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Sammanfattning 

Mer och mer förvandlas köpcentrum idag till rena mötesplatser (Behdjou, 2012). Det är 

platser där människor samlas för att shoppa såväl som äta, gå på bio eller umgås. De flesta 

köpcentrum har numera förutom butiker och restauranger även ett allt större utbud av olika 

aktiviteter såsom biografer, bowlinghallar eller gokartbanor (Citycon, 2016c). Vi kan 

konstatera att utformningen av dessa köpcentrum är väldigt viktig för hur attraktiv platsen är 

att vistas på (Poyser, 2005). Alla vill vi känna oss trygga och inte känna oro över att riskera 

att utsättas för ett brott när vi vistas på allmänna platser, oavsett plats i gallerian eller tid på 

dygnet. Syftet med denna studie är att explorativt undersöka upplevd trygghet bland besökare 

i ett köpcentrum. Syftet uppnås genom att undersöka vilka faktorer spelar in då vi skapar oss 

en uppfattning om tryggheten på en viss plats. Studien undersöker om det finns specifika 

platser där besökare känner sig mer otrygga än på andra platser och vilka de möjliga 

orsakerna till detta skulle kunna vara. Speciellt fokus har lagts på kvaliteten av miljön och 

dess effekt på den upplevda tryggheten. Kista Galleria valdes ut som studieobjekt eftersom 

det är ett av Stockholms största och mest framgångsrika köpcentrum (Citycon, 2016c). 

Analysen baseras på en enkätundersökning med personer som vistats i den utvalda gallerian. 

Resultatet av denna studie både bekräftar och dementerar tidigare studier inom ämnet. I 

huvudsak är det framförallt entréerna och parkeringsgaraget i gallerian som upplevs som 

otrygga. Noterbart är även att det är på dessa platser som besökarna har svarat att de är relativt 

missnöjda med trivselnivån. I övrigt kan konstateras att platser där folk bevittnat brott till viss 

del också är platser där besökare känner sig otrygga. Inget samband mellan upplevd trivsel 

och oro för brott kunde hittas. Det påvisades en signifikant skillnad mellan män och kvinnor 

och deras upplevda trygghet i gallerian.  

 

Abstract 

Shopping malls today are turning into venues (Behdjou, 2012). These are places people visit 

to shop as well as eat, go to the movies or just socialize. Most shopping centers have now in 

addition to shops and restaurants also a growing range of activities such as cinemas, bowling 

and go-kart tracks (Citycon, 2016c). We can state that the design of these shopping centers is 

very important for the attraction of the place (Poyser, 2005). We all want to feel safe and not 

concerned of the risk of being exposed to crime when we were staying in public places, 

regardless of location in the mall or the time of day. The purpose of this study is to investigate 

perceived safety among visitors in a shopping center. The study examines whether there are 

specific places where visitors feel more insecure and what the possible reasons for this could 

be. Special focus has been placed on the quality of the environment and its effect on the 

perceived safety. Kista Galleria was selected as the study case because it is one of the most 

successful shopping centers in Stockholm (Citycon, 2016c). The analysis is based on a 

personal survey where people who visited the shopping mall were interviewed. The result of 

this study both confirms and refutes earlier studies. The study showed that the entrances and 

the parking garage are places where visitors felt unsafe. Notably, these are also places where 

visitors have responded they are relatively dissatisfied with the comfort level. It can also be 

stated that places where people have witnessed crime are also places where visitors feel 

insecure. No association between overall satisfaction of the environment and perceived safety 

could be found in this study. A significant difference between men and women and their 

perceived safety was noted.  

 

English title: Perceived safety in shopping malls: A case study in Stockholm, Sweden  
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1. Inledning  

 
”Levande shopping - Hos oss handlar det inte bara om att du ska finna det senaste inom 

heminredning, elektronik och fritid, vi vill samtidigt att du ska uppleva något med din familj – 

vara ett levande centrum där shopping inte är det enda nöjet!” 

Så beskriver Heron City i Kungens Kurva sin verksamhet (HeronCity, 2016). Mer och mer 

förvandlas köpcentrum idag till rena mötesplatser (Behdjou, 2012). Det är platser där 

människor samlas för att shoppa såväl som äta, gå på bio eller umgås. Företaget Citycon, 

ägare till ett flertal köpcentrum i Sverige och i flera andra länder i Europa, beskriver sig själva 

som ”utvecklare av urbana mötesplatser” (Citycon, 2016b). Köpcentrumen har kommit att bli 

allt ifrån ett tidsfördriv medan man väntar på något, till ett givet utflyktsmål för hela familjen 

på helgen (HeronCity, 2016).  

De flesta köpcentrum har numera förutom butiker och restauranger även ett allt större utbud 

av olika aktiviteter såsom biografer, bowlinghallar eller Go-kartbanor (Citycon, 2016c). 

Galleriorna testar allt för att göra sig så attraktiva som möjligt för att locka till sig mer 

besökare och för att kunna följa den växande e-handeln. Monica Bruvik, vd för 

Centrumutveckling menar att i framtiden måste köpcentrumen även ta steget mot e-handel för 

att förbli framgångsrika (Behdjou, 2012). Dock så verkar det inte som om e-handeln kommer 

konkurrera ut köpcentrumen i första taget. Fredrik Kolterjahn, senior analytiker vid HUI 

Research menar att inga köpcentrum idag går så dåligt att de riskerar att gå i konkurs. Om en 

butik inte går ihop finns det alltid andra hyresgäster som står i kö för att hyra lokalen.  

Centrumens öppettider har även utvidgats mer och mer och många köpcentrum har idag öppet 

till klockan 20.00 på vardagarna (Köpcentrum, 2016). Detta skapar möjlighet för människor 

att vistas i galleriorna även kvällstid efter arbete och jobb, det öppnar upp för möjligheten att 

äta middagar eller ta en after work med kollegorna efter jobbet.  

Vi kan konstatera att utformningen av dessa köpcentrum är väldigt viktig för hur attraktiv 

platsen är att vistas på (Poyser, 2005). Alla vill vi känna oss trygga och inte känna oro över att 

riskera att utsättas för ett brott när vi vistas på allmänna platser, oavsett plats i gallerian eller 

tid på dygnet. Men alla köpcentrum har inte samma förutsättningar. Rent praktiskt kan det 

vara svårare att gå runt för gallerior placerade centralt på grund av bristen på 

parkeringsplatser omkring dessa (Behdjou, 2012). Andra faktorer som kan spela in är området 

som köpcentrumet ligger i (Poyser, 2005). Det har påvisats skillnader i upplevd trygghet 

mellan områden som är ”aktiva” hela dagarna jämfört med områden som inte är det. Men vad 

exakt är det som påverkar vår oro och känsla för trygghet när vi vistas i ett köpcentrum?  

Syftet med denna studie är att explorativt undersöka upplevd trygghet bland besökare i ett 

köpcentrum. Studien har speciellt fokus på kvaliteten av miljön och dess effekt på den 

upplevda tryggheten. Syftet uppnås genom att undersöka vilka faktorer spelar in då vi skapar 

oss en uppfattning om tryggheten på en viss plats. Studien undersöker om det finns specifika 

platser där besökare känner sig mer otrygga än på andra platser och vilka de möjliga 

orsakerna till detta skulle kunna vara. Analysen baseras på en enkätundersökning med 40 

personer som vistats i den utvalda gallerian. Enkätundersökningen genomfördes på plats i 

under delar av april och maj 2016.  

Kista Galleria valdes ut som studieobjekt eftersom det är ett av Stockholms största och mest 

framgångsrika köpcentrum (Citycon, 2016c). Det har även Stockholms längsta öppettider, 

gallerian är öppen mellan klockan 10 till 21 sju dagar i veckan. Gallerian ligger mitt i Kista, 
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en stadsdel som tillhör Stockholms kommun och är belägen nordväst om Stockholm. Den 

ligger i en trafikknutpunkt och nära områden med sociala utmaningar (BRÅ, 2016).  

Dispositionen i denna uppsats är upplagd enligt följande. Först återfinns en inledande 

teoretisk genomgång, där vissa teorier och grundprinciper förklaras. Med dessa som grund 

formulerades rimliga hypoteser angående utfallet av enkätundersökningen. Resultatet av 

undersökningen presenteras, varvid den analyseras med hjälp av den inledande teorin. Här 

analyseras även hypoteserna. Avslutningsvis återfinns en diskussion av analysen.  

2. Teori 

2.1 Oro för brott  

Forskning visar att oron för brott har ökat de senaste åren (Scarborough et al., 2010). 

Kriminologer har sagt att själva rädslan för brott kan vara ett större problem än brotten i sig. 

Oro för brott kan även kopplas samman med depression, ökad misstro och sämre hälsa. 

Studier har dock visat att personers oro för brott ofta är större än själva risken att faktiskt 

utsättas för ett brott. 

Forskning har visat på att så mycket som nästan 50 procent av alla amerikaner som bor i 

större städer är rädda för att gå ut på kvällen i sitt eget bostadsområde (Lewis and Maxfield, 

1980). Annan forskning visar på kopplingar mellan stadsplanering och fysisk aktivitet (Foster 

et al., 2010). Då fysisk aktivitet även kan kopplas samman med oro för brott och upplevd 

trygghet finns det även samband mellan stadsplanering och upplevd trygghet. Till exempel 

har Jacobs (1961) uttryckt tankar om att områden med ”naturlig övervakning” leder till en 

ökad trygghetskänsla över att vistas i området. 

Men det behöver inte vara så att ett område som är planerat med ett välutvecklat gångnät 

upplevs som säkrare. Till exempel menar Cozens (2008) att miljöer med väl utvecklade 

gångytor kan kopplas samman med högre kriminalitet, och andra menar att det till och med 

kan vara så att områden där gångytorna är begränsade kan vara säkrare (Greenberg et al., 

1982, Poyner, 1983). 

En studie om upplevd trygghet på en flygplats i Bologna visar på att det går att finna samband 

mellan hur människor trivseln på platsen, exempelvis gällande hur de uppfattar miljön på 

allmänna toaletter, och huruvida de känner en oro över att utsättas för brott på platsen (Masci 

and Ceccato, 2016). Författarna menar att personer som är missnöjda med trivseln på platsen 

också är de som känner sig oroliga på platsen. 

Schafer et al. (2006) skriver om hur studier utförda i Amerika har visat på att kvinnor känner 

en större oro över att utsättas för brott jämfört med män. Kvinnor känner en betydligt större 

oro över att utsättas för brott av sexuell karaktär än vad män gör, något som antas bidra till de 

stora skillnaderna mellan könen. Män däremot, känner sig mer oroliga över att utsättas för rån 

eller stöld snarare än sexuella brott. Detta kan ha sin grund i att kvinnor känner att de är 

mindre kapabla att kunna försvara sig själva fysiskt än vad män gör. Författarna skriver också 

att det kan vara så att den som blivit utsatt för ett brott av sexuell karaktär kan antas påverkats 

mer psykiskt av detta gentemot en person som blivit bestulen, vilket i sin tur kan leda till 

ytterligare en ökad oro att utsättas för brott. 

Författarna har analyserat en telefonundersökning bestående av svar från 2 058 personer, för 

att kunna belysa om det finns skillnader mellan hur män och kvinnor svarar angående oro för 

brott. Tre olika typer av oro studerades; upplevd trygghet, oro för brott (personligt brott) och 
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oror för brott (egendom). I analysen kommer de fram till att det över lag finns en betydande 

skillnad mellan hur många kvinnor respektive män som har svarat att de är oroliga. Dock 

noteras det att trots att det uppvisats skillnader mellan könen, var oron över lag låg till måttlig. 

Genom att analysera resultaten ytterligare kommer de fram till att i fallen om upplevd 

trygghet samt oro för brott (personligt brott) kan man se tydliga skillnader mellan könen, 

däremot visas det inte lika tydligt då det gällde oro för brott (egendom). 

Studier visar på att ett områdes förhållanden har en inverkan på människors upplevda trygghet 

i området (Austin et al., 2002). Det finns en direkt koppling mellan försämrade förhållanden i 

ett område och en negativ effekt på den upplevda tryggheten. Även kopplingar mellan 

människor som varit utsatt för brott och upplevd trygghet har påvisats.  

2.2 Upplevd trygghet och köpcentrum 

Poyser (2005) undersöker i sin avhandling huruvida arkitekter som designade köpcentrum på 

1960- och 1990-talet var medvetna om sambandet mellan design och brottstillfällen. Hon har 

jämfört två olika köpcentrum i Portsmouth i England, ”The Tricorn centre” som byggdes på 

1960-talet och ”Gunwharf Quays” från 1990-talet och har olika design vilken har ansetts 

påverka andelen brott och oro för brott i de bägge byggnaderna.  

I resultatet kommer hon fram till bland annat att faktorer i köpcentrumens design som 

påverkar besökarnas oro för brott är till exempel i vilken mån besökarna har fri sikt, hur 

mycket planteringar som finns på de allmänna utrymmena och hur mycket ”gatumöbler” som 

är utplacerade på gångytorna. Den gemensamma nämnaren är att fri sikt leder till en minskad 

oro för brott. Besökare i köpcentrumen listade faktorer som gjorde att det kände sig trygga 

som bland annat att de kunde se vad som hände runt omkring där de befann sig, att det inte 

fanns några mörka hörn eller avskilda ytor eller att gångarna var breda. Andra faktorer var 

även att det var mycket folk på platsen eller att platsen var ljus och ren. I det ena 

köpcentrumet, Gunwharf Quays, sa till exempel affärsägarna att de ansåg att det var tack vare 

köpcentrumets design som deras butiker kändes säkra och trygga.  

I ”The Tricorn centre” hade besökare identifierat platser som kändes mindre trygga och några 

exempel på sådana var till exempel parkeringsgarage, i gångar där pelare skymde sikten och 

taket på byggnaden. De ansåg även att utformningen av dessa platser var en bidragande faktor 

till kriminaliteten i centrumet. Vissa affärsägare ansåg snarare att det var bristen på underhåll 

av byggnaden som ledde till att den attraherade mer brott snarare än köpcentrumets design. En 

slutsats som drogs var även att få och väl markerade entréer bidrog till en ökad 

trygghetskänsla.  

Ytterligare en faktor som tas upp är huruvida synen på trygghet påverkas av områdets 

öppettider. Hon menar att det finns forskning som visar på att ha områden aktiva 24 timmar 

om dygnet kan ha en brottsförebyggande effekt. Detta jämfört med områden som stänger helt 

nattetid, utan vare sig vakter eller övervakningskameror.  

Button (2008) skriver om hur köpcentrum är känsliga för terrorism, med sina öppna ytor och 

stora parkeringsplatser. Han skriver dock att enligt en studie gjord i USA av International 

Council of Shopping Centres (ICSC) känner sig så mycket som 87 % av alla svarande sig 

trygga i slutna köpcentrum, och de allra flesta svarade att deras shoppingrutiner inte påverkas 

vid uttalande terrorhot.  

Det finns en teori som kallas för ”broken window theory”, och Wilson and Kelling (1982) 

beskriver den på följande sätt:  
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“Socialpsykologer och poliser tenderar att hålla med om att om ett fönster på en byggnad är 

trasigt och lämnas oreparerat, kommer snart även resten av fönsterna vara trasiga. Detta 

stämmer in på såväl fina som nedgångna områden.” 

(Översatt från: “Social psychologists and police officers tend to agree that if a window in a 

building is broken and is left unrepaired, all the rest of the windows will soon be broken. This 

is as true in nice neighborhoods as in rundown ones.”) 

1969 utförde en psykolog vid namn Philip Zimbardo ett experiment för att testa denna teori i 

verkligheten. Han ställde placerade ut två bilar utan registreringsskyltar i två olika 

områden,en i Palo Alto i Kalifornien och en i Bronx i New York, och studerade därefter de 

påföljande händelserna. Bilen i Bronx länsades inom ett dygn på allt av värde, varav den 

därefter vandliserades till oigenkännlighet. Bilen i Palo Alto lämnades till en början orörd i 

dagar, tills Zimbardo själv förstörde delar av den med en hammare. Då följdes detta upp av 

fler människor som vandaliserade bilen. Teorin påpekar vikten av att underhålla allmänna 

platser för att inte platsen ska riskera att förstöras och på så sätt påverka människors syn om 

platsen negativt.  

SvenskHandel (2015) har gjort en undersökning om stöldbrott i butik och kommit fram till att 

det sker ca 2 000 000 stöldbrott i butiker varje år. Stölderna har ett sammanlagt värde av ca 

4,6 miljarder kronor. Knappt 50 000 av dessa stölder anmäls, vilket motsvarar ungefär två 

procent. I undersökningen har man samlat in polisanmälda stölder från 2013 - 2015. 

Undersökningen innefattar butiksstölder, det har bortsetts från interna stölder. De branscherna 

som är mest utsatta för stöldbrott är Kläder och skor, Elektronik samt Systembolaget. Den 

överlägset mest utsatta branschen är Systembolaget, som skiljde sig markant från resten av 

branscherna. Dock noteras här att Systembolaget förmodligen har en större anmälningsgrad 

än resterande branscher, vilket kan ha en rad olika förklaringar. Systembolaget är även den 

bransch där minst antal nedläggningar av anmälningar  skett. Sammanfattningsvis kommer de 

fram till att det inte är rimligt att den stora mängden butiksstölder som sker idag har så få 

påföljder.  De anser att handeln måste bli bättre på att anmäla mängdbrott, samtidigt som 

polisen måste bli bättre på att följa upp anmälningar inom handeln och utformningen av 

påföljderna måste förändras för att  på sikt kunna åstadkomma en förändring till det bättre 

inom detta område. 

3. Hypoteser 
Med teorigenomgången som grund har följande hypoteser gällande enkätundersökningens 

utfall och resultat formulerats:  

1. På vilka platser känner sig folk mest otrygga?  

Enligt Poyser (2005) bidrar dåligt underhåll av området till en ökad otrygghetskänsla. Även 

mörka, avskilda utrymmen bidrar till att trygghetskänslan minskar. Platser med grupperingar 

av människor bidrar till att trygghetskänslan minskar. Många och odefinierade entréer bidrar 

till att trygghetskänslan minskar. Är det dessa faktorer som påverkar trygghetskänslan och 

oron att utsättas för brott även i Kista Galleria?  

2. Är de som är missnöjda med trivseln på platsen också de som är oroliga över att 

utsättas för brott?  
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Det finns studier som visar på att människor som är missnöjda med trivseln på en plats även 

är de som känner en oro över att utsättas för brott (Masci and Ceccato, 2016).  Kan detta 

kopplas till fallet Kista Galleria?  

3. Skiljer sig det mellan män och kvinnor? Vilka platser känner sig kvinnor mest otrygga 

på? Skiljer sig dessa platser från de platser där män känner sig mest otrygga? 

Forskning visar till exempel på att kvinnor känner sig mer oroliga för att utsättas för brott än 

vad män gör (Schafer et al., 2006). Kan detta kopplas även till platser? Stämmer detta in på 

Kista Galleria?  

4. Fallstudie: Kista Galleria 

4.1 Allmänt om Kista Galleria och området  

Kista Galleria är ett av Stockholms största köpcentrum med Stockholms längsta öppettider – 

10-21 alla dagar i veckan – och 19 miljoner besökare per år (Citycon, 2016c). I gallerian finns 

över 180 butiker, ett stort antal restauranger inklusive en foodcourt samt andra nöjesaktiviteter 

såsom en stor SF-biograf med 11 salonger, en O’Learys med bowling och gokartbana 

(Citycon, 2016d). Här återfinns butiker som H&M, Åhlens, Lindex, Kappahl, Dressmann och 

Stadium blandat med mindre kedjor och butiker. Gallerian är välbesökt såväl vardagar som 

helger, med ca 60 000 respektive 45 000 besökare per dag. Här finns även ett stort bibliotek 

som har utsetts till världens bästa bibliotek (Citycon, 2016c). Nedan visas en tabell över 

gallerian i siffor, se tabell 1. Siffrorna är hämtade från Citycons hemsida.  

 

Försäljning  254,6 miljoner euro 

Antal besökare  19 miljoner  

Uthyrbar yta  95 300 kvm 

Butiksyta 60 300 kvm 

Antal hyresgäster 180 st 

Parkeringsplatser  2 500 st  

Tabell 1. Kista Galleria i siffror (Citycon, 2016c). 

 

Kista Galleria ligger mitt i Kista, en stadsdel som tillhör Stockholms kommun och är belägen 

nordväst om Stockholm. Gallerian är belägen i anslutning till tunnelbanans blå linje mot 

Akalla, station Kista. Här ligger även en stor bussterminal. Med tunnelbanan tar du dig in till 

Stockholms central på 18 minuter.  

Närliggande områden är t.ex. Husby, Akalla, Tensta och Rinkeby. I Kista finns även Kista 

Science City, ett omfattande företagsområde med stora företagsnamn såsom SAAB, BMW, 

Ericsson och Siemens (KistaScienceCityAB, 2016). 

4.2 Gallerians utformning  

Gallerian är utformad med en huvudgång i mitten av byggnaden, från vilken det leder ut 

mindre gångar åt båda håll (Citycon, 2016a). Längs med såväl huvudgången som de mindre 

gångarna är butikerna belägna. I mitten av byggnaden finns gallerians hjärta – foodcourten 
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med ett 20-tal restauranger. Det finns totalt åtta entréer av olika storlek. Det finns två 

våningsplan, ett entréplan där huvuddelen av verksamheten finns samt ett övre våningsplan 

där vissa butiker, en restaurang och biografen finns. I huvudgången är taket av glas. Mitt i 

gångarna är även viss verksamhet belägen, bland annat telefonförsäljare och caféer. Från 

gallerian tar man sig även upp till studentbostäderna som är belägna ovanpå huvudbyggnaden. 

Bild 1 och 2 nedan visar entréplanet i gallerian samt den övre våningen, med ett urval av 

butiker utritade.  

 
Bild 1. Grundkarta över Kista Galleria, entréplan. Alla entréer är rödmarkerade (Citycon, 2016c). 

 

Bild 2. Grundkarta över Kista Galleria, plan 1. (Citycon, 2016c). 
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4.3 Brott i närområdet  

Stadsdelen Kista är belägen i närheten av flera områden i Region Stockholm med hög 

kriminalitet (BRÅ, 2016). Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har på sin hemsida publicerat 

statistik över samtliga anmälda brott i utsatta områden och där återfinns både Rinkeby och 

Tensta som är närliggande stadsdelar till Kista. Enligt bild 3 nedan kan man se att även om 

både Tensta och Rinkeby ligger under snittet för hela Stockholms kommun så ligger båda 

stadsdelarna över såväl Region Stockholm som snittet för hela Sverige. Bild 4 nedan visar 

statistik över anmälda brott mot person, och där ligger både Tensta och Rinkeby ovanför 

snittet för hela regionen och nästan dubbelt så många brott har anmälts jämfört med snittet för 

hela landet.  

 

 

Bild 3. Tabell på statistik över samtliga anmälda brott i Region Stockholm. (BRÅ, 2016). 

Bild 4. Tabell på statistik över anmälda brott mot person i Region Stockholm. (BRÅ, 2016). 

 

 

4.4 Brott i Kista och i Kista Galleria  

I tabell 2 nedan, visas en kort sammanställning av de vanligaste brotten som anmäldes i Kista 

under år 2013.  

 

  Typ av brott  Frekvens 

1. Stöld, snatteri utan inbrott (olika former, inklusive från butik, restaurang eller 

café) 

473 

2. Stöld utan inbrott, fickstöld, från person 201 

3. Bedrägeri (olika former, inklusive faktura-, Internet- och kontokortsbedrägeri) 179 

4. Stöld utan inbrott, från butik   66 

5. Skadegörelse (olika typer, inklusive klotter på motorfordon samt övrig) 65 
Tabell 2. En sammanställning av de vanligaste brotten som anmäldes i Kista under 2013 (Polisen, 2013). 

 

En övervägande majoritet av brotten var förlorat gods, snatteri från butik, fickstöld samt 

bedrägeri. Dessa fyra brottstyper utgjorde tillsammans hela 58 procent av alla anmälda brott i 

Kista under år 2013.  
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Nedan följer även ett urval av artiklar angående händelser i Kista Galleria som publicerats i 

diverse webbtidningar såsom Dagens nyheter, Aftonbladet och Svenska Dagbladet under de 

senaste åren. Artiklarna är publicerade mellan år 2011 och 2016.  

 Den 4 april 2011 rånades en värdetransport i Kista Galleria (TT, 2011). Ingen 

skadades fysiskt.  

 Den 27 maj 2011 fick polisen larm om ett personrån i Kista Galleria (SverigesNyheter, 

2011). 

 Den 28 november 2011 rånades butiken Guldfynd i Kista Galleria (Hökerberg, 2011). 

Rånarna efterlämnade en misstänkt bomb och alla butiker utrymdes. Ingen person kom 

till skada.  

 Den 17 juli 2012 skedde ett väpnat rån mot en guldbutik i Kista Galleria (TT, 2012c).  

 Den 22 augusti 2012 rånades en smyckesbutik i Kista Galleria (TT, 2012a). Ingen 

person skadades fysiskt.  

 Den 20 december 2012 såg en familj fyra män ladda ett gevär nere i 

parkeringsgaraget, för att sedan bege sig upp till gallerian (TT, 2012b). 

 Den 1 april 2014 attackerades rumänska tiggare utanför Kista Galleria av ett 

tonårsgäng (Dragic and Rothenborg, 2014) 

 Den 26 juli 2014 skedde ett väpnat rån mot ett växlingskontor i Kista Galleria (TT, 

2014). Ingen person skadades fysiskt.  

 Den 16 november 2015 rånades en blomsterbutik i Kista Galleria (Dremred, 2015). 

Personalen bands med buntband. 

 Den 3 februari 2016 inträffade en smash-and-grab-kupp mot en telefonbutik och 

Pressbyrån i Kista Galleria (Hagberg, 2016). 

  Den 24 februari 2016 använde minst fyra personer en bil för att köra in i en 

telefonbutik i Kista Galleria (TT, 2016). De fick med sig en del stöldgods från butiken.  

 Den 13 maj 2016 rånade två personer en guldsmedsbutik i Kista Galleria (Löfvenberg 

and Dickson, 2016). 

En övervägande andel av de tidningsartiklar som påfunnits angående brott i Kista galleria 

handlar om rån av något slag, väpnat eller oväpnat.  

5. Metod och avgränsningar 
Metoden som använts i denna rapport är en enkätundersökning. Det är en personlig 

enkätundersökning där en digital enkät har tagits fram och de svarande intervjuats muntligt på 

plats. Svaren har fyllts i den digitala enkäten av intervjuaren. Alla intervjuer har skett i Kista 

Galleria, på olika platser i gallerian.  

Ett urval har tagits fram, som visas nedan i tabell 3.  

 Kön  Ålder Antal  

1. Kvinna <25 eller 25 10 

2. Kvinna >25 10 

3. Man  <25 eller 25 10 

4. Man >25 10 

   40 st 
Tabell 3. Urvalet på vilken studien baserats på.  
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Totalt har 40 personer deltagit i enkätundersökningen, som utfördes under maj 2016.  

I denna undersökning valdes en kvantitativ metod framför en kvalitativ eftersom det ansågs 

vara det bästa sättet att kunna svara på frågeställningarna. Då denna studie är en fallstudie för 

en specifik plats skulle det inte gå att enbart använda redan skrivet statistiskt material för att 

besvara frågeställningarna, varför en enkätundersökning valdes som metod.  

För att nå ut till en större mängd människor och kunna göra en statistisk analys av resultatet 

valdes en enkätundersökning framför personliga intervjuer. Den mängden intervjuer som 

skulle krävts för att kunna möjliggöra en analys hade inte varit genomförbart med tanke på 

undersökningens tidsbegränsning.  

I valet mellan en personlig eller icke-personlig enkätundersökning (online- eller 

brevundersökning) valdes den senare bort eftersom platsen är central i denna undersökning.  

På grund av samma anledning valdes även telefonundersökning bort.  

Enkäten gjordes i Google Forms, en sida där man enkelt kan skapa en egen digital enkät. Se 

enkäten i sin helhet under Bilaga 1. Enkäten var utformad med olika delar, enligt följande: 

1. Allmänna frågor  

2. Frågor om brott 

3. Frågor om oro för brott kopplat till specifika platser  

4. Frågor om förebyggande säkerhetsåtgärder 

5. Övrigt  

Beroende på typen av fråga fanns det olika typer av svarsalternativ. Vissa frågor var ja- och 

nej-frågor, andra flervalsalternativ och en del öppna frågor där svaret kunde fyllas i själv, t.ex. 

olika platser. Vid vissa frågor användes en karta över gallerian där de svarande fick peka ut 

aktuella platser. På kartan var vissa större butiker markerade för att den svarande enkelt skulle 

kunna orientera sig i gallerian, och peka ut en mer exakt plats. Alla entréer var även 

markerade och numrerade.  

Givet rapportens syfte var att platsen för enkätundersökningen skulle begränsas till Kista 

Galleria. Onlineenkäter valdes bort eftersom en viktig del av undersökningen gick ut på att 

koppla oro och rädsla till specifika platser, och man ville inte välja bort möjligheten för de 

som svarade att kunna peka ut på en karta över gallerian vilka platser som var aktuella. På 

grund av tidsbegränsningen för rapporten och det faktum att varje intervju tog lång tid att 

utföra blev urvalet relativt litet och resultatet kommer inte att påvisa en rättvis bild av 

verkligheten. Detta tas hänsyn till i analysen.  

Som analysmetod för enkätundersökningen valdes programmet SPSS. Detta program valdes 

för att kunna läsa av resultatet av enkätundersökningen och se hur olika variabler är beroende 

av varandra och i vilken utsträckning. I detta fall valdes ett CHI2-test för att analysera datan. 

Då testet utförs tas sannolikheten för att de variabler som jämförs har ett beroende till 

varandra fram. Målet är att ha ett 95-99%-konfidensintervall, vilket då motsvarar en 

signifikansnivå på mellan 0,000 – 0,05. Testet utfördes på flera olika variabler, vilka alla 

jämfördes med variabeln ”upplevd trygghet”. De huvudsakliga variablerna som testades var 

”kön (män och kvinnor) och upplevd trygghet”, ”trivsel och upplevd trygghet” samt ”har 

bevittnat brott och upplevd trygghet”. Ytterligare variabler som testades mot varandra var 

”ålder (upp till 25 och över 25) och upplevd trygghet”, ”boende (i Kista eller övrigt) och 

upplevd trygghet” samt ”ursprung (född i Sverige eller övrigt) och upplevd trygghet”.  



Kungliga Tekniska Högskolan VT 2016 Erika Johansson 

Kandidatarbete AG 110X  911225–1583 

 

12 

 

6. Resultat 
I detta avsnitt har enkätundersökningen sammanställts och de mest relevanta frågorna lyfts 

fram. Svaren har sammanfattats i text eller med hjälp av kartor och diagram för att tydliggöra 

resultatet.  

6.1 Upplevd trivsel  

I den inledande delen av enkäten ställdes frågor angående trivseln i gallerian. Besökarna fick 

ranka trivseln på olika platser på en skala från 1-5, där 1 motsvarade ”mycket dålig” och 5 

motsvarade ”mycket bra”. De platser som rankats var:  

 Gångar utanför butiker 

 Foodcourt 

 Toaletter  

 Entréer  

 Parkeringsgarage  

 Biograf  

Resultatet har sammanställts enligt följande:  

 1-2 = Ej nöjd med trivseln  

 3-5 = Nöjd med trivseln 

Resultatet visas nedan i figur 1.  

 

Figur 1. Stapeldiagram över upplevd trivsel på olika platser i gallerian.  

Resultatet visar tydligt att besökarna är över lag nöjda med trivseln i gångarna utanför 

butikerna samt på biografen. I foodcourten och vid entréerna svarade 12,5 procent respektive 

17,5 procent att de inte var nöjda. Siffrorna för parkeringsgaraget var något högre, med 22,5 

procent som svarat att de inte var nöja med trivselnivån. Den största differensen syns vid 

toaletterna, där hela 45 procent svarade att de inte var nöjda med trivselnivån.  
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En sammanställning av alla platser gjordes, där alla som kryssat i 1-2 på minst en av platserna 

räknades till ”ej nöjd”. Den sammanställningen visar att 83 procent av besökarna är nöjda 

med trivselnivån över lag.  

6.2 Brott och platser  

Nästa del i enkäten utgjordes av frågor om brott. På frågan om de någonsin bevittnat ett brott i 

gallerian svarade tolv personer ja. Av dessa svarade sex personer att de bevittnat ett brott och 

sex personer att de bevittnat flera brott. Totalt utgjorde andelen som hade bevittnat ett eller 

flera brott 30 procent av totala antalet svarande. Alla besökare svarade att de inte blivit utsatta 

för något brott under de senaste tolv månaderna.  

Totalt svarade 13 personer att de kände sig oroliga över att utsättas för ett brott i Kista 

galleria. En besökande beskrev sin oro på följande sätt:  

”… Jag känner mig bara orolig om man har hört varningar om terrorhot.” 

Tolv personer svarade att de kände sig oroliga över att en närstående skulle kunna utsättas för 

ett brott. Figur 2 visar fördelningen av orsaker till oro för brott i gallerian. Av de 13 

personerna som svarat att de kände sig oroliga angavs dessa orsaker som grund till oron.  

 

 

Figur 2. Stapeldiagram över orsaker till oro för brott i gallerian.  

En sammanställning av de platser där besökare bevittnat brott har sammanställts och visas 

nedan i bild 5. I kartan har de angivna platserna markerats. De platser som är inklippta vid 

sidan av kartan är sådana platser som inte kunnat markeras ut på denna grundkarta, på grund 

av att de antingen är ospecificerade eller befinner sig på ett annat våningsplan än entréplanet. 

Bild 6 och 7 nedan visar två av de platser där besökare bevittnat brott.  
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Bild 5. Platser där besökare bevittnat brott.  

 
Bild 6. Parkeringsgaraget.                                                Bild 7. Foodcourten.  

 

Därefter följde frågor om på vilka platser de kände sig oroliga på. Två varianter av samma 

fråga ställdes till de svarande. Den första löd ”Vilken eller vilka platser är det som du ibland 

kan känna oro på?” och svarsalternativen var redan valda platser, med möjligheten att välja 

mer än en plats. Figur 3 visar fördelningen av platser de svarande angav.  
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Figur 3. Platser där besökare känner oro för brott.  

 

När frågan sedan omformulerades till ”Kan du visa på kartan vilken/vilka platser du känner 

dig otrygg på?” fanns inga svarsalternativ, utan den svarande fick istället själv peka på 

kartan. Vissa platser kunde inte specificeras, utan fick räknas som allmänna. Dessa var 

följande:  

 Entréer (ospecificerade) 

 Entréer (specifika) 

o Entré 1 

o Entré 2 

o Entré 3 

o Entré 6 

 Gångar utanför butiker 

 Parkeringsgarage 

 Toaletter 

 Foodcourt 

 Vid bankomater 

Av de 25 personer som besvarade denna fråga svarade över 50 procent att de kände sig 

otrygga vid någon av entréerna. Några kommentarer var:  

”… och utanför entrén [entré 3] brukar det stå äldre män, de brukar vissla åt en.” 

”… det brukar stå gäng utanför entrén [entré 1] vid tunnelbanan” 

En ytterligare plats som utskilde sig var parkeringsgaraget, där 20 procent svarade att de 

kände sig otrygga. Dock svarade drygt 60 procent att det inte fanns någon plats där de kände 

sig extra otrygga.  

På frågan om det fanns någon plats där de kände sig extra trygga svarade 85 procent nej. Av 

de resterande svarade två personer ”inne i butiker” en svarade ”biografen” och en svarade 

”biblioteket”. När motsvarande fråga ställdes huruvida det fanns någon plats där de kände sig 

extra otrygga svarade 40 procent ja. De platser som nämndes som otrygga var följande:  
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 Entréer (ospecificerade) 

 Entré (specifika) 

o Entré 1 

o Entré 2 

 Gångar utanför butiker 

 Parkeringsgarage 

 Vid bankomater  

 Toaletter 

 Exchange 

På frågan om det fanns någon specifik tidpunkt på dygnet som de kände sig extra otrygga i 

gallerian svarade två tredjedelar nej. Övriga svarade ”kväll: 17-21” och ”sen kväll: 21-00”.  

Nedan följer en grundkarta över entréplanet i Kista galleria där de sammanlagda angivna 

otrygga platserna har markerats, se bild 8. Intressant nog, har samma besökare angivit olika 

platser trots att frågorna varit nästan identiska. Det är därför det är denna sammanställning 

som fortsättningsvis kommer användas i den kommande analysen. Bild 9 och 10 nedan visar 

även fotografier av två av de platser som angivits kännas otrygga.  

 

 

Bild 8. Sammanställning av alla angivna otrygga platser i gallerian. 
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Bild 9. Entré 1.             Bild 10. En av gångarna utanför butikerna.  

 

Kombineras kartan över de sammanställda otrygga platserna med kartan över vilka platser 

besökare har bevittnat brott på går det att se tydliga kopplingar mellan dessa platser. Se bild 

11 nedan.  

 

Bild 11. Sammanställning av alla otrygga platser och platser där besökare bevittnat brott.  

 

6.3 Förslag till ytterligare säkerhetsåtgärder 

På frågan vilka ytterligare säkerhetsåtgärder som skulle få den besökande att känna sig 

tryggare att vistas i gallerian svarade mer än 50 procent ”Fler synliga säkerhetsvakter”. Andra 

svarsalternativ som utmärkte sig var ”inga gömda/avskilda ytor”, ”bättre belysning” samt 

”bemannade toaletter”.  
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6.4  Säkerhet bland olika grupper 

För att kunna testa hypoteserna på resultatet av enkätundersökningen utfördes ett beskrivande 

statistiskt test i form av ett CHI2-test. Några relevanta variabler valdes ut och testades mot 

varandra. Testerna gav följande resultat:  

Då män och kvinnor testades mot upplevd trygghet visade det sig att variabeln är signifikant, 

Χ2 (1, N=40) = 5,584, p<0,018. Det visar på att det skiljer sig mellan hur män och kvinnor 

svarade på denna fråga.  

Nästa variabel som testades mot upplevd trygghet var trivsel. Som tidigare nämnt tillhör de 

som svarat 1-2 på åtminstone av en av frågorna angående trivsel till gruppen ”ej nöjd”. 

Resultatet av analysen påvisade följande: Χ2 (1, N=40) = 0,14, p<0,9. Denna variabel är inte 

signifikant för den upplevda oron.  

Därefter testades de som bevittnat ett eller flera brott mot upplevd trivsel. Eftersom urvalet 

var litet och det var relativt få som någon gång hade bevittnat ett brott fanns det inte 

tillräckligt med data i varje cell för att kunna utföra en statistisk analys. Dock kan nämnas att 

av de som hade bevittnat ett brott var det endast 25 procent som även angav att de kände oro 

över att utsättas för ett brott.  

De tre övriga variablerna som testades påvisade ingen signifikans för den upplevda 

tryggheten. Dessa resultat löd enligt följande:  

 Ålder (upp till 25 och över 25) och upplevd trygghet: Χ2 (1, N=40) = 1,026, p<0,311 

 Boende (i Kista eller övrigt) och upplevd trygghet: Χ2 (1, N=40) = 1,085, p<0,298 

 Ursprung (född i Sverige eller övrigt) och upplevd trygghet: För lite data i en cell för 

att kunna utföra testet. 

7. Analys  

7.1 Trygghet och brottsoffer 

Människor som någon gång blivit utsatta för ett brott känner sig mer otrygga och mer oroliga 

över att utsättas för ett brott än de som inte blivit det (Austin et al., 2002). Huruvida detta 

stämmer i Kista Galleria eller inte går inte att påvisa i denna studie, eftersom ingen av de 

tillfrågade besökarna hade blivit utsatt för ett brott i gallerian.  Ingen tydlig koppling mellan 

de som bevittnat ett eller flera brott i gallerian och den upplevda tryggheten på platsen kunde 

heller visas, eftersom urvalet var för litet för att kunna utföra det statistiska testet. 

Sammanfattningsvis visade resultatet på att av de som bevittnat ett brott så var det hela 75 

procent som inte kände sig oroliga över att utsättas för brott. Att tidigare ha bevittnat ett brott 

i gallerian var med andra ord ingen signifikant variabel för den upplevda tryggheten hos 

besökare.  

7.2 Trygghet och social miljö  

Denna studie bekräftar tidigare studier om det finns en skillnad i upplevd trygghet mellan 

kvinnor och män (Schafer et al., 2006). Resultatet visade att kvinnor känner en betydligt 

större oro över att utsättas för brott i gallerian jämfört med män. Ungefär hälften av alla 

kvinnor kände en oro över att utsättas för brott, jämfört med 15 procent av alla män.  

7.3 Trygghet och miljö 

Områden med sämre förhållanden bidrar negativt till den upplevda tryggheten på platsen 

(Austin et al., 2002). Kista är ett område som ligger i närheten av två av Stockholms mest 
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utsatta områden, Tensta och Rinkeby (BRÅ, 2016). Dessa områden präglas av en hög 

kriminalitet. Dock så verkar det inte i detta fall som om detta är något som påverkar den 

upplevda tryggheten i gallerian i någon högre mån, så mycket som 67,5 procent av alla 

besökare svarade att de inte kände sig oroliga över att utsättas för ett brott i gallerian och 

drygt 60 procent svarade att det inte fanns någon plats där de kände sig extra otrygga.  

Tittar man på typen av brott som sker i Kista och i gallerian ser man att det i stora drag mest 

handlar om stöldbrott (Polisen, 2013). Enligt uppgifter från Svensk Handel sker en stor mängd 

stölder från butik varje år (SvenskHandel, 2015). Detta är brott som kanske inte syns lika 

tydligt som ett väpnat rån eller en misshandel, och på så sätt inte kanske bidrar negativt till 

den upplevda tryggheten på samma sätt. Exempelvis, om man tittar på den påvisade 

skillnaden i upplevd trygghet mellan kvinnor och män, så visar forskning på att kvinnor i 

huvudsak är mer oroliga över att utsättas för brott av sexuell karaktär, medan män är mer 

oroliga över förlorad egendom (Schafer et al., 2006). Hade statistiken över brott i Kista sett 

annorlunda ut, med fler brott av sexuell karaktär, hade kanske fler kvinnor känt sig otrygga i 

området.  

7.4 Platser där besökare känner sig mest otrygga 

Fri sikt, ljusa och rena ytor och lite möbler i de allmänna gångarna är exempel på faktorer i ett 

köpcentrum som påverkar besökares upplevda trygghet positivt (Poyser, 2005). Platser som 

upplevs som otrygga är bland annat parkeringsgarage eller gångar där sikten skyms av stora 

pelare. Denna studie påvisar liknande resultat. Platser som utpekats som otrygga är bland 

annat just parkeringsgaraget, där en tredjedel av besökarna svarade att de kände sig otrygga.  

En gemensam nämnare gällande bidragande till otrygghet i denna studie är entréerna. Fler än 

hälften av alla besökare som kände en oro för brott svarade att det var vid entréerna som de 

kände sig otrygga. De flesta har svarat att de känner sig otrygga vid entréerna i allmänhet, och 

inte nämnt någon specifik plats. Dock var det några entréer som pekades ut specifikt av flera 

personer. Gemensamt för de flesta av dessa är att de på något sätt ligger i anslutning till 

tunnelbanan och bussterminalen. Vid flera av entréerna har det uppgetts att det brukar vistas 

grupperingar av människor, något som ses som en bidragande faktor till den upplevda 

tryggheten, snarare än designen och utformningen av platsen. Få och väl markerade entréer 

bidrar till en ökad trygghetskänsla (Poyser, 2005). Kista Galleria har så mycket som åtta 

entréer, något som skulle kunna ses som en bidragande faktor till varför så många människor 

ansåg dessa som otrygga.  

Även gångarna utanför butikerna har påvisats kännas otrygga för flera personer. Enligt Poyser 

(2005) var en faktor som påverkade den upplevda tryggheten mängden ”gatumöbler” på 

gångytorna i ett köpcentrum på grund av att dessa bidrar till skymd sikt, vilket ökar oron för 

brott i köpcentrum. Detta skulle kunna vara en faktor i Kista galleria, eftersom att det på flera 

ställen i gångarna utanför butikerna finns möbler och diverse verksamheter såsom 

telefonförsäljare och caféer utplacerade i mitten av dessa gångar, som till viss del skymmer 

sikten för besökarna. Detta skulle kunna ses som en bidragande faktor till varför gångarna 

upplevs som otrygga.  

Studier har visat att köpcentrum är känsliga för terrorbrott på grund av bland annat de många 

öppna ytorna och de stora folkmassorna (Button, 2008). Vetskapen om detta kan vara en 

bidragande faktor till en ökad oro för brott, en person som svarade på enkäten berättade att 

hon endast kände sig otrygg att vistas i gallerian då det gått ut varningar om terrorhot.  
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Ett samband mellan platser där besökare bevittnat brott och där de kände sig otrygga skulle 

kunna finnas. På kartan som visar såväl platser där brott bevittnas som platser som upplevs 

otrygga finns tydliga kopplingar. Flera platser som uppgetts som otrygga är också platser där 

något brott har bevittnats. De olika brottstyper som skett i Kista under 2013 stämmer bra 

överens med vilka typer av brott som besökarna har bevittnat (Polisen, 2013). Stöldbrott var 

det mest vanligaste anmälda brottet, och det är också det brott som flest besökare har 

bevittnat.  

7.5 Trygghet och trivsel  

Platser som inte underhålls bidrar till ökad vandalisering, enligt ”broken window theory” 

(Wilson and Kelling, 1982). Det påvisar vikten av att underhåll och renhållning av gallerian 

sköts på ett korrekt sätt. Detta eftersom människor som är missnöjda med trivselnivån på en 

plats är också de som känner en oro över att utsättas för brott (Masci and Ceccato, 2016). Det 

visar en studie gjord på en flygplats i Bologna. De som hade klagomål på exempelvis toaletter 

hade också en sämre syn på den upplevda tryggheten på flygplatsen.  

I Kista Galleria var det så mycket som 45 procent av besökarna som inte var nöjda med 

trivselnivån på toaletterna, men då variabeln testades hittades inget signifikant samband 

mellan detta och den upplevda tryggheten. Även den totala upplevda trivseln testades, men 

inte heller denna påvisade något signifikant samband. Ungefär hälften av alla besökare 

uppgav att det var nöjda med trivseln i gallerian. Av de som inte var nöjda med trivseln var 

det drygt en tredjedel som kände en oro för brott, och liknande siffror visades även för de som 

var nöjda med trivselnivån. En intressant aspekt är dock att de platser som ansetts som mest 

otrygga bland besökarna – entréer och parkeringsgarage – också är de platser där besökare 

angett att de är missnöjda eller måttligt nöjda med trivseln. Detta stämmer även in på toaletter, 

där så mycket som 45 procent av alla besökare var missnöjda med trivseln, och där flera 

personer angett att de känner sig otrygga. Detta stärker teorin om ”broken windows” 

ytterligare (Wilson and Kelling, 1982).  

8. Avslutande diskussion  

8.1 Kista Galleria och upplevd trygghet 

8.1.1 Otrygga platser i gallerian  

Resultatet av denna studie både bekräftar och dementerar tidigare studier inom ämnet. Då 

urvalet i denna studie är så pass litet går det egentligen inte att dra några allmänna slutsatser 

av analysen. Det som dock kan sägas är att det finns platser i Kista Galleria som är utpekade 

som mer otrygga än andra. Dessa platser är:  

 Entréer och då framförallt entré 1, 2, 3 och 6 (se grundkarta över gallerian ovan) 

 Parkeringsgaraget  

 Foodcourten  

 Gångar utanför butiker 

I huvudsak är det framförallt entréerna och parkeringsgaraget som upplevs som otrygga. 

Huruvida det är utformningen av dessa platser som påverkar känslan av otrygghet eller någon 

annan faktor som spelar in går att diskutera, men platserna stämmer till stor del överens med 

vad som i tidigare forskning framkommit som otrygga (Poyser, 2005). Till exempel ansåg 

flera besökare att det var på grund av att platsen var avskild eller dåligt upplyst som var 

anledningen till varför den kändes otrygg, medan andra svarade att det framförallt berodde på 

människorna som vistades på platsen, där ”grupperingar som vistas på platsen” var en mycket 



Kungliga Tekniska Högskolan VT 2016 Erika Johansson 

Kandidatarbete AG 110X  911225–1583 

 

21 

 

bidragande faktor till oron. Det var även flera som ansåg att oron grundades i att det antingen 

var väldigt lite eller väldigt mycket människor på platsen. Noterbart är även att det är på dessa 

platser som besökarna har svarat att de är relativt missnöjda med trivselnivån. I övrigt kan 

konstateras att platser där folk bevittnat brott till viss del också är platser där besökare känner 

sig otrygga. Huruvida det är samma personer som bevittnat dessa brott som också känner en 

oro på platsen gick i denna studie inte att avgöra, eftersom det var för få personer i detta urval. 

Inte heller hypotesen om att de som blivit utsatta för brott känner en större oro för brott 

(Austin et al., 2002). Detta skulle vara intressanta hypoteser att testa vid ett större urval.  

8.1.2 Upplevd trygghet/oro för brott  

Hypotesen som utgick från tidigare forskning om att de som är missnöjda med trivseln i 

gallerian också är de som känner en större oro för brott stämde inte i detta fall, det hittades 

inget signifikant samband mellan dessa faktorer (Masci and Ceccato, 2016). Huvudsakligen 

var de flesta nöjda med trivseln på platsen, hela 83 procent av alla besökare svarade att de var 

nöjda med trivseln över lag. Undantaget var toaletterna, där en stor del av besökarna svarade 

att de inte var nöjda med trivseln.  

Det påvisades en signifikant skillnad mellan män och kvinnor och deras upplevda trygghet- 

ungefär hälften av alla kvinnor kände en oro över att utsättas för brott, medan den 

motsvarande siffran hos män var 15 procent - något som stöds av tidigare studier (Schafer et 

al., 2006). Dock ska även nämnas att det bara var drygt en tredjedel av alla besökare som sa 

att de kände en oro för brott, merparten av alla besökare uppger att de känner sig trygga i 

gallerian.  

I övrigt kan nämnas att enligt besökarna följande faktorer skulle öka deras upplevda trygghet:  

 Fler synliga säkerhetsvakter 

 Inga gömda/avskilda ytor 

 Bättre belysning 

 Bemannade toaletter  

 

8.2 Avgränsningar och framtida studier 

Möjliga orsaker till det framhållna resultatet skulle kunna vara att urvalet varit för litet. På 

grund av urvalets storlek gick det inte att analysera alla möjliga faktorer på det sätt som varit 

önskvärt för att uppnå ett riktigt resultat av denna studie och visa en rättvis bild av 

verkligheten. Hade det gått att göra hade kanske utfallet av studien sett annorlunda ut.  

För att kunna göra en mer omfattande analys av detta ämne skulle en studie med ett betydligt 

större urval rekommenderas. Aspekter att lägga till vid urvalet skulle kunna vara att ha ett 

större urval per ålderskategori, rekommenderat för att kunna utföra en analytisk studie är 

minst 30 personer i varje cell (30 unga kvinnor, 30 äldre kvinnor, 30 unga män, 30 äldre män 

till exempel). Ett ytterligare alternativ är att ha enkätintervjuerna vid olika tillfällen på dygnet, 

till exempel ett urval dagtid och ett urval kvällstid för att se om det finns en skillnad i upplevd 

trygghet mellan de som vistas där dagtid och de som vistas kvällstid. Ett tredje sätt skulle 

kunna vara att stå på olika specifika platser i gallerian då enkätintervjuerna utförs. Alla som 

besöker gallerian går inte förbi samma platser och på detta sätt kan även besökare som bara 

rör sig på vissa platser i gallerian fångas upp. På detta sätt kan man undersöka om det finns 

skillnader i upplevd trygghet beroende på vilken plats i gallerian man vanligtvis vistas på.  
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Andra aspekter som skulle kunna vara intressanta att ta med vid framtida studier är till 

exempel en jämförelse med något eller några andra köpcentrum, huruvida det är samma 

platser som upplevs som otrygga i de olika köpcentrumen eller om det skiljer sig mellan dem.  

Man skulle även kunna undersöka om den upplevda tryggheten skiljer sig beroende på 

områdenas socioekonomiska situation.  

8.3 Förslag på åtgärder till Kista Galleria  

Som resultatet visar finns det platser i Kista Galleria som anses mer otrygga än andra. Platser 

som specifikt bör uppmärksammas är de många entréerna, vilka flera besökare anser vara 

väldigt otrygga. Även gångarna utanför butikerna bör uppmärksammas, då det skulle kunna 

vara så att det är de många ”hindren” som idag finns i dessa som är det som bidrar till 

otrygghetskänslan på dessa platser. Bland annat finns det såväl bänkar som diverse små 

verksamheter mitt i gångytorna.  
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