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Sammanfattning  
I ett Stockholm som växer finns många utmaningar. En av dessa nämns i RUFS som “Att öka 
tryggheten i regionen samtidigt som omvärlden upplevs som mer osäker” 
(Regionplanenämnden, 2010:19). Ett typiskt exempel på en plats där det är svårt att skapa 
trygga miljöer är Stockholms tunnelbana. 
 
Syftet med detta projekt är att undersöka vilka situationella och sociala faktorer som gör att 
tunnelbanestationer upplevs som trygga eller otrygga. I litteraturstudien definieras begreppet 
trygghet och vad det innefattar, även de situationella och sociala faktorer som enligt forskning 
bör påverka upplevd trygghet presenteras. De situationella faktorer som studeras i detta arbete 
är de samma som de principer som finns inom teorin Crime Prevention Through 
Environmental Design (CPTED). Med hjälp av data från Stockholms stads 
trygghetsundersökning från år 2014 “Trygghet i din stadsdel” identifieras den mest trygga 
stationen, Stora Mossen, och den minst trygga stationen, Tensta.  
 
Med litteraturstudien och givna data som grund utförs en kvalitativ fältstudie på Stora 
Mossens och Tenstas stationer i Stockholms tunnelbana. Fältstudien omfattar två besök på 
vardera station under dag och natt där situationella och sociala attribut som påverkar trygghet 
analyseras. 
 
Resultaten visar att den fysiska miljön påverkar den upplevda tryggheten på de två 
tunnelbanestationer som undersökts men att detta inte är den enda bidragande faktorn. Även 
tryggheten i stationens omgivning samt individens egenskaper och bakgrund påverkar. Det 
konstateras även att inga generella slutsatser kan dras då enbart en kvalitativ studie har gjorts 
på ett begränsat antal stationer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Abstract  
A lot of challenges arises from an expanding Stockholm. One of them is mentioned in The 
regional development plan for the Stockholm region 2010 (RUFS) as “To increase the 
perceived safety in the region when the world is perceived as more unsafe” 
(Regionplanenämnden, 2010:19). A typical example of a location where it is difficult to 
create environments that are perceived as safe is the Stockholm subway. 
 
The aim of this study is to examine which situational and social factors that contribute to the 
feeling of being safe at the subway stations. The literature review covers the concept of 
perceived safety and its definition. The social and situational factors that should affect 
perceived safety according to science are also explained. The factors that are examined in this 
review are the same as the ones in the theory Crime Prevention Through Environmental 
Design (CPTED). Data from the Stockholm safety survey from 2014 “Trygghet i din 
stadsdel” is used to identify the station that is perceived as the safest, Stora Mossen, and the 
station that is perceived as least safe, Tensta. 
 
A qualitative field study at the stations Stora Mossen and Tensta in the Stockholm subway are 
executed with support from the literature review and data from the Stockholm safety survey. 
The field study includes two visits at each station, during day and night, where the social and 
situational attributes that contribute to perceived safety are analyzed.   
 
Findings show that the physical environment affects the perceived safety at the two examined 
subway stations but that this is not the only contributing factor. The perceived safety in the 
surrounding area and the qualities and earlier experiences of the individual also have an effect 
on the perceived safety at the stations. It is also established that no general conclusions can 
med made because merely a qualitative study at limited amount of subway stations was 
conducted. 
 
English title: The Impact of Social and Situational Factors on Perceived Safety in Transit 
Environments: A Case Study at the Stations Stora Mossen and Tensta  
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund  

Stockholm växer, befolkningen förväntas öka med cirka 150 000 invånare de närmsta tio åren 
(Stockholms stad, 2017). Befolkningsökningen innebär utmaningar inom många discipliner. 
En av de sex utmaningar som nämns i RUFS (Regional utvecklingsplan för 
Stockholmsregionen) 2010 är “Att öka tryggheten i regionen samtidigt som omvärlden 
upplevs som mer osäker” (Regionplanenämnden, 2010). Stockholms tunnelbana är ett typiskt 
exempel på en plats där ett ökat flöde av människor kan innebära trygghets- och 
säkerhetsutmaningar.  
 
Trygghet är ett komplext begrepp som påverkas av både den fysiska miljön och individens 
egenskaper och bakgrund. Vilken samhällsgrupp en individ tillhör har även det stor påverkan 
på upplevd trygghet, till exempel är kvinnor otrygga i betydligt större utsträckning än män 
trots att de inte utsätts för fler brott. Kanske finns det enkla åtgärder som kan göra så att 
individer känner sig tryggare. Att påverka individens känslor och tankar är svårt men genom 
att förändra den miljö individen befinner sig i går det att stärka trygghetsupplevelsen. Med 
anledning av detta är det intressant att se i vilken grad den fysiska miljön påverkar individens 
upplevda trygghet. 
 
I denna rapport analyseras tryggheten på två tunnelbanestationer av olika karaktär i 
Stockholm. De stationer som har valts är Stora Mossen och Tensta då de enligt en analys av 
Stockholms Stads trygghetsundersökning från år 2014 är mest respektive minst trygga. Dessa 
stationer undersöks utifrån teorier om vilka fysiska och sociala attribut som påverkar upplevd 
trygghet.  
 

1.2 Syfte 

Syftet med detta projekt är att undersöka i vilken grad situationella och sociala faktorer 
påverkar tryggheten på tunnelbanestationerna Stora Mossen och Tensta i Stockholm. Här är 
målet att genom att applicera teorier från tidigare forskning på en fältstudie kunna dra 
slutsatser om vilka faktorer som påverkar trygghet. Detta för att få en djupare förståelse för 
förhållandet mellan teori och praktik.  
 

1.3 Frågeställningar 

För att uppnå syftet har följande frågeställningar valts: 
 

• Vilka situationella och sociala faktorer kan påverka den upplevda tryggheten på Stora 
Mossen och Tensta? 

• Vilka likheter och skillnader finns hos de båda stationerna utifrån situationella och 
sociala attribut? 

• Stämmer de attribut som identifieras på Stora Mossen station överens med teorier 
gällande vilka attribut som bidrar till trygghet? 

• Stämmer de attribut som identifieras på Tensta station överens med teorier gällande 
vilka attribut som bidrar till otrygghet? 
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2 Disposition 
Rapporten inleds med en litteraturstudie där olika trygghetsaspekter identifieras och studeras 
för att få insikt i den komplexitet begreppet trygghet medför. Detta följs av en fallstudie som 
innefattar en presentation av studieområde, metod, data och avgränsningar. Här beskrivs 
stationsmiljön i de valda studieområdena utifrån deras situationella och sociala attribut. 
Metodavsnittet beskriver det tillvägagångssätt med vilket arbetet har utförts. Den data som 
använts i fallstudien redovisas i en separat del och till sist behandlar fallstudien de 
avgränsningar som gjorts i arbetet.  
 
Utifrån litteraturstudien och fallstudien sammanställs resultatet i en resultatdel. Här utvärderas 
de båda stationerna med teorier från litteraturstudien som grund. Utöver detta kommer även 
de frågeställningar som presenterades i inledningen att besvaras. I analysen problematiseras 
resultaten och de olika felkällornas påverkan på resultatet diskuteras. Avslutningsvis 
presenteras de viktigaste kunskaperna från projektet i en slutsats.  
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3 Litteraturstudie  
Avsikten med denna litteraturstudie är att skapa en förståelse för begreppet trygghet ur olika 
synvinklar. I detta sammanhang finns det många intressanta begrepp att diskutera, här har ett 
urval gjorts efter vad som är relevant i denna rapport. Omfattningen av detta projekt 
omöjliggör en rättvis framställning av de komplexa begrepp som tas upp, därför ligger fokus 
på att skapa en tillräcklig förståelse av deras betydelse för att sedan kunna applicera 
kunskapen i fallstudien. 
 
Litteraturstudien redogör för kopplingen mellan trygghet, individen och miljön med stöd av 
tidigare forskning inom området. Inledningsvis beskrivs trygghet ur individens perspektiv 
med fokus på individens karaktärsdrag, för att sedan beskriva hur omgivningen påverkar 
upplevd trygghet. 
 

3.1 Trygghet 

Trygghet förklaras lättast genom att istället beskriva motsatsbegreppet otrygghet. Otrygghet 
är en känsla av rädsla inför vad som kan hända i framtiden som individen inte själv kan 
påverka. Orsaken till känslan kan vara allmän oro och en rädsla för att utsättas för brott. Hur 
trygg en individ känner sig i ett visst sammanhang beror på många saker. En persons 
egenskaper, bakgrund och tidigare erfarenheter spelar in, men även sociala och situationella 
faktorer i den fysiska miljön påverkar trygghet. Det är hur trygghet påverkas av den fysiska 
miljön denna rapport fokuserar på (Torstensson Levander, 2007). I Figur 1 delas trygghet upp 
i inre faktorer, vilka innefattar individens erfarenheter och egenskaper och yttre faktorer, vilka 
innefattar sociala och situationella faktorer i omgivningen.  
 

 
 

Figur 1. Trygghet indelat i inre och yttre faktorer (Wall, 2018) 
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Det finns en problematik i att försöka mäta trygghet genom empiriska undersökningar 
eftersom upplevd trygghet är ett psykologiskt tillstånd som alltid kommer att upplevas och 
beskrivas på olika sätt. Att anta att alla individer tolkar ordet trygghet på samma sätt är i sig 
ett felaktigt antagande (Torstensson Levander, 2007).   
 
Begreppet trygghet förväxlas ofta med begreppet säkerhet. Säkerhet är till skillnad från 
trygghet den objektiva sannolikheten att utsättas för brott och olyckor (Ceccato, 2013). Det är 
viktigt att skilja på trygghet och säkerhet eftersom forskning visar att dessa två begrepp inte 
nödvändigtvis är korrelerade. Åtgärder för att påverka säkerheten positivt kan påverka 
tryggheten negativt (Torstensson Levander, 2007). 

3.1.1 Rädsla för brott  

Rädslan för brott är något som kan påverka människors livskvalité och förtroendet för 
samhället (Tseloni och Zarafonitou, 2008). Det är en känsla som ligger till grund för 
otrygghet och beror mycket på individens karakteristika. Om individer grupperas efter 
exempelvis kön, ålder, funktionsnedsättning och tidigare utsatthet för brott ses samband med 
rädsla för brott (Rader, 2016).  
 
Befintlig forskning visar att kön har störst inverkan på den upplevda rädslan för brott. 
Kvinnor har en betydligt större rädsla för brott än män, trots att män utsätts för brott i större 
utsträckning än kvinnor. Det här är ett tydligt exempel på hur trygghet och säkerhet inte 
nödvändigtvis är kopplade till varandra. Det finns ett flertal möjliga orsaker till kvinnors 
rädsla, exempel på dessa är sårbarhet som baseras på bland annat fysisk storlek och rädsla för 
att utsättas för sexuella övergrepp. En ytterligare anledning är att kvinnor genom sociala 
normer får lära sig att de till skillnad från män bör vara rädda för att utsättas för brott och 
behöver skydd från omgivningen (Rader, 2016).  

 
Även ålder är en faktor som påverkar rädsla för brott. Äldre människor känner sig mer 
otrygga än yngre på grund av att de har en större rädsla för att utsättas för brott i form av 
överfall, rån och ofredande. Denna rädsla speglar inte andel brott som sker mot äldre 
människor (Brottsofferjouren) utan är en ogrundad rädsla som till stor del beror på att äldre 
människor inser att det inte har samma fysiska kapacitet som tidigare och därför känner de sig 
mer sårbara (Rader, 2016). 

 
Att ha en funktionsnedsättning är även det något som påverkar hur trygg en individ känner 
sig. Till skillnad från ovanstående exempel så är risken för att utsättas för brott faktiskt högre 
för individer med funktionsnedsättningar (Brottsofferjouren).  

 
Utöver de faktorer som nämnts så är tidigare utsatthet för brott en betydande orsak till rädsla 
för brott. Forskning visar att det är tre gånger så stor sannolikhet att individer som utsatts för 
brott under det senaste året är rädda för att utsättas för brott än andra individer. Men även 
personer som hör via media att andra har utsatts för brott eller har någon i sin närhet som har 
utsatts för brott känner sig otrygga i större utsträckning (Pastia och Davies, 2016).  
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3.2 Omgivningens påverkan på upplevd trygghet  

Hittills har faktorer som rör individens förutsättningar när det kommer till trygghet berörts. 
Dessa förutsättningar går inte att påverka genom att förändra omgivningens karaktär. I 
följande avsnitt behandlas istället omgivningens påverkan på upplevd trygghet. Det finns både 
sociala och situationella faktorer som påverkar hur omgivningen upplevs. Nedan beskrivs 
dessa två (Brottsförebyggande rådet, 2018).  

3.2.1 Sociala faktorer  

Sociala faktorer är ofta tillfälliga och är inte direkt kopplade till omgivningens utformning 
utan har istället att göra med de individer som befinner sig på platsen och deras handlingar. 
Exempel på sådana faktorer är förekomst av alkohol- och narkotikapåverkade individer 
ljudnivå, trängsel, förekomst av personal och vakter samt vandalism. Vissa faktorer, som 
vandalism, beror till stor del på flödet av människor på platsen vid en viss tidpunkt (Ceccato, 
2013).  
 
Enligt Ceccato (2013) känner sig individer otryggare vid frånvaro av vakter och övrig 
personal då detta innebär att ingen kan rycka in om något händer. Om det är få övriga 
passagerare bidrar även detta till en känsla av otrygghet. På samma sätt innebär även för 
många människor på stationsområdet minskad trygghet.   

 
Vandalism kan innebära graffiti, nedskräpning eller annan förstörelse och medför i många fall 
att människor känner sig otrygga (Ceccato, 2013). Problematiken med vandalism förklaras av 
teorin Broken Windows. Den beskrivs ofta med följande exempel: En person ser att ett fönster 
på en byggnad är trasigt och tänker då att det inte finns någon skada i att förstöra ytterligare 
ett fönster eftersom ingen verkar bry sig om byggnaden och därför ökar sannolikheten att 
denna person förstör fönstret. I detta fall innebär teorin att individer har större benägenhet att 
vandalisera en plats som redan är vandaliserad På så sätt ökar otryggheten på en plats där 
vandalism förekommer (Kelling och Wilson, 1982). 
Något annat som ger ett intryck av att ingen har kontroll på platsen är förekomst av 
alkoholpåverkade individer. Detta bidrar därför till otrygghet. I Stockholms tunnelbana är det 
nolltolerans mot alkohol, men detta innebär bara att öppnade flaskor som innehåller alkohol 
beslagtas, inte att påverkade individer inte kan vistas på platsen. Därför kan detta påverka 
tryggheten trots att det finns en nolltolerans (Ceccato, 2013).  

3.2.2 Situationella faktorer  

Situationella faktorer är faktorer som sammankopplar hur trygghet påverkas av omgivningens 
utformning. En omgivnings fysiska attribut är jämförelsevis lätta att förändra och därför har 
metoder inom brottsprevention genom arkitektonisk design kunnat utvecklas. En specifik 
sådan kommer presenteras i avsnittet nedan. 

3.2.3 Crime Prevention Through Environmental Design 

Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) är ett tankesätt inom arkitektur 
och stadsplanering där grundidén är att en plats fysiska attribut kan bidra till ökad trygghet 
och säkerhet (Cozens, Hillier och Saville, 2005). 
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Det finns olika synsätt inom CPTED och dessa har olika antal huvudprinciper. I denna rapport 
används Cozens, Saville och Hilliers (2005) version som beskriver första generationens 
CPTED som innehåller sex huvudprinciper som ska bidra till ökad trygghet och säkerhet. 
Dessa principer är naturlig övervakning, åtkomstkontroll, territorialitet, aktivitetsstöd, 
underhåll och målhärdning. Alla delar av CPTED är nära sammankopplade och påverkar ofta 
varandra. Det kan vara svårt att urskilja till vilken princip en viss aspekt tillhör, något som 
framgår i avsnitten nedan (Cozens, Hillier och Saville, 2005). 
 
Det finns även en andra generations CPTED som utöver de nämnda principerna inkluderar 
vikten av samhörighet, sammanhållning och engagemang i ett område (Cozens, Hillier och 
Saville, 2005). 
 

 
 

Figur 2. En figur som illustrerar CPTED-principerna (Wall, 2018) 

3.2.4 Naturlig övervakning 

Naturlig övervakning bygger på principen att det är mindre sannolikt att en brottsling begår 
ett brott när det finns risk för att bli sedd. Målet är därför att genom fysisk design minska 
chanserna för att brott begås genom ökad övervakning. Detta kan åstadkommas på många sätt 
men fokus ligger ofta på att skapa tydliga siktlinjer på en plats (Cozens, Hillier och Saville, 
2005). 

 
Åtgärder som innefattas av naturlig övervakning är att designa entréer och liknande så att de 
vetter mot en plats där övervakning önskas. Genom att använda material som glas minskar 
barriäreffekter och sikten ökar. Andra exempel är att se till så att belysningskällor placeras på 
ett strategiskt sätt och att genom design skapa mötesplatser som genererar människor (CPTED 
Ontario, 2014). 

 
Ibland räcker det inte med naturlig övervakning, då kan denna kompletteras med mekanisk 
övervakning och formell övervakning. Dessa innefattar bland annat övervakningskameror och 
vakter (Cozens, Hillier och Saville, 2005). 
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3.2.5 Åtkomstkontroll 

Åtkomstkontroll syftar till att genom att framhäva gränser mellan privat och offentlig mark 
påverka individers benägenhet att begå ett brott på den platsen. Detta på grund av att individer 
ofta visar någon typ av hänsyn till gränser de konfronteras med. Åtkomstkontroll kan handla 
om att sätta upp ett staket eller någon typ av barriär som visar på att marken tillhör någon 
(CPTED Ontario, 2014). 

3.2.6 Territorialitet  

Begreppet territorialitet betyder att individer inom ett område känner ett ansvar för platsen då 
de känner en tillhörighet till den. Detta medför en allmän ovilja att påverka platsen negativt 
genom att begå brott. Tanken är därför att användandet av territoriella åtgärder ska minska 
antal brott på en plats (Brottsförebyggande rådet, 2018).   

 
Inom CPTED utnyttjas detta fenomen. Avsikten är att genom fysisk design skapa en känsla av 
territorialitet. Detta görs bland annat genom att uppmana till social aktivitet genom att skapa 
miljöer där människor naturligt vill umgås (CPTED Ontario, 2014), men även genom att 
utforma symboliska och fysiska barriärer (Brottsförebyggande rådet, 2018). Exempel på 
sådana barriärer är att använda skyltar och olika beläggningsmönster på marken. 
Territorialitet innefattar alltså naturlig övervakning och åtkomstkontroll (CPTED Ontario, 
2014). 

 
En annan betydelsefull åtgärd är regelbundet underhåll. Genom att avlägsna skräp, graffiti och 
liknande signaleras att det finns personer som bryr sig om området och har koll på det och 
skulle därför även kunna innebära att det finns någon typ av övervakning (Brottsförebyggande 
rådet, 2018). 

3.2.7 Aktivitetsstöd  

Intentionen med aktivitetsstöd är att skapa miljöer där människor vill vistas och umgås och på 
så sätt göra så att dem blir en naturlig del av omgivningen och bidrar till naturlig övervakning 
(Police Chandler Arizona, 2016). Det är viktigt att dessa aktiviteter uppfattas som säkra då 
aktiviteten i sig inte nödvändigtvis ger ett stöd. Känslan av trygghet kommer från att omge sig 
av andra individer som kan inge säkerhet (Cozens, Hillier och Saville, 2005). 

 
Det finns aktiva och passiva aktivitetsstöd. Aktiva aktivitetsstöd är stöd i form av arrangerade 
aktiviteter så som konserter och gruppträning. Passiva är renodlade arkitektoniska åtgärder 
och är därför den typ denna rapport lägger fokus på (Police Chandler Arizona, 2016).  
 
Passiva aktivitetsstöd kan vara att bygga parker, lekplatser och andra mötesplatser eller att 
addera element som naturligt drar till sig människor. Dessa element kan exempelvis vara 
uttagsautomater eller busstationer (Brottsförebyggande rådet, 2018).  

3.2.8 Underhåll 

Underhåll är viktigt eftersom det symboliserar att någon har koll på området och bryr sig om 
det. Individer är mer benägna att begå ett brott eller missköta sig på platser som ger intrycket 
av att ingen tar hand om det. Här tillämpas teorin Broken Windows som nämns tidigare i 
rapporten. Bra underhåll hjälper även till att förstärka effekten av andra CPTED-åtgärder 
(Police Chandler Arizona, 2016). 
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Underhåll innebär att exempelvis ta bort skräp, reparera trasig belysning eller sönderslagna 
fönster (Brottsförebyggande rådet, 2018), ta bort graffiti och tömma soptunnor (Police 
Chandler Arizona, 2016).   

 
Principen underhåll avser även image, vilket är hur vacker och trivsam en plats är (Cozens, 
Hillier och Saville, 2005). 

3.2.9 Målhärdning  

Målhärdning är åtgärder som syftar till att fysiskt försvåra möjligheten till att begå brott. 
Detta kan göras genom att använda lås, förstärka dörrar, flerglasfönster, grindar, elektroniska 
larm och så vidare (Cozens, Hillier och Saville, 2005).  

 
Detta kan tolkas som att det finns en skillnad mellan målhärdning och de andra CPTED-
principerna. Åtgärderna de andra principerna innebär eftersträvar att påverka individens psyke 
på ett sätt så att dennes vilja att begå brott minskar (CPTED Ontario, 2014). Målhärdning 
däremot påverkar den fysiska möjligheten att begå brott, inte viljan att begå brott. 

 
Det har diskuterats huruvida målhärdning ens ska vara en del av CPTED eftersom överdrivet 
användande av det skapar en fästningsmentalitet som istället för att främja sammanhållning 
ger isolering vilket kan medföra otrygghet (Cozens, Hillier och Saville, 2005). 

 
Målhärdning har en tydligare koppling till säkerhet än trygghet. Med tanke på att detta arbete 
behandlar begreppet trygghet är målhärdning något som inte är lika relevant att analysera på 
fältbesöken som de andra principerna. Den del av målhärdning som kan urskiljas på 
fältbesöken motsvarar principen åtkomstkontroll och därför kommer attributen kopplas till 
den principen istället.  
 

3.3 Trygghet på tunnelbanestationer  

I denna rapport studeras trygghet på tunnelbanestationer i Stockholm. Här är det svårt att 
skapa trygga miljöer eftersom många olika typer av människor vistas här varje dag. En 
utmaning finns i att tillämpa strategier för brottsprevention och trygghet eftersom tunnelbanan 
är en miljö som ska vara öppen för allmänheten och där människor passerar ett flertal 
stationer under en och samma resa (Ceccato, 2014). 

 
För att möjliggöra analys av tryggheten på tunnelbanestationer används Ceccatos (2013) 
följande uppdelning av stationsmiljön där varje station delas in i fem sektioner: perrong, 
övergångsområde, biljetthall, entré och omgivning. Perrongen är den första och inkluderar 
alla plattformar i stationen. Övergångsområdet är området mellan perrong och spärrar. Mellan 
spärrarna och entrén ligger biljetthallen. Entrén är själva ingången och omgivningen är den 
direkta omgivningen som går att se från entrén (Ceccato, 2013).  
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4 Fallstudie  

4.1 Stora Mossen  

Stora Mossens tunnelbanestation ligger på gröna linjen väster om Stockholm, se Figur 1. Den 
nås med linje 19 mot Hässelby Strand och linje 17 mot Åkeshov. Stationen ligger i Bromma 
stadsdelsområde och har 2500 påstigande per dygn (AB Storstockholms Lokaltrafik, 2016).  
 
I området bor ungefär 1600 personer varav 10,5 procent med utländsk bakgrund. 
Medelinkomsten är hög och ligger på 52 000 SEK i månaden samtidigt som arbetslösheten 
ligger på låga 1,5 procent. 62 procent av bostadsbeståndet är villor eller småhus (Stockholms 
Stad, 2018). 
 

 
Figur 3. Stora Mossen på en karta över Stockholmsområdet (Google Maps, 2018) 

4.1.1 Stationsmiljö Stora Mossen  

Stora Mossen är en station ovan mark med ingång från öst mot Stora Mossens Backe och 
Drottningholmsvägen. Stationen har en plattform med två perronger med ljusgrå 
stenbeläggning som ligger intill varandra. Då plattformen är placerad i en kurva har 
perrongens form anpassats efter detta. Den del av perrongen som ansluter till stationshuset 
ligger under tak. Under taket finns även informationstavlor och den större delen av 
sittplatserna.  
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Avståndet mellan plattform och biljetthall är endast några meter och i detta utrymme ryms 
inte mer än en bänk. Det finns varken rulltrappa eller hiss eftersom det finns behov av det i 
övergångsområdet. I biljetthallen finns två handikappanpassade spärrar, en spärrkur och en 
biljettautomat, även detta område är relativt litet.  
Vid entrén på det övre planet består fasaden av glas och där finns en automatisk dörr som 
leder till en hiss och en trappa med barnvagnsramp och ledstänger. Dessa leder via två korta 
tunnlar till de båda ingångarna från Stora Mossens Backe och Drottningholmsvägen. 
Stationsbyggnaden är beklädd med ljusblått kakel med inslag av vita dekorativa mönster.  
 
Vid ingång Drottningholmsvägen finns en cykelväg och den ligger intill en förhållandevis 
trafikerad korsning. Precis intill ingången finns en thaikiosk och ett antal cykelställ.  
Vid ingång Stora Mossens Backe är omgivningen av annan karaktär. Här är vägen lågt 
trafikerad och naturen är mer framträdande.  
 

4.2 Tensta 

Tensta station ligger på tunnelbanans blåa linje nordväst om Stockholm, se Figur 2. Den nås 
med linje 10 mot Hjulsta och är den näst sista stationen. 6900 passagerare stiger på per dygn 
(AB Storstockholms Lokaltrafik, 2016).  
 
Det bor nästan 19 000 personer i Tensta, av dessa har 88,1 procent utländsk bakgrund. 8,7 
procent av befolkningen är arbetslösa vilket är 5,7 procentenheter över snittet i Stockholm. 
Medelinkomsten i området är ungefär 16 500 SEK i månaden. Bostadsbeståndet i Tensta 
består till 98 procent av flerbostadshus (Stockholms Stad, 2018).  
 

 
Figur 4. Tensta på en karta över Stockholmsområdet (Google Maps, 2018) 
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4.2.1 Stationsmiljö Tensta  

Tensta station ligger i ett bergrum dryga 20 meter under marken (Wikipedia, 2018). Det finns 
två uppgångar, en uppgång i östlig riktning mot Tenstastråket och en i västlig riktning mot 
Tenstaplan. Plattformen består av två perronger av svart stengolv med en skiljevägg av berg. 
Tre öppningar i bergrummet möjliggör för passage mellan perrongerna. Bergväggen är 
vitmålad med olika naturinspirerade motiv i färgglada färger. Längs spåret sitter tavlor i olika 
färger där ordet syskonskap står på 18 olika språk. 
 
De två övergångsområdena skiljer sig inte mycket åt. De båda har tre rulltrappor och hiss. 
Biljetthallarna har en spärrkur och en biljettautomat vardera. Biljetthallen i öst har två 
handikappanpassade spärrar medan den i väst har en handikappanpassad spärr. Antal spärrar 
speglar i detta fall storleken på biljetthallen. Entrén mot Tenstastråket består av två 
automatiska dörrar och har en realtidsdisplay. Utanför entrén finns en tobaksaffär, en kiosk 
och i närområdet finns ett köpcentrum med ett torg utanför. Entrén mot Tenstaplan har två 
automatiska dörrar som leder ut till ett torg i anslutning till en kiosk. Torget är kvadratiskt och 
har stenbeläggning som bildar ett mönster. Det finns ett fåtal planteringar och bänkar och 
även två kiosker.  
 

4.3 Data 

De två studieområden som undersöks väljs utifrån Stockholms Stads trygghetsundersökning 
från år 2014 där deltagarna har fått svara på 128 frågor om trygghet. Enkäten skickades ut till 
ett slumpmässigt urval folkbokförda personer i Stockholms Stad. De deltagande var mellan 16 
och 79 år gamla och svar från 16 481 personer har erhållits (Stockholms Stad, 2014).  
 
Frågorna i enkäten har berört sex kategorier. Dessa är: allmänna frågor, allmän oro för brott, 
otrygghet i bostadsområdet, otrygghet i stadsdelen, ordningsproblem i bostadsområdet, 
utsatthet för brott samt frågor av personlig karaktär som behandlar bland annat ålder och kön. 
Majoriteten av frågorna är flervalsfrågor med möjlighet till övrig kommentar (Stockholms 
Stad, 2014).  
 
Från fältbesöken insamlades data i form av en beskrivning av sociala och situationella attribut 
på stationerna. De olika attributen kategoriserades utifrån de CPTED- principer de tillhörde.  
 

4.4 Metod 

Rapporten inleds med en litteraturstudie dels för att kunna utforma en adekvat checklista och 
även för att skapa en grund för vidare analys. Litteraturstudien består endast av sekundära 
källor från bland annat myndigheter, avhandlingar och övrig litteratur inom ämnen som 
brottsprevention, trygghet, design och samhällsvetenskap. 
 
Rapporten har utformats som en kvalitativ undersökning. Detta för att möjliggöra en djupare 
analys av de attribut som påverkar trygghet. Då denna studie är av samhällsvetenskaplig 
karaktär är det lämpligt att ha ett kvalitativt synsätt. Genom de svarandes kommentarer i 
trygghetsundersökningen fås även en djupare förståelse för individers uppfattning av 
studieområdena (Creswell, 2007). För att kunna uppnå det kvalitativa syftet har två 
studieområden valts med motsatt karaktär ur trygghetssynpunkt.  
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För att bestämma två aktuella områden att undersöka i denna fallstudie har följande fråga från 
trygghetsundersökningen valts:  
 
Är du orolig för att vistas på den tunnelbanestation/pendeltågsstation/tvärbanestation som 
ligger närmast där du bor, därför att du skulle kunna utsättas för ett brott av något slag? 
(Stockholms stad, 2014:7).  
 
De medverkande personernas postnummer användes för att hitta deras närmaste 
tunnelbanestation/pendeltågsstation/tvärbanestation. Området varje postnummer innefattar har 
identifierats med hjälp av kartbilder. Bostädernas täthet och fördelning inom området har varit 
utgångspunkten i bestämmandet av vilken station som bedöms vara mest lämplig för de 
boende att använda.  
 
När de stationer som deltagarna troligtvis använder har identifierats undersöktes den upplevda 
tryggheten på varje station för att sedan rangordnas efter trygghetsgrad. Resultatet visade att 
den minst trygga stationen var Tensta medan den mest trygga stationen var Stora Mossen. En 
viktig förutsättning i jämförelsen var att både Tensta och Stora Mossen är av samma 
stationstyp.  
 
För att kunna undersöka stationerna genom en fältstudie har en checklista framtagits. Denna 
bygger på essentiella trygghetsaspekter som nämns i litteraturstudien. Checklistan är indelad 
efter sociala och situationella trygghetsfaktorer. En station består av fem sektioner; perrong, 
övergångsområde, biljetthall, entré och omgivning. Vid alla dessa sektioner har samma 
attribut undersökts, se Bilaga 1. 
 
Fältstudien utfördes vid två tillfällen på varje station, ett klockan 10.00 på förmiddagen på 
vardagar och ett klockan 01.00 på natten under helgen. Anledningen till att just denna tid 
valdes på vardagar är att tidpunkten ligger efter rusningstid och därför speglar normalt flöde 
av människor under dagtid. Här kan tilläggas att även ett fältbesök under rusningstid hade 
varit intressant, men inte särskilt aktuellt då det stora flödet av människor medför svårigheter 
att undersöka platsen. Eftersom framförallt de sociala faktorerna förändras på natten gjordes 
även undersökningen nattetid.  
 

4.5 Avgränsningar  

För att kunna utföra detta arbete inom den givna tidsramen har en del avgränsningar gjorts. 
Den data som varit tillgänglig är Trygghetsundersökningen från Stockholms Stad från år 
2014, denna är inte den mest aktuella vilket innebär att de stationer som valts var mest och 
minst otrygga för fyra år sedan och inte nödvändigtvis är det fortfarande.  
 
För att genomföra fältstudien valdes endast två stationer för att kunna ge en kvalitativ analys. 
På dessa stationer har endast två besök gjorts. Hade fler platsbesök gjorts hade resultaten 
troligen sett annorlunda ut.  
 
För att begränsa omfattningen av litteraturstudien har endast första generationens CPTED 
använts. Denna var tillräcklig för att svara på arbetets frågeställningar men andra 
generationens CPTED hade gett större förståelse för begreppet i sin helhet. 
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5 Resultat 

5.1 Trygghetsundersökning 

Resultaten från bearbetningen av trygghetsundersökningen visar inte bara att Stora Mossen 
och Tensta är de mest och minst trygga stationerna i Stockholm utan ger även information om 
områdenas trygghet. I Stora Mossen upplevs både station och område som tryggt, där har 88 
procent svarat att de känner sig mycket trygga eller trygga i sitt bostadsområde. Motsvarande 
siffra i Tensta är 39 procent.  
 
I Stora Mossen stämde tryggheten i området och på stationen väl överens då andelen trygga 
på stationen var 93 procent. I Tensta upplevs stationen som en tryggare plats än området i 
övrigt då stationen har en trygghetsandel på 64 procent. 
 
De som medverkade i enkätundersökningen är i både Tensta och Stora Mossen i medel runt 
50 år gamla och drygt hälften av de svarande är kvinnor. 
 

5.2 Faktorer som påverkar upplevd trygghet  

I Tabell 1–12 nedan har resultaten från fältstudien som har undersökt vilka sociala och 
situationella faktorer som kan påverka tryggheten på de två tunnelbanestationerna 
sammanställts. För att identifiera dessa faktorer har CPTED:s sex principer samt sociala 
aspekter analyserats i de fem sektionerna av stationen. De faktorer som enligt litteraturstudien 
bör påverka upplevd trygghet under dag och natt ingår i dessa tabeller. Om attributen inte 
skiljer sig märkbart mellan dag och natt är data endast presenterad i kolumn två. Figur 3–10 
visar bilder på stationerna, både på dagen och natten.  

5.2.1 Stora Mossen station  

I Tabell 1. ses att en styrka i stationens utformning är att god naturlig övervakning möjliggörs. 
Denna är dock inte lika bra nattetid. Som ses i Tabell 2-4 återfinns även övriga CPTED-
principer på Stora Mossen och varierar marginellt över dygnet. Aktivitetsstöd är den CPTED-
princip som är minst framträdande på platsen, se Tabell 5. Vidare noteras att de sociala 
förhållandena är behagliga, vilket visas i Tabell 6.  
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Tabell 1. Sammanställning av de attribut som hör till CPTED-principen naturlig övervakning 
på Stora Mossen 
 Dag Natt 
Plattform Bra sikt med insyn från 

omgivande vägar och bostäder 
då perrongen är lokaliserad 
utomhus samt belägen i en 
kurva. Att perrongerna är 
sammankopplade ger även bra 
sikt. Den del av perrongen som 
inte ligger under tak har bättre 
sikt, se Figur 5.  

Bra belysning över hela perrongen. 
Dock betydligt bättre på den delen 
som ligger under tak. Detta gör att 
den som står i det ljusa partiet inte ser 
den andra delen av perrongen lika 
bra.  

Övergångsområde Mycket litet område skapar 
mycket bra siktmöjligheter.  - 

Biljetthall Bra övervakning, speciellt då det 
finns en spärrvakt med god sikt 
som övervakar området.  

- 

Entré Glasväggar ger bra sikt, speciellt 
inifrån, se Figur 6. Den öppna 
planlösningen bidrar även den 
till goda 
övervakningsmöjligheter. 
Tunnlarna hämmar sikten i och 
med att de skapar hörn, se Figur 
7. 

När det är mörkt ute är sikten bättre 
utifrån och in. Bra belysning i 
tunneln, något som dock även kan 
betyda att det är svårt att se vad som 
händer i den mörkare omgivningen, 
se Figur 8.  

Omgivning Utgång nära trafikerad gång-, 
cykel- och bilväg ger bra 
övervakning och sikt.  

Alla vägar i området är upplysta 
vilket skapar en tillräckligt ljus miljö.  
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Figur 5. En bild av perrongen på Stora Mossen där det framgår att en del av perrongen ligger 

under tak (Hedlund, 2018) 
 

 
Figur 6. En bild som visar entrén vid Stora Mossen station med fasad av glas och ljusa kulörer 

(Hedlund, 2018) 
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Figur 7. En bild av ingången till stationen, tagen mot Drottningholmsvägen (Hedlund, 2018) 

 
 
Tabell 2. Sammanställning av de attribut som hör till CPTED-principen territorialitet på Stora 
Mossen 
 Dag Natt 
Plattform Staket utanför plattformen visar 

att obehöriga inte ska vistas på 
spåret.  

- 
Övergångsområde - - 
Biljetthall Informationsskyltar skapar en 

välkomnande känsla. Spärrarna 
visar en tydlig gräns.   - 

Entré Kontrasten på beläggningen i 
stationen och utanför ger en 
tydlig stationsgräns. Tydliga 
stationsskyltar visar ingången 
och tydliggör även denna gräns.  

Belysningen i tunnlarna ger 
tydlig gräns.  

Omgivning  - - 
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Figur 8. En bild av tunneln nattetid. Till vänster ses tunneln utifrån och till höger ses tunneln 
inifrån (Wall, 2018) 

 
  
Tabell 3. Sammanställning av de attribut som hör till CPTED-principen underhåll på Stora 
Mossen 
 Dag Natt 
Plattform Hög behaglighet på grund av gott 

underhåll. Väldigt lite skräp, 
graffiti och starka lukter.  

Lägre behaglighet än på dagen. 
Detta på grund av att det var lite 
mer nedskräpat och fanns en 
märkbar lukt.  

Övergångsområde - - 
Biljetthall - - 
Entré Grus och fimpar sänker 

behagligheten.  
En hel del småskräp.  

Omgivning  En del skräp och klotter, 
framförallt mot 
Drottningholmsvägen.  

En hel del småskräp. 
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Tabell 4. Sammanställning av de attribut som hör till CPTED-principen åtkomstkontroll på 
Stora Mossen, här har ingen uppdelning efter sektion gjorts  
 Dag Natt 
Åtkomstkontroll Det finns två spärrar som båda är 

handikappanpassade. Längs med 
spåret finns staket som hindrar 
obehöriga från att beträda spåren. 

På vardagar är stationen stängd 
på natten men på helgen är den 
öppen dygnet runt. Dörren som 
låses sitter ovanför trapporna 
innan biljetthallen, vilket innebär 
att individer kan uppehålla sig i 
det området även nattetid.  
 

 
Tabell 5. Sammanställning av de attribut som hör till CPTED-principen aktivitetsstöd på 
Stora Mossen, här har ingen uppdelning efter sektion gjorts  
 Dag Natt 
Aktivitetsstöd Den enda kommersiella 

verksamheten i den närliggande 
omgivningen är en thaikiosk.  

Här finns inget aktivitetsstöd då 
thaikiosken är stängd på natten.  

 
Tabell 6. Sammanställning av de sociala attribut som observerats på Stora Mossen, här har 
ingen uppdelning efter sektion gjorts  
 Dag Natt 
Social Få människor befinner sig på 

stationen och ljudnivån är låg.  
Under dagtid finns olika typer av 
människor på platsen.  
Inga synligt alkoholpåverkade 
personer uppehåller sig inom 
stationsområdet. 

Få människor befinner sig på 
stationen och ljudnivån är låg. På 
natten är det fler ungdomar på 
stationen. Inga synligt 
alkoholpåverkade personer 
uppehåller sig inom 
stationsområdet. 

5.2.2 Tensta station 

En framträdande CPTED-princip på Tensta station är territorialitet som uppnås genom 
inbjudande konst på bergväggarna i området vid plattformen, se Tabell 8. Det finns även gott 
om aktivitetsstöd i omgivningen och som visas i Tabell 11, men här finns stora skillnader 
mellan dag och natt. Den naturliga övervakningen begränsas av bergväggen som skiljer 
plattformarna åt men i övriga delar av stationen är den tillräcklig, se Tabell 7. Även CPTED-
principerna åtkomstkontroll (Tabell 10) och underhåll återfinns på platsen där graden av 
underhåll skiljer sig markant mellan dag och natt, se Tabell 9. Fältbesöken visar på relativt 
goda sociala förhållanden, dock med få människor närvarande under natten, något som 
framgår i Tabell 12.  
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Tabell 7. Sammanställning av de attribut som hör till CPTED-principen naturlig övervakning 
på Tensta 
 Dag Natt 
Plattform Bergväggen försämrar sikten 

mellan de båda perrongerna, se 
Figur 9. Dock bra sikta per 
perrong och väl upplyst. De 
rundade hörnen förbättrar 
siktmöjligheterna.  

- 

Övergångsområde Brant rulltrappa innebär sämre 
siktlinjer och ger isolerande 
effekt.  

- 
Biljetthall Stort antal fönster ger öppen 

känsla med möjlighet till bra sikt 
ut från stationsbyggnaden.  - 

Entré Pelare och hörn ger sämre sikt 
vid Tenstastråket och vid 
Tenstaplan skapar själva 
stationshuset hörn.  

Mörkare omgivning försämrar 
sikten.  

Omgivning  Främstadels öppna ytor men 
även en del hörn.  - 

  
 

 
 

Figur 9. Bild som visar öppningen i bergväggen mellan perrongerna (Wall, 2018) 
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Tabell 8. Sammanställning av de attribut som hör till CPTED-principen territorialitet på 
Tensta 
 Dag Natt 
Plattform Konsten med ett fredligt budskap 

bidrar till känslan av 
territorialitet, se Figur 10. 

- 
Övergångsområde - - 
Biljetthall Informationsskyltar skapar en 

välkomnande känsla. Spärrarna 
skapar en tydlig gräns.  - 

Entré Vid Tenstaplan finns en tydlig 
gräns i och med det lilla 
stationshuset. Inte lika tydligt vid 
Tenstastråket men de pelare som 
finns bidrar till gränsen, se Figur 
11.  

- 

Omgivning  - - 
 
 

 
 

Figur 10. Bild som visar en del av den konst som finns på Tensta station (Wall, 2018) 
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Figur 11. Bild av ingången vid Tenstastråket (Wall, 2018) 
 

 
Tabell 9. Sammanställning av de attribut som hör till CPTED-principen underhåll på Tensta 
 Dag Natt 
Plattform Inte särskilt nedskräpat. Lite mer smuts och skräp.  
Övergångsområde Smutsigt golv och lukt av urin i 

hissarna.  
Lite mer smuts och skräp. 

Biljetthall Smutsigt golv. Lite mer smuts och skräp. 

Entré Utöver smutsigt golv även 
klotter.  

Mycket mer smuts och skräp, se 
Figur 12. 

Omgivning  En hel del skräp från närliggande 
matställen och klotter.  

Mycket mer smuts och skräp. 
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Figur 12. Bild av en överfull soptunna vid ingång Tenstastråket på natten (Hedlund, 2018) 
 
 
Tabell 10. Sammanställning av de attribut som hör till CPTED-principen åtkomstkontroll på 
Tensta, här har ingen uppdelning efter sektion gjorts  
 Dag Natt 
Åtkomstkontroll Uppgångarna har både vanliga 

och handikappanpassade spärrar. 
På vardagar är stationen stängd 
på natten men på helgen är den 
öppen dygnet runt. Dörren som 
låses sitter innan biljetthallen 
vilket gör att ingen kan befinna 
sig på stationen efter stängning. 

 
Tabell 11. Sammanställning av de attribut som hör till CPTED-principen aktivitetsstöd på 
Tensta, här har ingen uppdelning efter sektion gjorts  
 Dag Natt 
Aktivitetsstöd I området finns ett köpcentrum, 

ett flertal kiosker, två torg, en 
konsthall och en krog. 

Här finns inget aktivitetsstöd då 
alla verksamheter är stängda på 
natten. 
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Tabell 12. Sammanställning av de sociala attribut som observerats på Stora Mossen, här har 
ingen uppdelning efter sektion gjorts  
 Dag Natt 
Social Det befann sig få människor 

överlag på stationen, vilket även 
medförde att ljudnivån var låg. 
De personer som vistades inom 
stationsområdet var i olika åldrar 
och hade olika ärenden. Det 
befann sig inga märkbart 
alkoholpåverkade personer på 
stationen.  
 
 

Det befann sig få människor 
överlag på stationen, vilket även 
medförde att ljudnivån var låg. 
Det var helt folktomt i 
omgivningen och det fanns 
endast personer på stationen när 
ett tåg snart skulle gå, något som 
kan bero på att tågen går mycket 
sällan på natten. De personer som 
vistades inom stationsområdet 
var i olika åldrar och hade olika 
ärenden. Det befann sig inga 
märkbart alkoholpåverkade 
personer på stationen.  

 

Under fältbesöket i Tensta under nattetid noterades att ytterst få människor befann sig på 
platsen, men enligt kommentarer i trygghetsundersökningen känner sig många individer 
otrygga då det vistas gäng vid entrén. Det framgår i kommentarerna att dessa gäng inte har för 
avsikt att åka med tunnelbanan. På frågan “Finns det områden eller platser i din stadsdel, där 
du inte vill röra dig under vissa tider (t.ex. på kvällar och nätter) därför att det förekommer 
oroligheter och brottslighet där och du är orolig att utsättas för detta?” med följdfråga 
“Vilken/vilka är dessa platser?” (Stockholms stad, 2014:7) fanns bland annat följande svar: 
 

“Tensta Centrum, precis vid ingången till tunnelbanan. Det finns alltid olika gäng som 
står och glor på andra som går. Sedan så utbyts narkotika bland allmänheten och 
INGEN gör något åt saken. [...] Vidare så luktar det narkotika både utanför 
tunnelbanan och innanför. Det är mycket läskigt att gå till tunnelbanan, att bara ta 
tunnelbanan helt enkelt, känslan av att bli rånad, misshandlad förekommer mycket 
ofta.” 

 
“T-banans ingång med omnejd. I korthet hela omgivningen, hela vägen hem.” 

 
“Tunnelbanenedgång, och gator till och från centrum” 
 
(Stockholms stad, 2014).  

 
Eftersom så pass många svarande har skrivit att de känner sig otrygga i tunnelbanan och dess 
omgivning måste detta tas till hänsyn i analysen av Tensta station. 
 
 
 
 

 
 

 



 29 

5.3 Jämförelse mellan Stora Mossen och Tensta  

Efter jämförelse av stationerna har både likheter och skillnader identifierats. Det är lätt att tro 
att de två stationerna skiljer sig mycket åt, men de har i själva verket många liknande attribut.  
 
Alla Stockholms tunnelbanestationer ägs och drivs av samma företag vilket gör att 
utformningen i grund och botten är mycket lika, exempelvis när det gäller information. Båda 
stationer har god belysning, ljusa väggar och stora glaspartier i biljetthall respektive 
övergångsområde. Under dagtid är båda stationer välskötta med låg nedskräpning.  
 
Ur ett socialt perspektiv har stationerna ett lågt antal människor, låg ljudnivå och att de har 
samma typ av människor gemensamt. Med samma typ av människor menas att inga individer 
stack ut ur mängden eller betedde sig på ett uppseendeväckande sätt. Även åldersfördelningen 
var den samma.  
 
De skillnader som hittades var av mer situationell karaktär. Att Tensta ligger i ett bergrum och 
Stora Mossen ovan mark är en tydlig olikhet som även skapar skillnader, speciellt vad det 
gäller naturlig övervakning. Eftersom Stora Mossens station ligger utomhus skapas naturligt 
bättre övervakningsmöjligheter. I och med de omkringliggande vägarna och bostäderna 
förstärks denna effekt. Något som inte är möjligt i Tensta. Plattformarnas olika utformning 
innebär förbättrade siktmöjligheter i Stora Mossen och försämrade i Tensta. Här spelar även 
storleken på stationen roll. Stora Mossen är betydligt mindre än Tensta och detta medför att 
det är svårare att överblicka stationen i Tensta.  
 
I omgivningen kring Tensta finns det aktivitetsstöd i form av köpcentrum, kiosk och torg. I 
Stora Mossen saknades detta. Eftersom aktivitetsstöd attraherar människor är detta något som 
bidrar till trygghet i Tensta. Dock fanns det en krog nära stationsområdet i Tensta som 
eventuellt kan motverka denna effekt. 
 
Under nattetid var det mycket folktomt i Tensta. Detta bidrar till otrygghet och en känsla av 
att inte kunna få nödvändig hjälp om något inträffar. En orsak till detta kan vara att det går 
många fler tåg förbi Stora Mossen då två linjer trafikerar sträckan förbi stationen vilket 
genererar fler människor. 
 
Under dagtid var båda stationerna som tidigare nämnt väl underhållna. Under nattetid 
däremot, var det stor skillnad mellan stationerna. I Tensta var det betydligt mer skräp på 
platsen än under dagtid vilket inger en känsla av att ingen har koll på platsen. 
 
I övergångsområdena fanns det stora skillnader. Stora Mossens övergångsområde var mycket 
litet och innehöll inga rulltrappor eller hissar. I Tensta fanns det två övergångsområden med 
hissar och långa rulltrappor. Rulltrapporna är så långa och har en så brant lutning att de skapar 
en isolerande känsla då sikten blir skymd. Detta bidrar till otrygghet av två anledningar, dels 
av att den naturliga övervakningen är begränsad då det inte går att se biljetthall eller perrong 
från rulltrapporna men även att de långa rulltrapporna tar resenären långt ner under jorden. 
Detta kan skapa otrygghet individen är långt ifrån spärrvakter och har längre flyktväg om 
något händer.  
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5.4 Praktikens koppling till teorier och trygga och otrygga attribut  

Vid Stora Mossen återfanns många av de attribut som associeras med trygghet. Belysningen 
var tillfredsställande, det var väl underhållet och det var behaglig ljudnivå. Själva 
stationsbyggnaden är utformad på ett sådant sätt att den är lättöverskådlig. Tack vare att 
fasaden är av glas, ljusa kulörer och den lilla storleken på byggnaden uppnås en naturlig 
övervakning. Denna förstärks av att stationen är utomhus med närhet till bostäder och en 
trafikerad väg. Stationsgränsen är tydlig och framhävs inte bara med fysiska barriärer som 
staket utan också med symboliska barriärer som ljuskontraster och välmarkerad ingång. Detta 
bidrar till en känsla av territorialitet.  
 
Aktivitetsstöd är den CPTED-princip som inte tydligt finns på platsen. Eftersom aktivitetsstöd 
ökar den upplevda tryggheten hade detta kunnat innebära minskad trygghet på Stora Mossen, 
men så är inte fallet. 
 
På Tensta station fanns attribut som bidrar till både trygghet och otrygghet och det fanns stora 
variationer under dygnet. Under hela dygnet var stationen väl belyst och hade låg ljudnivå. 
Konsten på bergväggarna bidrog till territorialitet genom att inge en trivsam stämning. Dessa 
faktorer är alla sådana som enligt forskning ska förstärka trygghetsupplevelsen.  
 
Något som skiljde sig mellan dag och natt var förekomst av aktivitetsstöd. På dagen fanns det 
gott om aktivitetsstöd men på natten var alla kommersiella verksamheter i området stängda. 
Detta borde innebära att stationen känns mindre trygg under natten. På dagtid var stationen 
väl underhållen, men inte på natten. Det var framförallt mängden skräp som skiljde sig. Även 
detta borde innebära att individer känner sig tryggare på dagen. Till skillnad från Stora 
Mossen var hela stationsområdet utanför de låsbara dörrarna. Detta innebär att individer inte 
kan vistas inom stationsområdet när stationen är stängd på natten. Även detta bidrar till 
trygghet.  
 
Enligt resultaten från fältundersökningen fanns det inte några sociala faktorer som skulle 
bidra till otrygghet men resultaten från trygghetsundersökningen visar på att det är otryggt att 
vistas på tunnelbanestationen på grund av sociala faktorer som att gäng uppehåller sig inom 
stationsområdet. Detta innebär att det i helhet verkar vara otryggt ur social synpunkt. 
 
Huruvida de attribut som finns på Tensta station stämmer överens med attribut som är 
kopplade till otrygghet är tvetydigt. Det finns inga tydliga indikationer som visar på att Tensta 
station har många otrygga attribut och därför känns otrygg. Det framgår att det inte bara är 
sociala och situationella faktorer inom stationsområdet som påverkar den upplevda tryggheten 
på Tensta station. Detta diskuteras vidare i analysen.   
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6 Analys  
Stora Mossens situationella och sociala attribut pekade alla på att den borde upplevas som en 
trygg station. Eftersom teorin här stämmer överens med praktiken tyder detta på att den 
fysiska miljön har stor påverkan på upplevd trygghet på denna plats. Men detta innebär inte 
att dessa faktorer är de enda som påverkar tryggheten på stationen. Området Stora Mossen är 
välställt och tryggt och det bor många färre personer här än i Tensta. Detta skulle kunna 
innebära att gemenskapen stärks. 
 
Tensta station hade ett antal attribut som kopplas till trygghet och få som kopplas till 
otrygghet, samtidigt som stationen är den mest otrygga i Stockholms Stad. Detta borde 
innebära att det finns andra faktorer än sociala och situationella faktorer inom stationsområdet 
som påverkar tryggheten på stationen. Troligtvis kan karaktären på området runtomkring 
påverka tryggheten på själva stationen. Samtidigt upplevs stationen som tryggare än området 
vilket visar på att området är mycket otryggt då stationen är den station som upplevs som 
mest otrygg i Stockholm.  
 
I en jämförelse mellan Stora Mossen och Tensta ses att områdena är av väldigt olika karaktär. 
Kanske påverkar detta den stora skillnaden i upplevd trygghet mellan stationerna. I Tensta är 
arbetslösheten hög och en väldigt stor andel av invånarna är invandrare. Detta kan medföra att 
individer inte känner samhörighet med de som bor i området, eftersom de kommer från olika 
länder med olika kulturer. Just språkbarriären har troligtvis en stor inverkan på trygghet 
eftersom människor känner sig trygga med människor som liknar dem själva. Det kan även 
vara så att det skapas en mentalitet i Tensta som kan liknas med Broken Windows där de 
boende i området bryr sig mindre om det för att övriga Stockholm ser ned på Tensta. Kanske 
bidrar detta till en minskad känsla av territorialitet.  
 
Polisen har även utmärkt Tensta som ett särskilt utsatt område, vilket innebär att området 
“kännetecknas av en social problematik och kriminell närvaro som lett till en utbredd 
obenägenhet att delta i rättsprocessen och svårigheter för polisen att fullgöra sitt uppdrag. 
Läget anses vara akut.” (Mannheimer, 2017). Denna stämpel påverkar inte bara upplevd 
trygghet av anledningen att det finns en stor risk för att utsättas för brott utan också för att 
utanförskapet förstärks av en sådan stämpel. 
 
Det är även viktigt att undersöka vilka personer det var som svarade på 
trygghetsundersökningen eftersom en individs egenskaper och bakgrund påverkar hur trygg 
denna individ känner sig. Som tidigare nämnt så är äldre personer och kvinnor ofta mer 
otrygga och därför är dessa exempel på grupper som är intressanta att undersöka. Eftersom 
det i Tensta och Stora Mossen finns marginella skillnader i fördelningen av kön och ålder hos 
de medverkande innebär det att jämförelsebara resultat erhölls. Resultatet är förhållandevis 
pålitligt då medelåldern är mycket rimlig med tanke på att de som svarat endast är vuxna 
personer och könsfördelningen är representativ för kommunen. 
 
Fyra fältbesök gjordes, två klockan 10.00 på morgonen och två klockan 01.00 på natten. Två 
besök på en station behöver inte representera hur det normalt se ut på stationen och detta 
påverkar hur pålitliga resultaten är. För att få mer tillförlitliga resultat från fältstudien hade 
fler besök behövts göras.  
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Det är även viktigt att poängtera att resultaten bygger på en subjektiv bedömning från vår 
sida. Eftersom vi kommer till stationerna med förkunskaper och förutfattade meningar om 
området påverkar det vår upplevda trygghet omedvetet och det medför att det är nästintill 
omöjligt att göra en helt objektiv bedömning. Vilka individer som utför fältbesöket spelar 
alltså roll för resultatet. 
 
Sammanfattningsvis så är Stora Mossen redan en mycket trygg station men Tensta behöver 
förbättras för att nå upp till samma trygghetsnivå. Frågan är hur denna förbättring ska ske och 
om det ens går att skapa en station där alla känner sig trygga? Som nämns i rapporten så är 
otrygghet en känsla som ofta inte har rationella förklaringar. Alla individer som befinner sig 
på tunnelbanestationer är otrygga av många olika anledningar och det går inte att möta allas 
behov med figursydda lösningar. Det är svårt att hitta lösningar som hjälper de mest otrygga 
grupperna utan att peka ut dessa. Konsekvensen blir att trygghetssatsningar inte anpassas efter 
olika gruppers behov.  
 

6.1 Felkällor  

Vid analys av data har ett flertal felkällor identifierats. Nedan följer några av dessa. 
 
Varje postnummer bildar ett område som har en eller flera närliggande stationer, eller 
stationer inom området. För varje postnummer har en bedömning av vilken den närmaste 
stationen är behövts göras. Detta har medfört en del svårigheter då den station som är närmast 
varierar beroende på var i området individen bor. Här har den station som är närmast för 
majoriteten av de boende valts, utifrån hur byggnadsbeståndet är fördelat och var det ser ut att 
finnas vägar som går till stationen. Denna bedömning kan ha gjorts på ett felaktigt sätt.  
 
Det fanns även svårigheter med att fördela resenärer på olika trafikslag. En station har valts 
per individ även om det finns flera alternativ precis intill varandra. Detta har gjorts på många 
ställen och är därför en stor felkälla. En lösning kan vara att göra en känslighetsanalys här. 
Dock påverkar inte denna felkälla de valda stationerna just, eftersom det endast finns tillgång 
till en tunnelbanestation i dessa områden. Men i valet av vilka stationer som är mest och minst 
trygga kan detta ha påverkar resultatet. 
 
I enkätundersökningen frågades hur trygg individen kände sig på närmaste 
tunnelbanestation/pendeltågsstation/tvärbanestation. Här kan de svarande ha misstolkat frågan 
och trott att detta innefattar även Roslagsbanan och Nockebybanan. Detta är en relativt stor 
felkälla då många svarande bodde i områden där dessa misstolkningar kan ha påverkat 
resultaten. Det är även så att på många ställen transporterar sig de boende troligtvis med buss 
i stor utsträckning och vistas därför inte på närmaste station där vi har skrivit att de känner sig 
trygga eller otrygga. 
 
I vissa fall har väldigt få av de boende i ett område svarat. Därför ger inte resultatet 
nödvändigtvis en rättvis representation av tryggheten i dessa områden. 
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7 Slutsats  
En viktig slutsats i denna rapport är att utformning av den fysiska miljön kan påverka trygghet 
men att det också är mycket troligt att faktorer som omgivning och individens egenskaper har 
minst lika stor påverkan. I vilken utsträckning individens egenskaper påverkar hur trygg 
denne är går inte att avgöra men att det påverkar är tydligt.  
 
Med hänsyn till omfattningen av detta projekt är det svårt att dra generella slutsatser om 
tryggheten på tunnelbanestationer i Stockholm men det arbetssätt som använts är i grunden 
pålitligt. Dock hade en mer kvantitativ analys behövts för att få en uppfattning om sambandet 
mellan utformning av stationsmiljö och trygghet. 
 
De teorier som finns angående attribut som påverkar tryggheten kan inte appliceras på alla 
typer av stationer då dessa teorier är av generell natur. Med anledningen av detta krävs det en 
kvalitativ undersökning för att få full förståelse för tryggheten i en stationsmiljö. Speciellt vad 
det gäller de sociala aspekterna då de är föränderliga på ett annat sätt än de fysiska.  
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