktionsnedsatta. Vad 

gäller ålder är sambandet u-format där yngre och äldre är mer otrygga. BRÅ:s 

trygghetsmätning tar även upp några fler variabler på samma fråga, där utmärker sig främst att 

boende i flerfamiljshus är dubbelt så otrygga jämfört med boende i småhus. Även de med 

förgymnasial utbildning är något otryggare än dem med eftergymnasial utbildning, samt är 

ensamstående med barn något otryggare än sammanboende med barn (Hvitfeldt m. fl. 2016: 

87-90, 110-111). 

Utsatthet för brott 

Om man jämför med faktiska brott visar BRÅ NTU 2015 (för åren 2005-2014) att den grupp 

som främst utsätts för brott mot enskild person5 är unga människor i åldern 16-24 år, och att 

utsattheten för dessa slags brott sedan avtar med åldern. Efter gruppen unga människor följer 

gruppen ensamstående med barn, och därefter ensamstående utan barn. Därefter och på 

ungefär samma plats kommer grupperna boende i flerfamiljshus samt utrikesfödda eller 

svenskfödda med utrikesfödda föräldrar (Hvitfeldt m. fl. 2016: 68, 75-76). 

Vad gäller brottsplats är det vanligast för män att ange allmän plats, medan det för kvinnor är 

jämt fördelat mellan allmän plats, arbete/skola och bostad (ibid: 77. BRÅ NTU:s mätningar år 

2005-2014 för fallen misshandel, hot och sexualbrott). För män är det vanligast att 

gärningspersonen är en helt okänd person, medan det i kvinnors fall är jämnare fördelat 

mellan okända, bekanta och närstående gärningspersoner (ibid: 42). 

 

                                                 

5 Mäter utsatthet för misshandel, hot, sexualbrott, personrån, bedrägerier och trakasserier samt 

korrelerar ej med polisens statistik utan färre brott polisanmäls – ungefär 24 till 33% av brotten 

polisanmäls enligt BRÅ:s NTU mätningar år 2005-2014. 
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Brottsoffers rädsla för brott 

Vad gäller forskning om brottsoffers upplevelser av brott, viktimologi, visar svenska studier 

att brottsoffer procentuellt sett är något mer otrygga än övriga människor. Även att ha 

bevittnat eller känna någon som utsatts för brott har en viss påverkan för ens rädsla för brott 

(Heber, 2007: 55-56; Heber, 2008: 15; Litzén, 2006: 98-100, 103-103). Detta stämmer även in 

på BRÅ:s trygghetsmätningar som är gjorda åren 2006-2015. Dessa visar även att kvinnor i 

högre grad än män känner sig otrygga efter utsatthet för brott (Hvitfeldt m. fl. 2016: 101-102). 

Internationella studier har dock funnit endast svaga samband eller ej några samband alls 

mellan utsatthet för brott och rädsla för brott (Heber, 2007: 56-57). 

 

Sociala ordningsstörningar i området  

Heber tar upp en undersökning som visade att människor var rädda för ungdomsgäng som 

drog omkring i ett område, men att de som däremot kände ungdomarna inte upplevde någon 

rädsla för att utsättas för brott. Många forskare förklarar rädslan för brott med rädslan för 

främlingar, vilket har utmynnat i termen ”stranger danger” (Heber, 2007: 77-78). Samtidigt 

verkar det vara en viss sorts främlingar som skapar rädsla. I Litzéns egna trygghetsmätning i 

Liljeholmen och Gröndal år 2003 svarade respondenterna att de människor som de var rädda 

för i det egna bostadsområdet var främst missbrukare, men även ungdomar, personer som 

beter sig konstigt och vissa typer av främlingar (Litzén, 2006: 54). På frågan om grad av oro 

för att åka kollektivtrafik i samma undersökning svarade respondenterna att det främst var 

närvaron av ungdomar som bidrog till oron (Litzén, 2006: 60). Kelling & Wilson samt Lorenc 

et al. hänvisar likaså till studier som visar att människor är rädda för människor som skapar 

oordning, såsom ungdomsgäng och missbrukare och alkoholpåverkade (Kelling & Wilson, 

1982; Lorenc m. fl. 2013: 6). 

 

Fysiska ordningsstörningar i området 

Förutom människorna som befinner sig på platsen bedöms platser också utifrån ordningen 

som råder där. Vandalisering, klotter, nedskräpning och övergivna bilar till exempel, tyder på 

fysiska ordningsstörningar. Detta kan signalera till de boende att den sociala kontrollen är 

svag och öka oro och otrygghet (Heber, 2007: 74-75; Litzén, 2006: 100; Lorenc m. fl. 2013: 

5). Detta är vad som förkunnas av Broken Windows-teorin. Enligt den ger vandalism som ej 

repareras, t ex krossade fönster, signaler om brist på social kontroll, och denna synbara 

ordningsstörning kommer därför att ge upphov till fler brott i området. Om det sker en sådan 
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moralsänkning och vandalism i ett område kommer även de boende där röra på sig mer sällan 

på gatorna av rädsla för brott (Kelling & Wilson, 1982)6. Wood et al har undersökt tre olika 

bostadsområden med olika karaktäristika i Perth, Australien, och kom fram till att ju bättre 

bostadsområdet underhölls desto större var känslan av trygghet hos de boende (Wood m. fl. 

2008).  

 

Övriga förklaringar 

De övergripande förklaringsmodellerna enligt tidigare forskning på trygghetsundersökningar 

och rädsla för brott är ovan nämnda individuella faktorer och förekomsten av sociala och 

fysiska ordningsstörningar. Men även andra förklaringar förekommer och redovisas nedan.  

 

Rädsla för mörka, ödsliga platser 

Litzén nämner att vissa respondenter i hans egen trygghetsmätning (utförd i Liljeholmen och 

Gröndal 2003) i frisvaren nämner mörka, ödsliga platser som särskilt otrygga. Han menar att 

en trygghetsskapande åtgärd därför är att se till att det finns tillräckligt med fungerande 

belysning på offentliga platser (Litzén, 2006: 52, 58). Även Heber tar upp att människor 

främst är rädda för brott på offentliga platser när det är mörkt, samt att den vanligaste frågan i 

trygghetsmätningar är huruvida respondenterna är rädda för att gå ut i sina bostadsområden 

när det är mörkt. Hon hänvisar även till en finsk studie som visade att det inte bara är mörkret 

som påverkar, utan även de människor som förknippas vara ute om natten som skapar 

otrygghetskänslor. I studien var de svarande lika rädda för brott under ljusa sommarnätter som 

mörka vinternätter (Heber, 2007: 76-77). Lorenc et al. poängterar även gatubelysningens 

påverkan på rädsla för brott samt att platser där få människor befinner sig på ses som otrygga 

(Lorenc m. fl. 2013: 3, 5).  

 

                                                 

6 Teorin är inspirerad av ett experiment år 1969 utförd av Philip Zimbardo i Bronx och Palo Alto, där en bil i 

vardera område lämnades utan nummerplåtar. Bilen i Bronx togs itu direkt och var på 24 timmar helt 

vandaliserad. Bilen i Palo Alto rörde ingen. Efter en vecka skadade Zimbardo bilen i Palo Alto med en hammare 

för att se om det skulle ha någon inverkan. Då gick det lika snabbt som i Bronx att få bilen helt förstörd. Kelling 

och Wilson menar att bakgrunden i Bronx med dess anonymitet och vana vid att ingen bryr sig fick 

vandalismen att starta mycket snabbare än i Palo Alto. Vi har mejlat Zimbardo och frågat hur områdena skiljde 

sig åt stadsplanemässigt och invånarmässigt etc, men ej fått svar, vi hade tänkt att det skulle varit intressant 

att jämföra områdena. 
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Goda grannar 

Att bo länge på en och samma plats kan ge en känsla av trygghet (Heber, 2008: 16; Lorenc m. 

fl. 2013: 5). Att man känner sig socialt integrerad på platsen man bor på; trivs och vill bo kvar 

och har kontakt med grannarna, skapar en informell, social kontroll i området som gör 

människor känner sig tryggare (Heber, 2007: 75; Lorenc m. fl. 2013: 5). I mindre orter kan 

det vara enklare att lära känna sina grannar och ha kontroll över vilka som rör sig i området. 

Vissa forskare menar därför att det är därför människor som bor i större städer statistiskt sett 

brukar ange större otrygghet i mätningar än människor på landsbygd och i mindre städer, 

vilket även går igen i BRÅ:s trygghetsmätning (Heber, 2007: 75; Hvitfeldt m. fl. 2016: 90).  

Områdets rykte 

Vissa områden kan få rykte om sig att vara mer otrygga, och invånarna där kan uppleva sig 

stigmatiserade av dessa rykten, att ortens identitet påverkar deras identitet (Heber, 2007: 76, 

80; Lorenc m. fl. 2013: 6).  

Områdets utformning 

Heber skriver att ”planeringen av en stad eller ort kan vara avgörande för rädslan för brott” 

och att ”utformningen av de offentliga platserna framstår därför som betydelsefull” (Heber, 

2007: 75). Kopplat till den fysiska utformningen och rädsla för brott har vi tidigare nämnt 

fysiska ordningsstörningar (såsom vandalisering och klotter), mörka och ödsliga platser samt 

att det kan vara lättare att känna sina grannar i mindre orter. Kan det finnas något mer i 

arkitekturen och planeringen av ett område som kan påverka invånarnas otrygghet? Heber 

diskuterar ej detta vidare utan nämner endast att offentliga platser såsom torg och parker kan 

vara både platser där människor lättare lär känna varandra samtidigt som de också kan 

uppfattas som typiska brottsplatser samt att staden både kan upplevas som en otrygg plats på 

grund av andelen okända människor samtidigt som det kan kännas tryggt att vara omgiven av 

många människor (Heber, 2007: 75, 89). Litzén nämner att det i hans egen trygghetsmätning i 

Liljeholmen och Gröndal var två bostadsområden som var ytterligheter i trygghet. Dessa två 

områden låg nära varandra; Nybodaringen var tryggast i mätningarna och Nybohovsbacken 

otryggast. Tyvärr finns det ingen tillgänglig data på respondenternas individuella faktorer 
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eller skillnad i ordningsstörningar m.m. mellan områdena7. Vid en internetsökning8 på bilder 

av områden förefaller de ser mycket olika ut: 

 

Nybodaringen till vänster och Nybohovsbacken till höger: 

 

 

För att ta reda på mer om hur arkitekturen och planeringen av ett område kan påverka 

invånarnas känsla av trygghet har vi i nästa avsnitt vänt oss till urbanteoretisk forskning. 

 

 

Den fysiska miljöns påverkan på trygghet 

Vad gäller otryggheten i den offentliga miljön i det egna bostadsområdet/stadsdelen visar 

tidigare urbanteoretisk forskning att variationen i trygghet främst beror på: husens skala, hur 

väl gränsen mellan privat och offentligt område definieras (territorialitet), uppsikten över 

området och hur levande stadslivet är i området. Vi kommer även ta upp kritiken mot 

funktionalismens/modernismens arkitektur som delvis består i dess brist på trygghet för de 

boende.  

 

 

                                                 

7 Vi har försökt få tag på Litzén för att få mer information men fick till svar ifrån hans f.d. medarbetare att 

han är avliden och att vi får utgå ifrån den information som finns tillgänglig. 

8 Den 9 december 2015. 



 

 11 

Husens skala 

Flera forskare pekar ut höghus som problematiska vad gäller trygghet. Newman och 

Challinger menar båda att det finns en högre grad av anonymitet i höghus; det rör sig fler 

människor i dessa byggnader och det kan därför vara svårt för de boende att veta vilka som 

bor där och vilka som är utomstående (Challinger, 2008: 7; Newman, 1972: 14). De menar 

båda även att det även finns fler tillfällen och offentlig yta att utföra vandalisering och brott 

på i höghus än i småhus, såsom hissar och trapphus (Challinger, 2008: 7-8; Newman, 1972: 

32-33). Newman exemplifierar med ett ”project9” byggt i modernistisk stil i början av 50-talet 

i Philadelphia; Rosen Apartments, ett bostadsområde som består dels av tvåvåningsradhus 

samt dels av trettonvåningshus. Newman nämner att de boendes sociala profil i form av 

etnicitet och inkomstnivå är närmast identisk i de två hustyperna, men statistiken visar att 

trettonvåningshusen i samma område har sju och en halv gånger högre andel vandalism, rån 

och arrestering av lösdrivande drogmissbrukare (Newman, 1972: 190-191). Newman menar 

dock att höghus kan fungera och tar upp äldre innerstadshöghus, men poängterar att de har en 

annan utformning och, av stor vikt, att det i dessa hus finns personal närvarande som håller 

uppsikt, såsom vaktmästare och portvakt (ibid: 7, 23, 189). Ellard hänvisar till en studie som 

visar på att de i ett höghus som bodde på de lägre våningarna hade mer grannkontakt och 

litade mer på grannarna jämfört med de som bodde på de övre våningarna (Ellard, 2015: 138). 

 

Territorialitet 

Jacobs menar att trygghet är beroende av klara gränser mellan vad som är offentligt område 

och vad som är privat område. Hon menar att dessa oklara gränser är vanliga i förorter och i 

modernistiskt planerade områden (Jacobs, 1961: 44-45). Newmans teori ”defensible space” 

säger att ett område känns säkrare om de som bor där känner ett slags ägarskap för området. 

Då kommer eventuella inkräktare känna av att området är bevakat av de boende och vara 

mindre benägna att utföra brott där. Områdets planering och arkitektur påverkar huruvida 

denna territorialitet uppkommer. Även Newman tar upp att de modernistiskt planerade 

bostadsområdena är problematiska. De är bilfria områden med utspridda, fristående höghus i 

ett stort grästäckt landskap, vanligtvis byggda på en yta som upptar fyra till sex traditionella 

stadskvarter. Ytan mellan husen är öppen för allmänheten och det görs ingen markering om 

vilken yta som tillhör vilket hus. Detta skapar en anonym plats och osäkerhet då man ej vet 

                                                 

9 Ett bostadsområde med hyresrätter för mindre bemedlade, s.k. ”affordable housing”. 
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vem som är boende eller inkräktare (Newman, 1972: 2-4, 22). Även Gehl tar upp problemet 

med att det ej finns något ansvarstagande när grönområden mellan husen ej har definierat 

ägarskap, utan att det blir ett odefinierat och underutnyttat ”noman´s-land” (Gehl, 2011: 173). 

Han tar även upp att övergångszoner mellan privat och offentligt, såsom verandor, trädgårdar 

och trappsteg är bra för att reglera kontakter med utomstående och skydda det privata, och att 

dessa övergångszoner kan hjälpa till att förtydliga vilka områden som är privata och offentliga 

(Gehl, 2010: 103).  Detta överensstämmer med en av hörnpelarna i CPTED (crime prevention 

through environmental design), som är att bygga verandor, trädgårdslandskap och trottoarer så 

att människor tydligt kan notera vad som är privat respektive offentlig mark (Crowe & Zahm. 

1994). 

 

Uppsikt 

Enligt Jacobs måste även husen vända sig mot gatan, då skapas ”eyes on the street”  - en 

naturlig övervakning av de boende över vad som sker på gatan (Jacobs, 1961: 45). Newman är 

inspirerad av Jacobs, och för honom är även uppsikten över området en essentiell del av 

”defensible space”, och även han pekar på att hus är tryggare om de är vända mot en gata 

(Newman, 1972: 82, 204). Newman tar även upp att detta är något som fattas i de bilfria 

modernistiska områdena där husen ligger fritt i ett parklandskap och där de boende är rädda 

för att rånare ska gömma sig bland buskarna (ibid: 25, 82).  För att återknyta till höga hus 

nämner Gehl att uppsikten över gatan försvinner när man är på högre höjd än femte våningen, 

man kan då inte längre känna igen eller kontakta människor på gatan (Gehl, 2010: 42). Gehl 

nämner likaså att balkonger och trädgårdar som möter gatan underlättar för de boende att följa 

gatulivet (Gehl, 2011: 54). Han tar även upp att bra belysning är viktigt för tryggheten (Gehl, 

2010: 238). 

En annan av hörnpelarna i CPTED (crime prevention through environmental design) är att se 

till att fönstren ger bra utsikt över gatan, så att de berörda människorna i huset kan ha kontroll 

över vilka som rör sig i området och vad de gör (Crowe & Zahm. 1994).  

”Routine activity” är en teori formad av Cohen och Felson (1979). De menar att brott sker i 

områden där det ej finns skydd eller uppsikt samt där det finns en motiverad gärningsperson 

och ett lämpligt offer/objekt. En bra uppsyn från grannar och att människor som på olika sätt 

övervakar sitt område kan leda till att mindre brott begås.  
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Ett levande stadsliv 

Som tidigare nämnt i avsnittet om trygghetsmätningar och rädsla för brott, menar Heber att 

staden både kan upplevas som en otrygg plats på grund av andelen okända människor 

samtidigt som det kan kännas tryggt att vara omgiven av många människor (Heber, 2007: 75, 

89). Newman problematiserar detta och tar upp fall där allmänheten ej har ingripit vid brott. 

Hans teori är att människor i större grad ingriper om de känner ett slags personligt ägarskap 

för platsen och om de känner till offret i fråga, vilket han menar är enklare i mindre 

husenheter (Newman, 1972: 79). Teorin om rutinaktivitet, Jacobs och Gehl kopplar dock 

gator tomma på människor till färre ”eyes on the street” och därmed till otrygghet, vandalism 

och kriminalitet (Cohen & Felson, 1979; Gehl, 2010: 98; Gehl, 2011: 76, 171; Jacobs, 1961: 

44).  

Jacobs menar att för att skapa levande gator behövs det först och främst en tillräckligt hög 

befolkningstäthet (Jacobs, 1961: 41-41). Det måste även finnas en viss genomströmning av 

människor på gatan under dygnets timmar, och för att uppnå denna genomströmning av 

människor behövs det en substantiell kvantitet av butiker, restauranger och andra offentliga 

inrättningar jämnt utspridda längs med gatan och området (ibid: 44-46). Utöver detta tycker 

Jacobs att det är viktigt med hus i varierande ålder och skick för att locka olika sorters 

människor och verksamheter, samt så är det även viktigt kvarteren är korta så att man enkelt 

kan ta sig fram och för att motverka monotoni och segregering (ibid: 82, 162-163, 191, 193). 

Gehl är inspirerad av Jacobs och skriver under på hennes synpunkter om hur man skapar ett 

levande stadsliv (Gehl, 2010: 6, 28, 69, 238). Till listan hur man skapar levande stadsliv 

lägger han till attraktiva offentliga rum (ibid: 69). För att få fler människor att röra sig på 

gatorna anser han att man behöver skapa städer som människor trivs i, platser som människor 

vill promenera omkring i och stanna upp på. Han nämner som exempel Venedig och 

Köpenhamn som sådana städer som turister och boende uppskattar (ibid: 20-21). Ett sätt att 

göra detta på är att inkorporera fler gågator i stadskärnor. Han tar upp Köpenhamn som 

exempel och Ströget och Nyhavn vilka förvandlades till gågator år 1962 respektive 1980. 

Studier av folklivet i Köpenhamn visar en ökning på ca fyra gånger fler människor på gator 

och torg år 1995 jämfört med 1968 (ibid: 12-13). 

Han går även djupare in på stadens utformning. För att skapa attraktiva offentliga rum som 

människor vill vistas i är det viktigt att bottenvåningarna är variationsrika, för det är 

bottenvåningen som människor främst ser när de promenerar i staden. Exempel på 

variationsrikedom är butiker och dess fönsterskyltningar och caféer med dess uteserveringar, 

men det är även viktigt att bottenvåningars fasader är detaljerade och vackert utformade, att 
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titta på arkitekturen i sig kan vara en upplevelse (ibid: 41, 77-78, 178). Gehl hänvisar även till 

fysiologiska studier som visar på att människan helst vill ha en ny stimulus ungefär var 100:e 

meter (ibid: 71, 77). Gehl kallar variationsrika bottenvåningar för ”aktiva” och hänvisar till en 

studie i Köpenhamn år 2003 som visade på att det var sju gånger fler människor framför 

aktiva fasader än framför passiva fasader, detta för att människor går saktare här och stannar 

till oftare (ibid: 79). Ett sätt att öka variationen på är även att bygga smala hus, vilket därmed 

ger kortare avstånd mellan entréer då mycket aktiviteter sker just vid entréer (Gehl, 2011: 94).  

 

Kritik mot funktionalism/modernism 

I Newmans, Jacobs och Gehls texter återkommer en kritik mot modernistiskt byggda bostads-

områden vad gäller trygghetsaspekten av tidigare nämnda anledningar. Gehl menar dock att 

det även är funktionalismens övergripande stadsplanering med funktionsseparering såsom 

exempelvis koncentrerade shoppingcenter, samt stora avstånd, glest utspridda områden och 

den ökade trafiken som effektivt har minskat på stadslivet (Gehl, 2010: x, 3; Gehl, 2011: 125). 

Även Jacobs tar upp problemet med zonindelade områden och bristen på blandade funktioner 

(Jacobs, 1961: 82). För Gehl är det heller inte endast stadskvarter som är trygga, han tar 

exempelvis upp Ralph Erskines radhus som exempel på hus i bra mänsklig skala med 

intressanta bottenvåningar och klara gränser mellan privat och offentligt (Gehl, 2010: 200- 

202). Även balkonger eller hus med trädgårdar på framsidan skapar livfullhet, mer ”eyes on 

the street” och är bra för det sociala livet och parkerade cyklar eller leksaker på framsidan av 

radhus kan betryggande påminna om att människor finns i närheten. (Gehl, 2010: 99; Gehl, 

2011: 54, 74). 

 

Undersökningar av stadsplaneringens påverkan 

 

En undersökning av bostadsområden i Stockholm 

En enkätundersökning utförd år 2007 i olika bostadsområden i Stockholm visar på att grad av 

trivsel och trygghet varierar stort. Undersökningen omfattar sex stadsdelar klassificerade 

enligt fyra olika bostadsmiljöer: innerstadens stenstad, blandad bebyggelse, 

centrumbebyggelse samt småhusområde. Utmärkande områden i positiv bemärkelse är 

småhusmiljön (Salem och Viksjö: småhus byggda på 1970-talet) samt innerstadsbebyggelsen 

(Katarina/Sofia på Södermalm: 5-våningshus i kvartersformation byggda kring det förra 

sekelskiftet). I småhusområdet är otryggheten lägst (under 1%), här litar respondenterna i 
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högst grad på sina grannar (90%), här är flest nöjda med områdesmiljön, här anser flest 

respondenter att områdesmiljön främjar grannkontakt och trivseln är hög. I innerstadsområdet 

är trivsel högst och utbudet av mötesplatser är högst enligt de boende, otryggheten är låg 

(under 5%). Här litar man dock ej i hög grad på sina grannar (50%) samtidigt som en låg 

andel svarande önskar ytterligare grannkontakt – författarna tolkar detta som att de boende 

uppskattar stadens anonymitet. På andra änden av skalan kommer bebyggelse kring 

medelstort centrum (Hallunda/Norsborg: 8-våningshus i miljonprogramsområden byggda på 

70-talet). Här är otryggheten högst (drygt 20%), tilliten till grannar lägst (40%), andel av 

respondenter som vill ha bättre kontakt med grannar högst, utbud av mötesplatser och 

områdesmiljö som främjar grannkontakt lägst, trivseln är lägst och likaså är lägst andel av 

respondenterna här nöjda med arkitekturen och miljön i området (Ekstam & Sandstedt, 2010: 

27, 29-33). Forskarna bakom undersökningen konstaterar även att de boende som generellt 

sett trivs allra bäst i sitt område även är de som i störst utsträckning upplever att de har haft 

inflytande att själva bestämma var de ska bo. De minst nöjda finns främst bland 

hyresrättsinnehavare, utomeuropeiskt födda och de med lägre socioekonomisk status. Trivsel 

och trygghet samvarierar i hög grad i undersökningen (ibid: 3, 32). 

 

Promenadvänliga områden 

Faskunger har studerat tidigare forskning på den byggda miljöns påverkan på fysiskt aktivitet, 

och tar upp forskningsområdet ”promenadvänliga områden”. Sådana områden klassificeras 

enligt variablerna tät bebyggelse, en stor variation av affärer, utbud och service inom 

promenadavstånd, samt även en hög täthet av vägförbindelser med många vägkorsningar i 

grannskapet, och studier visar på en högre grad av fysisk aktivitet hos dem som bor i sådant 

utformade områden jämfört med boende i motsatta områden (Faskunger, 2007: 38-39). Han 

menar även att ”Promenadvänliga bostadsområden främjar socialt kapital, och människor som 

bor i promenadvänliga områden eller kvarter är mer benägna att känna sina grannar, att lita på 

människor i området och att engagera sig politiskt och socialt, jämfört med boende i mer 

promenadfientliga områden.”(ibid: 36). Han tar upp att människor som upplever sitt 

bostadsområde som otryggt har en mer stillasittande fritid och vice versa (ibid: 71).  

Faskunger kan se att den amerikanska forskningen visar på en skillnad mellan moderna 

funktionsseparerade, utglesade, bilorienterade förortssamhällen och äldre stadskvarter, där de 

sistnämnda är mer promenadvänliga. Dessa äldre stadsdelar kännetecknas bland annat av 

rutnätssystem, hög tillgänglighet till utbud och service, byggnader positionerade i tomtens 

framkant samt goda möjligheter till vardaglig social kontakt i närområdet. Effekten på 
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rörelsemönster kvarstår även efter kontroll av bostadsområdets närhet till stadens centrum och 

för områdets socioekonomiska status (ibid: 40).  

 

Stadsplaneringshistoria Stockholm 

Stockholm har vuxit fram med tydliga årsringar där varje tid satt sin prägel på stads-

byggandet. Årsringarna utgår ifrån det ursprungliga medeltida Gamla Stan, och består därefter 

av det förra sekelskiftets stenstad, och sedan bland annat av trädgårdsstäder från 1900-talets 

början, funktionalistiska ”hus-i-park”-förorter såsom exempelvis Hammarby-höjden, de 

modernistiska miljonprogramområdena byggda 1965-74 och senare tids stadsnära områden 

byggda på f.d. hamn- och industrimark, såsom Hammarby Sjöstad (Lilja, 1999: 49; 

Stockholms stad, 2010: 31). Områdena har byggts efter ett förhållandevis starkt reglerat 

mönster. Se illustration nedan (Stockholms stad, 2010: 31): 

 

Stockholm är glest bebyggt i jämförelse med andra storstäder, med undantag av innerstadens 

täta bebyggelse, några få andra centrala områden samt Kista. De centrala delarna av regionen 

skiljer även ut sig när det gäller blandningen av bostäder, arbetsplatser, service och nöje. I 

övriga stadsdelar dominerar bostäderna med undantag för grönområden och renodlade 

verksamhetsområden, vilket hänger samman med den tidigare inriktningen i stadsplaneringen 

att separera funktioner från varandra (ibid: 32-33).  I Stockholms nuvarande översiktsplan, 
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vilket är ett dokument som är vägledande för markanvändningen i Stockholm, är målet ett 

tätare och mer sammankopplat Stockholm, där förebilden är den levande stadsmiljön i 

Stockholms innerstad och dess mångfald av funktioner (ibid: 2, 5, 32). På flertalet ställen i 

översiktsplanen står det även att man skapa en ”levande och trygg stad”, det verkar som man 

kopplar samman stadsmässighet med trygghet (ibid: 1, 16, 21, 33, 44-46, 53). Det står bland 

annat att ett finmaskigt nät av gator, gång- och cykelstråk ger fler alternativa möjligheter att 

röra sig, och att det har en stor betydelse för tryggheten, samt att det på vissa platser i 

ytterstaden finns många offentliga miljöer som upplevs som ödsliga och otrygga (ibid: 33, 

45). Det står även att trygghetsarbetet handlar om att skapa befolkade stråk och miljöer och att 

mer levande bottenvåningar har en positiv effekt på upplevelsen av trygghet. Man menar även 

att en ökad integration mellan stadens delar skulle kunna främja en ökad trygghet och social 

sammanhållning (ibid: 16).  

 

Sammanfattning av hypoteser 

 

Otrygghet på grund av rädsla för brott i människors bostadsområden är en komplex fråga som 

till synes har flera olika orsaker. Dels individuella faktorer där vissa grupper är mer sårbara 

för brott och därför känner större oro. Detta är något som Stockholms stad som har utfört 

Stockholms trygghetsmätning har tagit fasta på då de förklarar en högre oro för brott med 

ekonomisk, social och politisk marginalisering. I vår följande regressionsanalys är därför de 

individuella faktorerna kontrollvariabler. 

Av genomgången tidigare forskning på temat trygghetsmätningar, rädsla för brott och 

urbanteori kopplat till trygghet i den byggda miljön, finner vi att det finns fler faktorer som är 

intressanta att undersöka. Dessa är dels om man tidigare har varit utsatt för brott i samma 

område (även om denna grupp antas vara väldigt liten) dels huruvida man upplever att 

bostadsområdet har många sociala eller fysiska ordningsstörningar, även huruvida mörker och 

bristande belysning i området påverkar trygghetskänslan, dels huruvida boendetid och 

grannkontakt påverkar och slutligen även huruvida bostadstyp (småhus eller lägenhet) 

påverkar trygghetskänslan. 

 

Vår första hypotes (H1) är att otrygghet delvis kan förklaras med tidigare brottsutsatthet.  

Vår andra hypotes (H2) är att otrygghet delvis kan förklaras med sociala ordningsstörningar. 

Vår tredje hypotes (H3) är att otrygghet delvis kan förklaras med fysiska ordningsstörningar. 
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Vår fjärde hypotes (H4) är att otrygghet delvis kan förklaras mer mörker och bristande 

belysning. 

Vår femte hypotes (H5) är att otrygghet delvis kan förklaras med hur väl förankrad man 

känner sig på platsen. 

Vår sjätte hypotes (H6) är att otrygghet delvis kan förklaras med bostadstyp. 

 

I våra analyser använder vi oss av Stockholms stads trygghetsmätning. Våra möjligheter att 

testa hypoteser begränsas därmed av de frågor som finns i det studerade datamaterialet. 

Begränsningen är relativt omfattande när det gäller områdenas fysiska utformning, där våra 

möjligheter att operationalisera de teoretiska idéerna som finns i litteraturen är tämligen små. 

Stockholms stads trygghetsmätning ställer ej heller någon fråga om områdets rykte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 19 

Metod och data  

Trygghetsmätningen 

Vi har valt att inhämta vår information från 2014 års trygghetsmätning i Stockholms stad. 

Detta eftersom den visar på hur trygga människor känner sig i olika stadsdelar i Stockholm. 

Mätningen har gjorts utifrån en postenkät som skickades ut till 32000 personer (Stockholms 

stad, 2014 b). Enkäten besvarades av 16481 personer vilket är en svarsfrekvens på 51,1 %10. 

Urvalet var slumpmässigt och det var bara människor i åldrarna 16-79 år som ingick. Enkäten 

skickades ut till 250 människor i varje stadsdel, med undantag för stadsdelar där utlandsfödda 

översteg 40 %, i dessa stadsdelar skickades enkäten ut till 300 människor. 

 

Tabell 1. Förteckning över urval, antal svar och andel svar för 

Trygghetsmätningen 2014.  

 Urval Antal svar Andel svar 

Hela staden  32279 16481  51,1% 

Rinkeby-Kista 1200 438 40,4% 

Spånga-Tensta 1310 628 50,2% 

Hässelby-Vällingby 2250 1116 51,7% 

Bromma 6000 3222  55,9% 

Kungsholmen 2000 1038  54,3% 

Norrmalm 2248 1076  50,3% 

Östermalm 1976 969 50,3% 

Södermalm  3000 1581 54,1% 

Älvsjö  1750  1036  61,4%  

Skarpnäck 1532 805  54,2% 

Farsta 2250 1146  52,8% 

Enskede-Årsta-Vantör 3063 1581 54,1% 

Hägersten-Liljeholmen 2500 1319 54,5% 

Skärholmen 1200 526 45,2% 

                                                 

10 Det motsvarar en svarsandel på 51,1 procent när urvalet justerats för registerfel, huvudsakligen 

personer som flyttat från stadsdelen. 
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Bland de svarande är äldre 65-79 år, unga 16-24 år samt invånare födda i annat land än 

Sverige och arbetslösa något underrepresenterade. Kvinnor är något överrepresenterade. Var 

och en för sig påverkar dessa bortfallskategorier resultaten i undersökningen. Bortfalls-

kategorierna kan dock ta ut varandra när det gäller trygghetsfrågan; de grupper som är 

underrepresenterade har i tidigare forskning angett en något högre otrygghet, det har likaså 

gruppen gruppen kvinnor som är överrepresenterade i denna undersökning. Det är dock svårt 

att säga hur mycket detta påverkar resultatet. 

Det negativa med mätningen är att svarsfrekvensen ser olika ut i olika stadsdelsområden. I 

Rinkeby var t.ex. svarsfrekvensen endast 28,8 % medan stadsdelsområden i innerstaden hade 

en svarsfrekvens på över 50 %. Det kan därför argumenteras att stadsdelsområden med låg 

svarsfrekvens inte är realistiskt representerade. Någon bortfallsanalys har dock inte gjorts. 

 

Variabler 

Vi har använt oss av känsla av trygghet i bostadsområdet som beroende variabel genom att 

dikotomisera den. Detta eftersom vi anser att man tydligare ser skillnaden mellan otrygghet 

och trygghet när den bara har två värden. Värdena mycket trygg, trygg och ganska trygg har 

vi kodat till värdet 1. Värdena otrygg och mycket otrygg har fått värdet 0.  

 

I tabell 2 testar vi hypotes 1-4: 

En aspekt av trygghet i boendemiljön är om man tidigare har utsatts för brott i sitt 

bostadsområde. I data från trygghetsundersökningen finns det fyra frågor som mäter detta. 

Dessa frågor handlar om utsatthet för fysiskt våld, rån, sexuellt våld eller våld på grund av 

etniskt ursprung. Svarsalternativen är 0 och 1 (0 = ej utsatt, 1=utsatt).  

 

Nästa fråga är huruvida det finns sociala ordningsstörningar i bostadsområdet av följande 

slag: berusade personer, bostäder som tillhåll för narkotikamissbrukare, narkotikamissbrukare 

på offentlig plats, ungdomar som stör ordningen eller människor som bråkar och slåss? 

Svarsalternativen är: Nej; Ja, i liten utsträckning; Ja, i stor utsträckning och Ja, det finns men 

är inget problem. Variabeln har omvandlats till en serie dummyvariabler där de som svarar 

Nej är referenskategori.  

 

Den tredje frågan om fokuserar på olika typer av fysiska ordningsstörningar i bostadsområdet. 

Den lyder: Har du problem med följande: Klotter, nedskräpning, skadegörelse? 
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Svarsalternativen är: Nej; Ja, i liten utsträckning; Ja, i stor utsträckning och Ja, det finns men 

är inget problem.  Även i denna modell har svarsalternativen gjorts om till dummyvariabler 

med de som svarade Nej som referenskategori.  

 

Den fjärde frågan handlar om man anser att det är mörkt eller dålig belysning i 

bostadsområdet.  Nej fungerar som referenskategori och de andra svarsalternativen är: Ja, i 

liten utsträckning, Ja, i stor utsträckning och Ja, det finns men är inget problem.  

 

I tabell 3 testas hypotes 5 och 6: 

Den femte frågan är hur länge man har bott i nuvarande bostadsområde där svarsalternativen 

är mindre än 1 år, 1-5 år och mer än 5 år, där mindre än 1 år är referenskategori. 

 

Den sjätte frågan som används är huruvida man småpratar med grannar i bostadsområdet. 

Svarsalternativen är instämmer helt och fullt (referenskategori), instämmer delvis, varken 

instämmer eller motsätter, instämmer inte och instämmer absolut inte. 

 

Den sjunde frågan handlar om bostadstyp. I trygghetsmätningen frågas vilken typ av bostad 

respondenten bor i där svarsalternativen hyreslägenhet ägd av Svenska bostäder, 

hyreslägenhet ägd av Familjebostäder, hyreslägenhet ägd av Stockholmshem, hyreslägenhet 

ägd av privatvärd och bostadsrättslägenhet har gjorts om till kategorin lägenhet. 

Svarsalternativen radhus, kedjehus eller parhus, samt villa används som referenskategori. 

 

Följande kontrollvariabler används i analyserna: 

Kön: 0=kvinna, 1=man. En eller båda föräldrarna födda utomlands: 0=Nej, 1=Ja. Svårigheter 

att betala hyra, mat eller räkningar senaste månaden: 0=Nej, 1=Ja. Funktionsnedsättning 

0=Nej, 1=Ja. Utbildning där olika utbildningsgrader gjorts om till dummyvariabler där Ej 

fullständig grundutbildning är referensvariabel. De andra utbildningsgraderna är: avslutad 

grundskoleutbildning, avslutad gymnasieutbildning samt högskoleutbildning. 
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Regressionsmodeller 

I tabell två nedan använder vi oss av bivariata regressionsanalyser i de fyra första modellerna. 

I dessa analyser undersöker vi huruvida tidigare utsatthet för brott i bostadsområdet, 

förekomsten av störande personer (eller personer som upplevs som farliga), stökiga miljöer 

samt mörker eller dålig belysning är separat korrelerade med känslan av trygghet (H1-H4). I 

den femte modellen inkluderas samtliga dessa variabler tillsammans med 

kontrollvariablerna.11  

 

Resultat 

Nedan redovisar vi resultatet av våra regressionsanalyser. Först kommer tabell 2 och därefter 

tabell 3. Man kan tydligt se att de oberoende variablerna har påverkan på den beroende 

variabeln känsla av trygghet i bostadsområdet i tabell 2. Samtliga variabler som redovisas i de 

fyra första modellerna har statistiskt signifikanta effekter på den beroende variabeln. Däremot 

är sambandet olika starkt för olika variabler. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

11 Inom samhällsvetenskaplig forskning har det länge varit en vedertagen konvention att använda 

logistisk regressionsanalys vid analyser av dikotoma beroende variabler. Enligt senare metodologisk 

diskussion har en dock visat att detta innebär problematiska antaganden om standardfelens fördelning 

och att de erhållna koefficienterna inte kan jämföras mellan modellerna (Mood, 2010). Därför har vi valt 

att använda OLS-analyser i vår studie. 
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Tabell 2. Regressionsanalys. Faktorer som påverkar känslan av 

trygghet: Utsatthet för brott, miljö i bostadsområdet, 

kontrollvariabler. B-koefficienter och (t-värden inom parentes) 

Variabler  Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Modell 5 

Utsatthet för brott i 
bostadsområdet 
 
Fysiskt våld  
 
Rån 
 
Sexuellt våld 
 
Hot p.g.a etniskt  
ursprung 

 
 
 
-0,242 
(-41,167) 
-0,278 
(-56,292) 
-0,097 
(-23,352) 
-0,274 
(-65,390) 

    
 
 
-0,162 
(-27,224) 
-0,253 
(-51,963) 
-0,057 
(-14,112) 
-0,213 
(-51,788) 

Störande personer i 
bostadsområdet 
 
Nej 
 
Ja, i liten utsträckning 
 
Ja, i stor utsträckning 
 
Ja, det finns men är inget 
problem 

  
 
 
Referens 
 
-0,010 
(-3,487) 
-0,379 
(-72,717) 
-0,076 
(-9,479) 

   
 
 
Referens 
 
0,005 
(1,824) 
-0,136 
(-24,953) 
-0,095 
(-11,469) 

Stökig fysisk miljö i 
bostadsområdet 
 
Nej 
 
Ja, i liten utsträckning 
 
Ja, i stor utsträckning 
 
Ja, de finns men är inget 
problem 

 
 

  
 
 
Referens 
 
0,016 
(17,321) 
-0,203 
(-106,553) 
0,011 
(2,852) 

  
 
 
Referens 
 
0,011 
(12,314) 
-0,134 
(-68,536) 
0,012 
(3,013) 

Mörker eller dålig 
belysning i 
bostadsområdet 
 
Nej 
 
Ja, i liten utsträckning 
 

    
 
 
 
Referens 
 
-0,007 
(-8,199) 

 
 
 
 
Referens 
 
-0,006 
(-7,072) 
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Beroende variabel: Känsla av trygghet i bostadsområdet 

 

B-koefficienterna i modell 1 visar på att det är ganska stor skillnad i trygghetskänsla mellan 

de som utsatts och de som inte har utsatts för brott tidigare. De som tidigare utsatts för brott är 

i genomsnitt otryggare än de som inte utsatts. De som varit utsatta för våld har 24 

procentenheter lägre sannolikhet att känna sig trygga jämfört med dem som inte varit utsatta 

för våld.  R2-värdet ligger på 4,1 % och är således högre än i övriga modeller innehållandes 

en oberoende variabel.   

I modell 2 ligger R2-värdet på 1,6 %. För de personer som anser att det finns relativt många 

störande (eller farliga) personer i deras omgivning är sannolikheten att vara otrygg cirka 38 

procentenheter större än för de som inte upplever den typen av obehag i omgivningen. Tittar 

man på koefficienten för de som anser att det i liten utsträckning finns berusade, narkomaner, 

ungdomar eller människor som slåss i bostadsområdet så visar den att skillnaden mot 

referensgruppen är betydligt mindre. Tittar man däremot på modell 5 där kontrollvariablerna 

införts och de oberoende variablerna sammanställts så ser man att koefficienten för 

Ja, i stor utsträckning 
 
Ja, det finns men är inget 
problem 

-0,105 
(-100,177) 
-0,006 
(-2,877) 

-0,076 
(-69,910) 
-0,002 
(-0,799) 

Man     0,012 
(16,403) 

En eller båda föräldrarna 
födda utomlands 

    -0,026  
(-31,706) 

Svårigheter att betala 
hyra, mat eller räkningar 
senaste månaden 

    -0,036 
(-28,778) 

Funktionsnedsättning     -0,043 
(-32,469) 

Utbildning 
 
Ej fullständig 
grundskoleutbildning 
 
Avslutad 
grundskoleutbildning 
 
Avslutad 
gymnasieutbildning 
 
Högskoleexamen 

     
 
 
Referens 
 
0,026 
(13,149) 
 
0,024 
(13,376) 
 
0,032 
(18,637) 

Intercept 0,958 0,954 0,957 0,973 0,959 

R2 (Justerad) 0,041 0,016 0,034 0,033 0,104 
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svarsalternativet: Ja, det finns i stor utsträckning sjunkit ner till 13,6 procent.  Ja, i liten 

utsträckning har även fått ett icke-signifikant t-värde, vilket betyder att variabeln inte är 

signifikant på 95%-nivån. Detta beror på att tidigare utsatthet för våld samt hur den fysiska 

miljön ser ut i bostadsområdet i viss utsträckning samexisterar med variabeln störande 

personer, vilket leder till att de tar ut varandras effekter när de används samtidigt. 

Koefficienten för om problemet finns men inte är ett problem visar på en viss skillnad, då 

genomsnittet för de som anser att det finns men inte är ett problem känner sig en aning 

otryggare än de som anser att det inte existerar. Därmed kan man utröna att hypotesen 

stämmer; att sociala ordningsstörningar bidrar till mer otrygghet.    

I modell 3 har variabeln om omgivningen i bostadsområdet anser att det finns mycket klotter, 

nedskräpning och skadegörelse införts. R2-värdet har hamnat på 3,4 %. Precis som i 

föregående modell så är det främst i genomsnitt de som har svarat att problemet finns i större 

utsträckning som känner sig mest otrygga gentemot de som anser att problemet inte finns. 

Dock går värdet ner vid inkluderande av kontrollvariablerna och de andra oberoende 

variablerna, vilket även i detta fall beror på att dålig fysisk boendemiljö samexisterar med 

tidigare utsatthet för brott samt störande personer i bostadsområdet. De som känner att 

problemet finns i liten utsträckning känner sig 1.6 procentenheter tryggare än de som inte 

anser att det är något problem med fysiska ordningsstörningar. De som anser att problemet 

finns men inte är ett problem känner sig också en aning tryggare än de som anser att det inte 

är ett problem.   

I modell 4 visar koefficienten att de som i liten utsträckning anser att det är mörkt ute känner 

sig en aning mer otrygga än de som anser att problemet inte finns. Däremot är det precis som i 

föregående modeller ganska stort värde på b-koefficienten för dummyvariabeln: Ja, i större 

utsträckning då de som anser att problemet finns i större utsträckning känner sig 10,5 

procentenheter otryggare än de som anser att problemet inte finns. De som anser att det finns 

men inte ser det som ett problem känner sig en aning mer otrygga än de som anser att det inte 

finns. Däremot blir denna dummyvariabel icke-signifikant vid tillägg av de andra oberoende 

variablerna och kontrollvariablerna om man tittar på modell 5. Detta beror på att variabeln 

samexisterar med variablerna som rör störande personer i området och störande fysisk miljö. 

R2-värdet för modell 4 är dock 3,3 %, vilket visar på att det finns ett samband överlag. 

Mörker och dålig belysning påverkar således trygghetskänslan.   

I modell 5 har kontrollvariablerna införts och de oberoende variablerna införts vilket har 

bidragit till att svarsalternativet Ja, i liten utsträckning i indexet för om det finns störande 
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personer i bostadsområdet samt svarsalternativet Ja, det finns men är inget problem för 

variabeln mörker och dålig belysning blivit icke-signifikanta. Kontrollvariablernas påverkan 

på dessa svarsalternativ är endast är 0,7%, vilket innebär att det är de andra oberoende 

variablerna som bidrar till att de blir icke-signifikanta. Det är även de andra oberoende 

variablerna som bidrar till att övriga svarsalternativ fått lägre b-koefficienter, då 

kontrollvariablerna endast visar 0,3-0,7 % påverkan på de oberoende variablerna. Det är 

således t.ex. större chans att man anser att det finns mycket klotter och stökiga personer i 

bostadsområdet än att man anser att det finns mycket klotter på grund av att man är kvinna. 

R2-värdet har ökat från föregående separata modeller till sammanvägt 10,4%.  

Indexet med tidigare utsatthet för brott har störst samband med trygghet. Däremot har ingen 

modell högt R2-värde, vilket visar på att även andra oberoende variabler eventuellt borde 

tagits med i analysen. Vi testar fler oberoende variabler i tabell 3 nedan.   

I tabell 3 nedan använder vi oss av bivariata regressionsanalyser i de tre första modellerna. I 

dessa analyser undersöks H5-H6: huruvida boendetid i området, om man småpratar med 

grannar i bostadsområdet, bostadstyp (småhus eller lägenhet) är separat korrelerade med 

känslan av trygghet. I den fjärde modellen undersöks kontrollvariablernas påverkan på 

känslan av trygghet. I den sista modellen inkluderas de tre oberoende variablerna tillsammans 

med kontrollvariablerna.  
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Tabell 3. Regressionsanalys. Faktorer som påverkar känslan av 

trygghet: Typ av bostad, boendetid, grannkontakt och 

kontrollvariabler. B-koefficienter och (t-värden inom parentes) 

Variabler  Modell 6 Modell 7 Modell 8 Modell 9 Modell 10 

Boendetid 
 
Mindre än 1 år 
 
1-5 år 
 
Mer än 5 år 

 
 
Referens 
 
0,001 
(0,680) 
-0,003** 
(-2,637) 

 
 
 

   
 
Referens 
 
-0,004** 
(-3,096) 
-0,012*** 
(-8,952) 

Småpratar med grannar 
i bostadsområdet 
 
Instämmer helt 
 
Instämmer delvis 
 
Varken eller 
 
Instämmer inte 
 
Instämmer absolut inte 
 

 
 

 
 
 
Referens 
 
-0,011*** 
(-13,352) 
-0,018*** 
(-14,860) 
-0,029*** 
(-21,507) 
-0,122*** 
-55, 084 

 
 
 
 

  
 
 
Referens 
 
-0,014*** 
(-15,618) 
-0,023*** 
(-17,457) 
-0,032*** 
(-22,652) 
-0,118*** 
(-51,748) 

Typ av bostad 
 
Villa/Radhus 
 
Hyresrätt/Bostadsrätt 
 

 
 
 

  
 
Referens 
 
-0,004*** 
(-5,223) 

  
 
Referens 
 
0,007*** 
(6,580) 

Kontrollvariabler 
 
Man 
 
En eller båda 
föräldrarna födda 
utomlands 
 
Svårigheter att betala 
hyra, mat eller 
räkningar senaste 
månaden 
 
Funktionsnedsättning 

    
 
0,015*** 
(19,620) 
 
-0,032*** 
(-37,287) 
 
-0,063*** 
(-45,645) 
 
 
-0,045*** 
(-34,034) 

 
 
0,017*** 
(22,154) 
 
-0,029*** 
(-34,446) 
 
-0,059*** 
(-42,952) 
 
 
-0,043*** 
(-32,798) 
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Beroende variabel: Känsla av trygghet i bostadsområdet 

***=p<.001 **=p<.01 *=p< .05 

 

I modell 6 är R2-värdet noll och boendetid visar således ingen påverkan på trygghetskänslan 

bland respondenterna i trygghetsmätningen. 

I modell 7 är R2-värdet 1%. Om man småpratar med grannar har därmed en liten påverkan på 

trygghetskänslan i bostadsområdet. B-koefficienterna i modell 7 visar på att det är stor 

skillnad i trygghet mellan dem som absolut inte småpratar med sina grannar och de 

respondenter som har valt de andra svarsalternativen, där de som absolut inte småpratar med 

sina grannar har 12,2 procentenheter lägre sannolikhet att känna sig trygga jämfört med 

referenskategorin som helt instämmer i påståendet att de småpratar med grannarna. Vid 

införande av de oberoende variablerna boendetid och bostadstyp samt kontrollvariabler i 

modell 10 förändras ej b-koefficienternas värde nämnvärt utan sambandet i modell 7 kvarstår. 

I modell 8 är R2-värdet noll och bostadstyp visar således ingen påverkan på trygghetskänslan 

bland respondenterna i trygghetsmätningen. 

I modell 9 testas endast kontrollvariablernas påverkan på trygghetskänslan, denna modell 

visar ett R2-värde på 2,2 %. Därmed har tidigare utsatthet för brott (R2-värde 4,1%), stökig 

fysisk miljö (R2-värde 3,4%) och mörker eller dålig belysning (R2-värde 3,3%) större 

påverkan på trygghetskänslan än kontrollvariablerna, vilket kan påstås då dessa oberoende 

variabler ej uppvisade påtaglig påverkan av kontrollvariablerna i modell 5. 

Vi har även testat alla de oberoende variablerna i tabell 2 och 3 tillsammans med 

kontrollvariablerna (det blev för otympligt att redovisa detta i tabellform) vilket gav ett R2-

värde på 11,1%.  

Ej fullständig 
grundskoleutbildning 
 
Avslutad 
grundskoleutbildning 
 
Avslutad 
gymnasieutbildning 
 
Högskoleexamen 

Referens 
 
 
0,032*** 
(15,522) 
 
0,024*** 
(13,120) 
 
0,037*** 
(20,577) 

Referens 
 
 
0,030*** 
(14,554) 
 
0,023*** 
12,283 
 
0,036*** 
(19,964) 

Intercept 0,956*** 0,965*** 0,954*** 0,934*** 0,952*** 

R2 (Justerad) 0,000 0,010  0,000 0,022 0,031 
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Diskussion 

Syftet med denna uppsats var att undersöka vilka faktorer som skapar trygghet i människors 

boendemiljö. Detta för att få en bättre förståelse av varför människor känner sig otrygga och 

eventuellt hitta lösningar till en tryggare boendemiljö.   

Resultatet i modell 1 visar på att tidigare utsatthet för brott bidrar till högre otrygghet. Detta 

går i linje med tidigare svenska undersökningar vilka enligt Heber (2007) och Litzén (2006) 

har kommit fram till att det finns ett samband och att även blotta synen av ett brott som begås 

kan bidra till ökad otrygghetskänsla i framtiden. Internationella studier har dock funnit endast 

svaga samband eller ej några samband alls mellan utsatthet för brott och rädsla för brott 

(Heber, 2007). 

Resultatet i modell 2 visar på att ungdomsgäng, mycket berusade människor och narkomaner 

påverkar trygghetskänslan. Heber (2006) Litzen (2006), Kelling & Wilson (1982) och Lorenc 

et al. (2013) nämner att främlingar som rör sig i olika bostadsområden kan påverka tryggheten 

för de boende. De menar att människor främst är rädda för människor som skapar oordning, 

såsom ungdomsgäng och missbrukare. Challinger (2008) Crowe & Zahm (1994) Gehl (2010, 

2011) Jacobs (1961) och Newman (1972) tar upp problemet med bostadsområden som är 

utformade på så sätt att obehöriga har tillgång, vilket skapar en anonym och osäker plats med 

mindre ansvarstagande då man ej vet vem som är boende eller inkräktare. De menar att 

människor som bor i områden med innegårdar och låghus känner sig mer trygga än människor 

i områden med öppna gårdar och höghus. Anledningen är att människor tar bättre hand om 

och har bättre kontroll över sin omgivning om de känner att de är en del av den. De som bor 

högt i höghus känner sig ofta inte som en del av sitt bostadsområde, på grund av att de bor så 

långt ifrån marken. De som bor i inhägnade områden känner oftast sina grannar bra och kan 

därför lättare komma överens med de om vad som ska gälla på den gemensamma gården. 

Dessutom är det lättare att känna igen vilka som rör sig i området om det bara är ett fåtal som 

bor där. Det som framförallt anses göra främlingar farliga är att människor inte vet vad de ska 

förvänta sig. Är främlingen t.ex. påverkad och avvikande kan det kännas skrämmande. 

I modell 3 ser man att fysiska ordningsproblem såsom klotter, nedskräpning och skadegörelse 

påverkar tryggheten negativt. Detta beror enligt Heber (2007) Litzen (2006) och Lorenc et al 

(2013) på att människor anser att det inte finns någon ordning eller social kontroll i området.  

Även Wood et al (2008) tar upp att bostadsområdens skötsel och underhållning påverka 
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trygghetskänslan. Enligt Broken Windows-teorin (Kelling & Wilson, 1982) så skapas det i 

vissa områden en ond spiral. Går ett fönster sönder utan att någon lagar det, går snart nästa 

fönster också sönder. Är det mycket klotter som aldrig tas bort så associerar människor det till 

en otrygg plats och risken för brott ökar. Denna otrygghet kan även få de boende att röra sig 

mer sällan på gatorna av rädsla för brott och uppsikten minskar därmed även. Enligt 

Newmans undersökning (1972) var det mer vandalism bland trettonvåningshusen än bland 

tvåvåningsradhusen i samma bostadsområde, vilket enligt honom beror på lägre grad av 

ansvarstagande och uppsikt bland höghusen.  

I modell 4 visas att mörker eller dålig belysning i bostadsområdet påverkar trygghetskänslan 

negativt. Detta är något som Heber (2007) Gehl (2010) Litzén (2006) och Lorenc et al (2013) 

tar upp, samt att en trygghetsskapande åtgärd är att se till att det finns tillräckligt med 

fungerande belysning på offentliga platser. Heber (2007) tar upp att otrygghet nattetid inte 

bara beror på sämre uppsikt utan att man även förknippar natten med att vissa typer av 

främlingar och förövare befinner sig utomhus. Detta går även att tyda om man tittar på modell 

5 i vår regressionsmodell. Den visar på att sociala störningar har starkare samband med 

trygghetskänsla än vad mörker och dålig belysning har. 

I modell 5 visar b-koefficienternas värden att de som är otryggast i sina bostadsområden i 

Stockholm är de som tidigare har blivit utsatta för rån, hot p.g.a. etniskt ursprung, eller fysiskt 

våld i bostadsområdet. Denna grupp är dock en låg andel av urvalet, men visar på att det är 

viktigt med trygghetsskapande åtgärder efter utsatthet för brott. Därefter är grupperna som ser 

sociala och fysiska ordningsstörningar som ett stort problem de som är näst mest otrygga i 

bostadsområdet. Efter det kommer gruppen som upplever mörker och dålig belysning i 

bostadsområdet som ett stort problem. Dessa nämnda grupper är mer otrygga än vad 

kontrollvariablerna b-koefficienter uppvisar. Sammantaget går vår analys i linje med tidigare 

forskning som har utpekat individuella faktorer, tidigare utsatthet för brott, sociala och fysiska 

ordningsstörningar samt mörker som faktorer bakom otrygghet i bostadsområden. 

Resultatet i modell 6 visar att boendetid ej påverkar trygghetskänslan i bostadsområden i 

Stockholm. Hebers (2008) och Lorencs et al. (2013) forskning om detta samband stöds alltså 

ej av vår analys av Stockholms stads trygghetsmätning. 

 

Resultatet i modell 7 visar att de som småpratar med sina grannar är tryggare än de som inte 

gör det, vilket är något som Heber (2008) och Lorencs et al. (2013) forskning hävdar. De 

menar att det skapar en informell, social kontroll i området som gör människor känner sig 
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tryggare. Huruvida man småpratar med sina grannar kan enligt tidigare forskning delvis bero 

på utformningen av bostadsområdet. Heber (2007) menar att det kan vara lättare att känna 

igen sina grannar i mindre samhällen. Ellard (2015) hänvisar till en studie som visar på att de i 

ett höghus som bodde på de lägre våningarna hade mer grannkontakt och litade mer på 

grannarna jämfört med de som bodde på de övre våningarna. 

 

I modell 8 visar resultatet att typ av bostad (villa/radhus eller lägenhet) ej påverkar 

trygghetskänslan. Detta går tvärtom BRÅ:s nationella trygghetsundersökning som visar på att 

bland boende i flerfamiljshus uppger mer än dubbelt så stor andel att de känner sig otrygga 

jämfört med personer boende i småhus (Hvitfeldt m. fl. 2016). De urbanteoretiska perspektiv 

vi har funnit med koppling till trygghet visar på att det snarare är utformningen av området 

och som påverkar trygghetskänslan snarare än bostadstypen. Här är husets skala, 

territorialitet, uppsikt och frågan om hur levande området är de faktorer vi har funnit i tidigare 

urbanteoretisk forskning som påverkar tryggheten. Gehl (2010) hävdar exempelvis att både 

radhus och stadskvarter kan ge en känsla av trygghet om de utformas på rätt sätt.  

 

Resultatet i modell 9 går i linje med tidigare forskning (Heber, 2007; Hvitfeldt m. fl. 2016) att 

individuella faktorer påverkar trygghetskänslan, där kvinnor, funktionshindrade, etniska 

minoriteter, mindre ekonomiskt bemedlade och de med kortare utbildningslängd är mer 

otrygga. Trygghetsmätningen frågar ej om sexualitet eller så vi har därför ej med 

homosexuella som kontrollvariabel. 

 

Även fastän vi har testat flera oberoende variabler och kontrollvariabler med anledning av vad 

tidigare forskning redovisat visar vår regressionsanalys på att fler anledningar finns till 

otrygghet i bostadsområden då det totala R2-värdet blev 11,1%. 

 

Förslag till fortsatt forskning 

 

Av tidigare forskning på ämnet trygghetsmätningar och rädsla för brott fanns det en fråga vi ej 

kunde operationalisera; huruvida områdets rykte påverkar trygghetskänslan för de boende. 

Trygghetsmätningen frågar ej om områdets rykte i enkäten, det skulle kunna vara en fråga 

som kan adderas för att se om R2-värdet ökar. 
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Heber skriver att ”planeringen av en stad eller ort kan vara avgörande för rädslan för brott” 

och att ”utformningen av de offentliga platserna framstår därför som betydelsefull” (2007: 

75). Tidigare forskning på trygghetsundersökningar (Heber, 2007, 2008; Litzén, 2006) 

nämner dock ej frågor om bostadsområdets utformning och hur dessa skulle kunna påverka 

trygghetskänslan i bostadsområdet. Stockholms stads trygghetsmätning frågar endast om 

respondenten bor i hyresrätt, bostadsrätt, radhus eller villa. Av vad vi har fått fram av tidigare 

forskning är det främst husens skala, aspekterna territorialitet och uppsikt, samt frågan om ett 

levande stadsliv som påverkar tryggheten för de boende. Heber nämner även att staden både 

kan upplevas som en otrygg plats på grund av andelen okända människor samtidigt som det 

kan kännas tryggt att vara omgiven av många människor (2007: 75, 89). Vi tolkar det som att 

frågan om stadsmässighetens vara eller icke vara i relation till trygghet också är beroende av 

vilken sorts människor som rör sig i området, husens skala, hur god uppsikten samt gränserna 

mellan privata och offentliga områden är. 

 

Vi bedömer att det finns ett glapp mellan trygghetsmätningar och forskning om arkitekturens 

och stadsutformningens påverkan på trygghet i bostadsområden. Frågor till respondenten som 

kan ställas skulle kunna vara vilket våningsplan denne bor på och hur många som finns i 

dennes bostadshus, hur många bostadsenheter huset har, om huset är ett fristående 

flerfamiljshus eller del av ett slutet stadskvarter, om man bor i ett funktionsblandat område 

med närhet till service och offentliga inrättningar, om människor rör sig jämnt fördelat under 

dygnet i området, om kvarteren är korta, sammanhängande och promenadvänliga i området, 

om respondenten har bra uppsikt över området och skulle kunna upptäcka inkräktare.  

 

Genom att ställa sådana frågor skulle man kunna ernå väsentlig kunskap om hur man skapar 

trygga områden, något som är ett huvudmål i Stockholm stads stadsplanering enligt nuvarande 

översiktsplan. Det är även intressant hur Stockholms översiktsplan förknippar stadsmässighet 

med trygghet. Översiktsplanen kallas även för ”Promenadstaden” och promenadvänliga 

områden har enligt Faskungers forskning (2007) visat på högre grad av tillit till människor i 

bostadsområdet. Det kommer bli intressant att följa om Stockholms stads översiktsplans 

strategier om förtätning i ytterområden är realiserbara och om det i så fall kommer öka 

tryggheten i Stockholms stad. Till detta bör urbanteoretisk forskning om husens skala, 

territorialitet, uppsikt och hur man skapar attraktiva offentliga rum tilläggas. 
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I Ekstams och Sandstedts (2010) undersökning samvarierar trivsel med trygghet. I 

Stockholms stads trygghetsmätning finns även frågan om man trivs i bostadsområdet, vi 

provade att ha med den i vår regressionsanalys och den visade på att trivsel påverkade 

trygghetskänslan i stor grad. Men vi har ej med den i vår modell då vi tycker att det är svårt 

att veta varför respondenten trivs eller inte i sitt bostadsområde. Trivs denne på grund av 

trygghetskänslan i området? Eller på grund av kontakten med sina grannar? Eller på grund av 

den fysiska utformningen? Gehl (2010) menar att det är viktigt att skapa attraktiva offentliga 

platser för att få människor att röra på sig i området, även arkitekturen påverkar där det är 

viktigast att lägga ner mest detaljrikedom på bottenplan för det är det som människor ser när 

de går förbi. Men huruvida detta betyder att de som trivs gör det på grund av områdets 

utformning eller av något annat skäl i Stockholms stads trygghetsmätning är svårt att veta, det 

behövs utförligare frågor till respondent om varför man trivs i bostadsområdet för att besvara 

detta.  
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