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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Denna undersökning visar skillnaderna i perspektiv mellan medborgare och beslutsfattare i en 

sådan central vardagsfråga som trygghet. På vilket sätt porträtteras vissa bostadsområden som 

”kriminella” och problemfyllda? Vad får denna problembild för effekt på stadsdelens arbete för 

trygghet och trivsel? Detta arbete tittar närmare på Rinkeby - Kista, en stadsdel i Stockholms 

kommun, som tillhör de mest stigmatiserade bostadsområdena i Sverige. 

Våra resultat visar att bilden av den svenska problemförorten följer bestämda mönster, i linje 

med den så kallade förortsdiskursen, men framförallt att stadsdelens svar på problembilden inte 

stämmer överens med medborgarnas förväntningar och uppfattningar. Genom text- och 

videoanalys och djupgående intervjuer med medborgare och beslutsfattare i Rinkeby - Kista har 

vi samlat material som visar att medborgarnas kriterier för trygghet innefattar fler aspekter än 

enbart de säkerhetsmässiga, såsom socioekonomiska och demokratiska. 

Intresset för arbetet föddes under de händelserika månaderna i maj 2013, då Husby blev 

epicentrum för en våg av bilbränder och kravaller som spred sig runtom landet. Detta arbete 

utgår från övertygelsen om att trygghet, och de perspektivkonflikter som gömmer däri, är en 

avgörande fråga att studera, diskutera och utveckla för att motverka framtida uttryck för social 

oro.   



 

 

Sammanfattning 

På vilket sätt framställs Rinkeby – Kista som en otrygg plats av politiker och tjänstemän jämfört 

med de boendes? Och hur ser de boende på politikerna och tjänstemännens trygghetsplanering? 

Dessa är frågeställningarna som vår studie undersöker. Metoden har bestått av två delar: text- 

och videoanalys samt kvalitativa intervjuer av både beslutsfattare och medborgare i stadsdelen. 

Teorierna som har legat till grund för vår analys är Foucaults diskursteorier, Ristilamis forskning 

om förortsdiskursen samt Stigendals teorier om sociala levnadsförhållanden. 

 

Text- och videoanalyserna och de kvalitativa intervjuerna har visat oss att politikernas och 

tjänstemännens bild av trygghetssituationen i stadsdelen har varit annorlunda gentemot 

medborgarnas perspektiv. Denna skillnad ligger till stor del i deras olika tolkningar av begreppet 

trygghet som kortfattat kan uttryckas som att beslutsfattarna har en snävare, säkerhetsbaserad syn 

på trygghet medan medborgarna generellt inkluderar fler aspekter såsom den socio-ekonomiska 

situationen. Våra slutsatser av det framkomna materialet, kopplat till de valda teorierna, kan 

sammanfattas som att de två intervjuade parterna generellt har olika perspektiv på 

trygghetssituationen och trygghetsarbetet i Rinkeby-Kista, samt skilda upplevelser av vem av 

dessa aktörer som idag tar störst ansvar för att främja en önskad lokal utveckling. 

 

Nyckelord: trygghet, trygghetsplanering, diskurs, politiker, tjänstemän, boende. 

 



 

 

Abstract 

How is Rinkeby - Kista portrayed as an unsafe place in the views of politicians and civil servants 

compared to the residents’s views? And how do the residents regard the politicians’ and civil 

servants’ security planning? 

These are the issues that are examined by our study. The method consisted of two parts: text and 

video analysis and qualitative interviews of both policy makers and citizens in the district. The 

theories that have been the basis of our analysis are Foucault's discourse theory , Ristilamis 

research on the suburban discourse and Stigendal’s theories on social living conditions.  

The text and video analysis and the qualitative interviews have shown us that the view of 

politicians and civil servants of the security situation in the district have been different in regards 

to the perspective of the citizens. This difference lies mainly in their different interpretations of 

the concept of security, which can be briefly expressed by saying that the decision makers have a 

more narrow, security-based approach on security while the citizens generally include more 

aspects such as the socio-economic status . Our conclusions of the produced material, linked to 

the chosen theories, can be summarized as the two interviewed parties generally having different 

perspectives on the security situation and security work in Rinkeby-Kista, and different 

experiences of which of these parties who currently take the greatest responsibility to promote a 

desired local development. 

 

Keywords: Safety, safety planning, discourse, politicians, residents. 

 



 

 

Innehållsförteckning 
 

1 Introduktion ........................................................................................................................................... 8 

2 Syfte och frågeställningar ................................................................................................................... 10 

2.1 Syfte ............................................................................................................................................. 10 

2.2 Frågeställningar ........................................................................................................................... 10 

2.3 Avgränsning ................................................................................................................................. 10 

3 Tidigare forskning ............................................................................................................................... 10 

4 Teoretiska analysverktyg .................................................................................................................... 14 

4.1 Diskurs ......................................................................................................................................... 14 

4.2 Förortsdiskurs .............................................................................................................................. 14 

4.3 Sociala levnadsförhållanden ........................................................................................................ 16 

5 Metod .................................................................................................................................................. 19 

5.1 Val av metod ................................................................................................................................ 19 

5.2 Presentation av material ............................................................................................................. 20 

5.3 Presentation av respondenterna ................................................................................................. 21 

5.3.1 Politiker och tjänstemän ........................................................................................................ 21 

5.3.2 De boende i Rinkeby - Kista .................................................................................................... 22 

5.4 Genomförande ............................................................................................................................ 22 

5.4.1 Intervju, text – och videoanalys ............................................................................................. 22 

5.4.2 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet ........................................................................... 25 

5.5 Etik ............................................................................................................................................... 25 

6 Resultat ............................................................................................................................................... 26 

6.1 Text- och videoanalys .................................................................................................................. 27 

6.1.1 Vision Järva 2030 .................................................................................................................... 27 

6.1.2 Tryggare Sverige ..................................................................................................................... 28 

6.2 Intervju ........................................................................................................................................ 30 

6.2.1 Politiker och statstjänstemän ................................................................................................. 30 

6.2.2 De boende .............................................................................................................................. 37 

7 Analys .................................................................................................................................................. 43 



 

 

7.1 Diskurs och förortsdiskurs ........................................................................................................... 44 

7.2 Sociala levnadsförhållanden ........................................................................................................ 46 

8 Diskussion ........................................................................................................................................... 49 

9 Källförteckning .................................................................................................................................... 51 

10 Bilagor .......................................................................................................................................... 54 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

Förord 

Genom denna uppsats har vi fått möjlighet att sätta ord på våra tankar rörande förorten. Vi som 

är författare till detta arbete heter Maher Badar och Hamon Berhame. Tillsammans har vi 

författat denna uppsats och utfört alla moment gemensamt. Vi är således gemensamt ansvariga 

för innehållet i uppsatsen.  

Vi vill rikta ett stort tack till alla som medverkat. Vi vill även tacka vår handledare, Jonas 
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1 Introduktion 

Bilar som brinner, fönster som krossas, hem som förstörs. Stenar kastas och batonger svingas. 

Polis mot upprorsmakare. Kan du känna igen dig i denna verklighet? Skulle vi som författare stå 

inför den frågan skulle tankarna automatiskt vandra till utlandet, till krig och konflikter 

utomlands.   

Men denna verklighet är närmare än vad man tror. Detta var verkligheten på en plats i Sverige 

under natten till söndagen den 19 maj 2013. Därför tänker vi fråga dig som läsare: Minns du vad 

som hände natten till söndagen den 19 maj 2013?  

Det som hände var för många en mardröm. För politikerna var det som kastrullen på spisplattan 

som man glömt bort tills den kokade över. För gemene man runt om i landet var det fördomar 

som besannades eller ett uppvaknande ur en naiv verklighet. Vi talar här om kravallerna i Husby, 

där medborgare från Järvaområdet utanför Stockholm under ca en vecka vandaliserade en hel ort. 

Som vi inledningsvis nämnde sattes bilar i brand men även skolor och bostäder. Stenar kastades 

mot polisen som försökte tygla upprorsmakarna.  

Den naturliga frågan i detta sammanhang är – varför? Varför skedde detta? Vilka faktorer kan ha 

legat bakom denna händelse? 

Många väljer att koppla samman detta med en händelse som skedde veckan innan upploppen 

startade. Då en 69-årig man i Husby uppträtt hotfullt beväpnad med machete. Polisen stormade 

mannens bostad varpå han sköts till döds.  

Detta arbete syftar inte till att analysera denna specifika händelse. Snarare är kravallerna i Husby 

en faktor i en större ekvation. Förorten har utvecklats till en ekvation som verkar omöjlig att lösa. 

Skrifter har formulerats med förorten i fokus såsom Rosengård, Rinkeby, Tensta och 

Hammarkullen, där de beskrivs och problematiseras ur olika perspektiv. Fokusområdet är alltid 

samma sak: problemen.  

Förorten framställs inte sällan som en negativ och otrygg plats att bo på. Dessa områden 

förknippas ofta med hög arbetslöshet, brottslighet, terrorism och invandrare som lever på 

socialbidrag. Segregationen och den uppfattade otryggheten förverkligas och sprids av media 
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samt av människors fördomar och egna ”sanningar” om förorten. Frågan om denna uppfattade 

otrygghet stämmer eller inte får man sällan höra om. Därför är det av intresse att ta del av 

jämförande statistik mellan olika områden. Nedan visas tre grafer över antal brott i Östermalm, 

Södermalm och Rinkeby - Kista. Statistiken visar att färre brott begås i Rinkeby - Kista än de 

övriga två områdena. Ändå framställs Södermalm och Östermalm som välmående och trygga 

platser, medan Rinkeby - Kista kopplas samman med negativa värden.  

 

 

   

 

 

 

 

 

(Brottsportalen, 2013) 

 

 

Men vad som är avgörande faktorer för tryggheten är inte alltid självklart. Med brottsstatistiken 

som grund frågar vi oss som författare om det finns andra anledningar till varför vissa områden 

framställs mer otrygga än andra. Målet med denna uppsats är att försöka ta reda på de 

bakomliggande faktorerna till varför förorten framställs som mer otrygg, med fokus på Rinkeby - 

Kista. Hur påverkas detta område av de varierande föreställningarna? Arbetet kommer således 

behandla stadsdelen ur ett utifrånperspektiv samt ett inifrånperspektiv, där röster utifrån kommer 

belysas och röster inifrån kommer lyftas fram.  
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2 Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte 

Frågor om trygghet och trygghetsplanering är grundstenar för att få ett välfungerande samhälle. 

Rapportens övergripande syfte är att skapa en förståelse över hur trygghet inom stadsplanering 

kan se ut, samt att försöka analysera och få en inblick i vilka föreställningar som finns i 

stadsdelen Rinkeby - Kista samt vilka konsekvenser som skapas och hur detta är förhållande till 

de boendes syn på trygghet och deras syn på hur en tryggare stadsdel kan se ut. 

 

2.2 Frågeställningar 

I uppsatsen undersöks och besvaras följande frågeställningar: 

 På vilket sätt framställs Rinkeby – Kista som en otrygg plats av politiker och tjänstemän 

kontra de boende? 

 Hur ser de boende på politikernas och tjänstemännens trygghetsplanering? 

 

2.3   Avgränsning  

Geografiskt kommer uppsatsen att behandla stadsdelen Rinkeby – Kista, vilket är vårt 

studieområde. Gällande intervjuer så har vi avgränsat oss genom att intervjua politiker och 

tjänstemän samt boende i området. Vår förhoppning är att skapa en förståelse över hur de boende 

i området uppfattar sitt område samt hur det framställs. Dessutom har vi avgränsat oss till 

trygghet och visionsdokument som arbetats fram av Stockholms Stads stadsförvaltning och 

Rinkeby – Kistas stadsförvaltning. 

3 Tidigare forskning 

För att söka svar på uppsatsens frågeställningar har vi inför skrivandet genomfört en litteratur- 

och forskningsökning för att försöka finna relevant information för vårt arbete. Detta avsnitt 

kommer följaktligen redogöra för de skrifter vi hittat som behandlar ämnet. Forskningen kommer 

behandla trygghetsskapande, urbant förändringsarbete samt hur förorten gestaltas och uppfattas. 

Vi kommer nämna forskning som både fokuserar på de mjuka och hårda värdena i samhället.  
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Till det lokalas försvar - civilsamhället i den urbana periferin 

I denna avhandling behandlar Lisa Kings civilsamhället i den urbana periferin. Kings använder 

sig av ett teoretiskt och ett empiriskt syfte. Gällande det teoretiska syftet är författarens 

målsättning att bidra med konkret förståelse för hur civilsamhället formas i periferin. Samtidigt 

problematiserar författaren den samtida forskningen om civilsamhället som hon menar begränsar 

de processer som kan tänkas påverka konfliktslinjer. Därav åsyftar Kings att försöka skapa en 

förståelse för civilsamhällets roll samt vad den har för betydelse för de marginaliserade 

grupperna i samhället. Det gör hon genom en analytisk modell som hon kallar de tre pelarna av 

samtidighet - homogenisering, fragmentering och stabilitet. Vidare i denna modell 

operationaliseras pelarna genom att fyra olika teman utvecklas gällande organiseringen av 

civilsamhället: social bas, form, skala och innehåll (Kings, 2011:15). 

Kings empiriska syfte är att analysera föreningslivet i stadsdelarna Rinkeby och Tensta. I och 

med det uppdelade syftet har författaren redan fångat upp det som är generellt intressant för 

avhandlingen i det teoretiska syftet. På så sätt fastställs vad som är intressant för en empirisk 

analys. I hennes avhandling har hon därför valt att lägga vikt på bilden av förorten som man 

sällan får ta del av.  

Forskningen tog sin form genom kartläggning av alla organisationer inom området Rinkeby och 

Tensta, för att sedan gå igenom och studera föreningar och på så sätt identifiera vissa aspekter 

som kan vara karakteristiska för civilsamhället i den urbana periferin (Kings, 2011:14-16). 

Kings förklarar att en tendens som hon såg vid mobiliseringen av föreningslivet var att etnicitet 

utgjorde en central roll. Detta var inte en negativ sak, utan föreningarna var långt uppbyggda på 

den bild av en immigrationsorganisation som oftast framställdes. Föreningarna fungerade som 

lokala mötesplatser där man hade möjlighet att knyta nya kontakter eller till och med få hjälp 

med att hitta arbete, men även som utfyllnad för den underordnade och diskriminerade strukturen 

som människor i området kunde uppleva.  



12 

 

Kings talar även ytterligare en föreningsfaktor, Hon berättat att verksamheterna inte är baserade 

på någon typ av ålder, utan det var medlemmar från alla åldrar som oftast förenades av den 

starka kopplingen de hade till området och att de upplever att de ses som en del av staden och 

därför skapar de en egen förortsidentitet (Kings, 2011). 

Kings berättar att föreningslivet i förorterna ska generera i att delar av samhället kopplas 

samman och att man inte fokuserar på olikheterna som finns, utan istället på likheterna. Detta 

skapar och förändrar synen och bilden på förorten och den negativa föreställningen om den 

otrygga förorten (Kings, 2011:171–173). 

 

Den amerikanska storstadens liv och förfall 

Tidigare undersökningar om hur man skapar en välfungerande och trygg stad har genomförts av 

forskaren Jane Jacobs. Hennes forskning grundar sig på kritik mot den ortodoxa stadsplaneringen 

med bland annat North End i Boston som exempel. Jacobs forskning visar att en levande och 

trygg miljö kan uppnås genom hög koncentration av människor och att maximera mångfalden. 

Städerna ska vara intressanta och baseras på en varierande miljö för att fungera. Jacobs(200) 

formade fram kriterier som hon menar behövs för att skapa en miljö som är trygg och levande. 

Det första kriteriet var funktionsintegration, som innebär att området inte bara ska innehålla 

byggnader/områden som utför en primär funktion, utan området ska innehålla en blandad 

kompott av arbetsplatser, skolor, restauranger bostadsområden och liknande. Hon menar att 

syftet med att ha en sådan blandning skapar en miljö där flöde av människor ständigt sker.  

 

Det andra kriteriet är korta kvarter som betyder att gatorna som finns i området ska vara många 

och helst inte långa. Detta menar hon främjar cirkulationen av människor men även förebygger 

att vissa gator endast nås via en väg.  

Tredje kriteriet är varierad bebyggelse, gammalt möter nytt. Som betyder att man blandar 

gammal bebyggelse med ny bebyggelse. Detta skapar en miljö där olika typer av människor och 

företag delar område. nya byggnationer gynnar endast de välbärgade, det är de som har råd att bo 
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samt att bedriva verksamhet där. Om man istället har en variation av bebyggelse skapar man en 

mångfald som hon menar är eftersträvansvärt.  

Det fjärde och sista kriteriet är en ständig koncentration av människor, denna punkt är en grund 

för skapande av de tidigare kriterierna. det ska alltid finnas ett flöde av människor, dessa 

människor som rör sig kring stadsdelen ska helst utgör människor som är boende i stadsdelen 

(Jacobs, 2005:176). 

 

Jacobs poängterar i sin forskning att det behövs mer än skolor, grönområden och fungerande 

bostäder för att skapa en trygg och fungerande miljö. Utopin präglas av handel, folkliv, 

varierande händelser och olika användningsområden. Genom att en gata tillför sociala, 

ekonomiska och fysiska sammanhang kan en stadsdel bli en del i ett större nätverk. Den 

viktigaste funktionen en stadsdel har, är att agera som en koppling mellan gatorna och den 

politiska makten i staden. Jacobs riktar även i sin forskning kritik mot auktoriteterna samt 

Chicagoskolans diskurser och hur de i sin tur återspeglas i den fysiska och sociala planeringen 

(Jacobs, 2005:25–51). 

.    

Det blågula glashuset 

Förortsbors och invandrares negativa särbehandling i samhället och media lyfts fram av Statens 

offentliga utredningar genom Paul Lappalainens text, Det blågula glashuset. Texten syftar till sin 

helhet att framställa den diskriminering som existerar i det svenska samhället samt vilka olika 

aktörer som kan ha en påverkan på de negativa skildringarna och perceptionerna.  

Enligt Lappalainen kan de bilder av förorten som media skapar, uppfattas som en självklar och 

naturlig verklighet. En verklighet som man inte kan influera eller förändra själv. Det är något 

man måste anpassa sig till. 

Lappalainen belyser i sin text medias roll i diskrimineringen och lyfter fram medias negativa 

påverkan på integrationsprocessen där de målar upp negativa bilder av invandrare och förorter i 

tidningar och TV (Lappalainen, SOU 2005:56). 
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4 Teoretiska analysverktyg 

4.1 Diskurs 

Vi har valt att använda oss av Foucaults teori om diskurs samt vad den har för betydelse. För 

Foucault var syftet med begreppet att peka på hur obeständig och formbar framställningen av 

verkligheten kan vara samt att påvisa att det inte finns en självklar sanning. En diskurs utgörs av 

begrepp, teori, tes samt utsagor som påvisar en bestämd uppfattning om ett fenomen mellan 

individer inom samhällets kontext. Foucault (1993):  

”alla vet att man inte får säga allt, att man inte kan tala om vad som helst när som helst 

och, slutligen, att inte vem som helst får tala om vad som helst” (Foucault, 1993:7) 

I detta citat menar Foucault att diskursen kan användas, och även missbrukas, av människor och 

grupper som ett medel för att hävda en åsikt eller en någon form av beteende inom en viss 

disciplin. Diskurs är enligt Foucault (2003) kärnan i utövandet av makt på så sätt att sättet 

diskursen gestaltas på kopplas sedan till makten som således använder den som ett verktyg.  

Diskursens kraft ligger i att den implementeras i individers eller gruppers vardag. Sanningen 

ligger då i vem eller vilka som har makten att uttrycka det som är ”normalt” eller ”sant”. Den har 

även en förenings- samt utestängningseffekt, där man förenar individer inom en grupp som i sin 

tur innebär att man stänger ut de som är utanför och annorlunda än gruppen. När diskursen sedan 

tagit form reproduceras detta i en slags uteslutningsprocess. Detta innebär att diskursen ständigt 

måste anpassas till de befintliga förhållandena för att bibehålla sin verkningsgrad. 

 

4.2 Förortsdiskurs 

Per-Markku Ristilammi (1994) menar att man bör sätta in den stadsdel som studeras i ett större 

sammanhang, detta ser vi som relevant för vårt arbete. Ristilammi (1994) skildrar hur utsagorna 

kring förortens trygghetsarbete ser ut, oavsett vilket bostadsområde i landet som beskrivs.  

 

Vårt studieområde har blivit en synonym för själva begreppet ”förort” och de problem som 

kopplas till förortsområden. Detta gäller inte endast för vårt studieområde, Ristilammi menar att 
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likartade platser som Rosengård och Hammarkullen har blivit till så kraftfulla symboler för 

begreppet förort att man bara behöver nämna namnet på platsen för att en negativ föreställning 

reproduceras (Ristilammi, 1994:39). 

 

De föreställningar som formar diskursen om förorten är kopplade till de föreställningar och 

utsagor som är bundna till en viss plats, och vi som uppsatsskrivare anser att detta måste 

åskådliggöras. Vi menar likt Ristilammi att dessa föreställningar om förorten i fråga måste 

kopplas till materiella strukturer och konkreta handlingar (Ristilammi, 1994:17). 

 

Ericsson, Molina & Ristilammi (2002) beskriver hur förorter kopplas med negativa begrepp som 

bekymmersamma, kriminella och otrygga, även föreställningar som ”utsatta stadsdelar” och 

”invandrartäta områden” kopplas till förorten. Dessa negativa egenskaper skapar en 

stigmatiserande skildring som särskiljer förorterna från resten av samhället. Förorten beskrivs 

som något ovanligt och onormalt. De sistnämnda författarna visar hur de bilder som använts i 

reportage och artiklar kring stadsdelarna runtomkring Järvafältet har makten att göra anspråk på 

att visa realiteten (Ericsson, Molina & Ristilammi, 2002:104). 

 

Dessa diskursiva bilder om förorten är laddade med olika uppfattningar och bemärkelser, som 

oftast tillskrivs som negativa. Uppfattningen av staden i termer av bra respektive dåliga områden 

tenderar att förstärka segregationen. Med andra ord så existerar det diskurser om förorten som 

skapar och reproducerar representationer av dessa.  

Tittar man på en diskurs som en sammansättning av olika budskap av det som representeras, 

menar författarna att det finns diskurser om förorter som till viss del formas och reproduceras 

med hjälp av media till att utkristallisera dessa bostadsområden som ett problem i människors 

medvetande (Ericsson, Molina & Ristilammi, 2002:39). 

 

Detta vill vi binda samman med Foucaults tankar om hur diskursen producerar principer och 

normer för vilka föreställningar som faller in för ramen för en diskurs. Då 

förortsdiskursbegreppet kopplas med negativa egenskaper och meningar ser vi det som intressant 
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att undersöka trygghetsarbetet i relation till förortsdiskursen samt hur de boende och politikerna i 

vårt studieområde förehåller sig till detta.  

 

4.3 Sociala levnadsförhållanden 

Ytterligare en teori som vi vill applicera är Stigendals (1999) tankar kring sociala krafter. Enligt 

Stigendal finns sociala krafter i olika abstraktionsnivåer, vilka kan delas in i sju dimensioner. 

Dessa dimensioner redogör för hur ett samhälle är uppbyggt, dess historia och hur utvecklingen 

sker via naturliga och sociala krafter. Stigendal (1999) talar stegvis om de sju stegen och visar på 

hur naturliga och sociala krafter hand i hand kan utveckla en stadsdel både till det bättre men 

också till det sämre. Fyra av dessa dimensioner ska vi använda som analysverktyg i arbetet med 

mål att försöka förklara trygghetssituationen i vårt studieområde. Nedan följer en redogörelse för 

dessa dimensioner.  

Strukturer. Inte bara individens egenskaper är avgörande för en stadsdels sociala krafter utan 

också hur verksamma individerna är i förhållande till varandra. När människor är verksamma 

tillsammans skapas strukturer. Med strukturer menar Stigendal hur människor tillsammans 

skapar ett kontinuerligt flöde av aktiviteter som har betydelse för stadsdelens hälsa, identitet och 

tidsutrymme (Stigendal, 1999:61). Den sociala tryggheten som Stigendal talar om berör ett 

områdes välmående. Utöver förvärvsarbete, utbildning, familj och föreningsliv behöver 

individen i samhället ett socialt nätverk. Detta växer bland annat fram mellan grannar om man 

som individ är aktiv inom exempelvis någon idrottsaktivitet eller då man som förälder hämtar sitt 

barn på förskolan. Det sociala nätverket behöver inte ha ett tydligt syfte och inte heller inneha 

specifika roller, men kan uppstå för att befästa en gemenskap.  

Resurser. De sociala och tekniska kompetenser som finns i området är avgörande för stadsdelen. 

Då ett välfungerande samhälle bygger på engagemang som frivilliga organisationer ger upphov 

till kan en avsaknad av dessa leda till stigmatisering (Stigendal, 2007:153). 

Den sociala utvecklingen i ett samhälle är beroende av hur medborgarnas hushållsekonomi ser 

ut. Människor som lägger ner all tid och energi på att få en hållbar ekonomi tenderar att tappa 

engagemang och motivation för att vara socialt aktiva (Stigendal, 1999:61). Brist på engagemang 
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resulterar i ett sämre välmående eftersom människor i förlängningen är beroende av den sociala 

gemenskapen (Stigendal, 1999:123). 

Mening. För att de sociala sammanhangen ska kännas meningsfulla behövs det kultur. Kultur kan 

sägas vara en måttstock för vad som är sant och falskt, rätt och fel, vackert och fult samt möjligt 

och omöjligt. En kultur behöver inte vara lik en annan. Med hjälp av kultur skapar människor 

identiteter och känner sig på så sätt delaktiga i samhället men även i sociala gemenskaper. 

En kultur behöver inte alltid vara positiv, ibland kan det handla om negativa inslag såsom droger 

eller kriminalitet. Stigendal (1999) menar att ett områdes historia ofta är sammanlänkat med en 

viss kultur och kan exempelvis hamna i förändring då nya faktorer blir aktuella såsom 

exempelvis inflyttning av människor från andra platser (Stigendal, 1999:61–62). 

Kulturskapandet behöver en mening, och människor hämtar sin mening från olika källor. 

Somliga hämtar sin mening från studier eller andra människors tankar medan andra använder sig 

av media. Enligt Stigendal (1999) anses skolan vara den primära källan för att skapa och 

förmedla en mening (Stigendal, 1999:135). 

Makt. Till skillnad från de naturliga krafterna som Stigendal (1999) talar om så kan de sociala 

krafterna både motverkas och avskaffas. Alla förändringar och överskridanden som sker inom de 

sociala sammanhangen kan förknippas med makt. Särskilt den makt som behandlar 

förändringsviljan. Vilket kan handla om mer småskalig förändringsvilja såsom exempelvis en 

politiker som vill driva igenom en omorganisation eller en enskild medborgare som vill förändra 

sin boendesituation (Stigendal, 1999:62).  

En avgörande faktor för makten är de sociala strukturerna. Rättigheter ör den ena individen kan 

vara skyldigheter för den andre, vilket innebär att man som individ måste ställa krav på sig själv 

och andra. I ett område som uppfattas negativt är denna växelverkan medborgare emellan en 

avgörande beståndsdel för stadsdelens välstånd (Stigendal, 1999:151). 
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Stigendal (2007) i sin bok, Allt som inte flyter, om tre huvudfrågor gällande levnadsförhållanden. 

Två av dessa huvudfrågor kommer vi att använda i vår analys. Här nedan följer en redogörelse 

för dessa två huvudfrågor. 

Problem och definitionen av dem. Stigendal menar att problemen inte alltid är uppenbara. Istället 

problematiserar han uppfattningen av problemen som självklara. Förståelse kan inte skapas för 

ett problem förrän man är medveten om dess definition, eftersom problem kan definieras på 

många olika sätt. Det är därför av stor vikt att skapa en definition av problemet innan man tar 

ställning. Att exempelvis en plats framställs om negativ utan tillräcklig undersökning skapar ett 

dilemma då problemen inte får en korrekt definition. Enligt Stigendal (2007) är det därför viktigt 

att göra en ordentlig problemdefinition då definitionerna ger uttryck för värderingar och åsikter. 

Problemdefinitioner kan i sin tur vara lika problematiska som själva problemen (Stigendal, 

2007:18). 

Områdesbaserade sociala skillnader. När Stigendal talar om sociala skillnader syftar han på de 

områdesbaserade sociala skillnader som finns. Vilket innebär – sociala skillnader som är 

beroende på var man bor. Ett områdes potential och sociala kraft är avgörande för de sociala 

skillnaderna.  

Den sociala kraften förstärks då människor i samma sociala kategori bor nära varandra, Stigendal 

menar att människor med liknande livssituation har lättare att skapa kontakt med varandra och att 

utveckla gemensamma intressen om de bor i närheten av varandra. Dock blir det enklare att peka 

ut var specifika sociala kategorier är etablerade. Exempelvis blir det enkelt att peka ut var 

invandrare bor om alla till största delen bor i samma område än om de skulle bo mer utspritt 

(Stigendal, 2007: 39). De områdesbaserade sociala skillnaderna blir exempelvis tydliga i förorten 

där många invandrare är bosatta. Enligt Stigendal (2007) kan det vara en av faktorerna till att 

segregation uppstår. Förorten målas upp som ett område med problem på grund av exempelvis 

den höga invandringen, men betydligt mindre fokus läggs på orsakerna till varför de sociala 

skillnaderna har uppstått  (Stigendal, 1999:161). 
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5 Metod 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra och förklara hur vi genom kvalitativa metoder samlat in 

material för att senare kunna analysera och bearbeta den insamlade empirin. Tillvägagångssättet 

som vi anammar är textanalys på styrdokument, trygghetsstrategier och dylikt som formats av 

Stockholm stad. Vi har även använt oss av en videoanalys från en mässa med Tryggare Sverige 

samt intervjuat tjänstemän och politiker och boende i Rinkeby - Kista. Vi kommer i detta avsnitt 

att redogöra för förberedelser, genomförande av metod samt hur vi bearbetat det insamlade 

materialet. 

 

5.1 Val av metod 

Vi har valt kvalitativa metoder som tillvägagångssätt som bygger på ett deduktivt synsätt, detta 

betyder att de teorier vi kopplar och analyserar vårt material med redan är givna och formulerade 

teorier. Valet av metod grundar sig på att vi som författare vill få en djupare förståelse över den 

valda problemformuleringen som nämns i vårt syfte. Därav anser vi att valet av intervju-, text- 

och videoanalys ger oss en klarare uppfattning om hur förorten framställs av tjänstemän och 

politiker samt hur invånarna i stadsdelen Rinkeby - Kista förhåller sig till trygghetsplaneringen. 

 

Eftersom vårt arbete är tidsbegränsat har vi valt att intervjua personer som vi anser kan ge oss en 

överblickande uppfattning av vad de boende i vårt studieområde anser gällande vårt ämne. 

Personerna i våra intervjuer som ska representera de boende har vi valt genom ett strategiskt 

urval men även ett bekvämlighetsurval. Vår målsättning var att ha en variation mellan kvinnliga 

och manliga respondenter samt respondenter i olika åldrar. 

 

Strategiskt urval betyder att man som forskare först väljer ut ett antal variabler som man anser 

vara av teoretisk betydelse för att sedan utgå ifrån dessa för att hitta de intervjupersoner man 

söker (Trost 2010). 

 

Bekvämlighetsurval bygger på att man väljer individer som passar in i undersökningen och som 

finns i det utvalda området. Nackdelen med denna urvalsmetod kan vara att respondenten är 
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egendomlig i olika situationer. Trost (2010) rekommenderar därför att man inte ska välja alltför 

många respondenter utifrån denna urvalsmetod (Trost, 2010:140).  

 

Personerna vi valde som respondenter var de vi ansåg var mest lämpade att kunna besvara de 

frågor vi önskade få besvarade. De personer vi valde är aktiva medborgare i sitt bostadsområde 

och engagerar sig ideellt i trygghetsfrågor gällande sina områden samt personer som är aktiva på 

politisk nivå i Rinkeby - Kista. Våra intervjuer bygger på semistrukturerade frågor. Vilket 

innebär att frågorna formulerades innan intervjuerna ägde rum. Detta gav oss utrymme att ändra 

och justera intervjufrågorna under själva intervjutillfällena, vilket resulterade i att respondenterna 

kunde ge bättre svar (Trost, 2010), 

 

Då respondenterna var olika som personer, ansåg vi att semistrukturerade frågor var det bästa 

alternativet utifrån arbetets syfte och frågeställning. Det gav oss möjlighet att följa respondentens 

svar och på så sätt anpassa de olika frågorna på ett bra sätt. Detta resulterade i att de genomförda 

intervjuerna gav mycket information som vi kunde applicera i vårt arbete. 

 

5.2 Presentation av material 

Vision Järva. Vision Järva 2030 är samlingsnamnet på Stockholms stads satsning på 

stadsdelarna kring Järvafältet (Akalla, Hjulsta, Husby, Kista, Rinkeby och Tensta). Syftet med 

Vision Järva är att tillsammans med boende, fastighetsägare, närings- och föreningsliv försöka 

skapa en positiv social och ekonomisk utveckling i områdena. Hur inriktningen skulle se ut 

fattades av kommunfullmäktige och Vision Järva 2030 har beslutats av kommunfullmäktige och 

en politisk styrgrupp (Stockholms stad, 2013).  

 

Tryggare Sverige. Grundades år 2008 i Uppsala. Tryggare Sverige är en partipolitiskt och 

religiöst obunden organisation som drivs i form av en allmännyttig stiftelse av folkrörelse-

karaktär. Syftet med organisationen är att förbättra situationen för dem som drabbas av brott.  

Organisationen genomför mässor om trygghet i olika stadsdelar runtom i Sverige. Längre fram i 
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arbetet kommer vi berätta om den videoanalys vi genomfört då Per Granhällen talar om 

tryggheten i stadsdelen Rinkeby Kista (Pettersson, 2013). 

 

5.3 Presentation av respondenterna 

I detta avsnitt presenteras samtliga respondenter som deltagit i vår undersökning. De boende i 

området förblir anonyma med anledning av Konfidentialitetskravet. Mer information om detta 

krav följer längre fram i texten. 

 

5.3.1 Politiker och tjänstemän 

 

 Per Granhällen 51 år. Tjänsteman, utbildad kriminolog, boende i Bromsten. Roll inom 

stadsdelsnämnden är trygghet och säkerhet, säkerhetsledning (fysiska säkerheten som 

larm etc), krisledningsenheten (barnomsorg, socialtjänsten, äldreomsorg). Har 13 års 

arbetserfarenhet inom detta område. 

 

 Mia Päärni 36 år. Politiker för Socialdemokraterna, utbildad ekonom och bor i Kista. Hon 

är i grunden fritidspolitiker. Gruppledare för Socialdemokraterna för stadsdelsnämnden 

Rinkeby – Kista. För närvarande vice ordförande i stadsdelsnämnden. 

 

 Bo Sundin 71 år, politiker för Moderaterna och är boende i Husby. Är i grunden 

fritidspolitiker och har jobbat i stadsdelsnämnden sedan millenniumskiftet. Han har varit 

Ordförande i Rinkeby – Kista stadsdelsnämnd sedan fyra år tillbaka.  

 

 Daniel Ghirmatsion 26 år. Tjänsteman, utbildad statsvetare, bor i Akalla. Arbetar som 

trygghetssamordnare samt projektansvarig i Rinkeby - Kista stadsdelsnämnd. 
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5.3.2 De boende i Rinkeby - Kista 

 

 Man, 24 år. Bor i Husby, studerar vid Södertörns högskola, arbetar deltid utanför 

stadsdelen Rinkeby - Kista, tränar regelbundet i en av studieområdets träningslokaler 

 Man, 23 år. Bor i Husby. Arbetar i stadsdelen Rineby - Kista. Är en frontfigur inom den 

politiska organisationen Megafonen. 

 Man, 24 år. Bor i Akalla. Studerar vid Stockholms universitet samt Uppsala universitet, 

arbetar heltid som ekonom i stadsdelen Rinkeby - Kista. Är engagerad i barns 

utbildningsutveckling och arbetar för ideella organisationer. Exempelvis Goda cirkeln 

som arrangerar läxhjälp för yngre ungdomar.  

 Kvinna, 22 år. Bor i Rinkeby. Jobbar utanför stadsdelen Rinkeby – Kista. 

 Kvinna, 23 år. Bor i Akalla. Studerar på Södertörns högskola, arbetar i närliggande 

stadsdel till studieområdet. Hon använder Rinkeby - Kistas lokaler för att studera. 

 

5.4 Genomförande 

5.4.1 Intervju, text – och videoanalys 

För att underlätta vårt intervjuarbete deltog vi båda i samtliga intervjuer med politikerna och 

tjänstemännen samt de boende i Rinkeby - Kista. Som tidigare nämnt valde vi de 

intervjupersoner vilka vi ansåg var bäst lämpade att svara på de frågor som vi formulerat för vår 

undersökning.   

 

Vi inledde vårt intervjuarbete med att först välja ut respondenter efter tidigare nämnt kriterium, 

för att sedan kontakta dessa via telefon och e-post. Efter tre dagar fick vi svar från politikerna 

och tjänstemännen därefter bokade vi in intervjuer.  

Vår första intervju ägde rum med Per Granhällen på hans kontor på Stadsdelsnämnden i Kista.  

Intervjun med Mia Päärni ägde rum på ett café på Drottninggatan nära hennes kontor och 

intervjun med Bo Sundin genomfördes på hans kontor på Stadsdelsnämnden i Kista.  
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Samtliga intervjuer tog ca 45 minuter och vi lät alla respondenter ta del av samma 

intervjuformulär. Genomförandet av intervjuerna skedde inte helt identiskt eftersom frågorna var 

semistrukturerade och gav på så sätt utrymme för respondenten att välja riktningen på sina svar. 

 

Under samtliga intervjuer fördelade vi arbetet så att en av oss antecknade och en var ansvarig för 

själva intervjun. Vi valde dessutom att göra röstinspelningar av intervjuerna med respondentens 

tillstånd. Detta underlättade sedan transkriberingen och fungerade som en referenspunkt för att 

inte missa någon del av intervjun. Vår förhoppning är därför att vi återgett intervjuerna utan 

informationsbortfall.  

 

Då Hamon som är en av författarna till denna uppsats är boende i området underlättade hans 

lokalkännedom när vi skulle bege oss till respektive intervju. Hamons inifrånperspektiv har 

således varit till stor hjälp genom hela arbetet, då hans anknytning och intimitet till området har 

gynnat vår undersökning. Danefjord menar att det krävs god förkunskap om ett område för att 

man ska kunna formulera en intressant problemformulering, vilket i sin tur leder till att 

specialiseringen blir helt naturlig inom ramen för det Danefjord förespråkar (Danefjord, 

2005:19). 

 

Gällande de boende i Rinkeby – Kista genomförde vi intervjuerna där respondenten kände sig 

mest bekväm. Respondenterna skiljde sig något åt gällande valet av intervjuplats. I och med detta 

genomförde vi intervjuer på caféer samt i respondenternas bostäder. Hamon bjöd även över två 

av respondenterna till hans hem för att genomföra intervjuerna. Intervjuerna med de boende tog 

omkring 35 till 45 minuter.  

Våra intervjufrågor var som tidigare nämnt semistrukturerade, eftersom vi ville att intervjuerna 

skulle ha ett naturligt tempo. Vi behövde inte prata mer än nödvändigt under intervjuerna då 

respondenterna kände sig motiverade att prata och diskutera kring frågorna. I vissa fall ställde vi 

även följdfrågor för att respondenten skulle utveckla sitt svar eller för att se ifall vi uppfattat 

svaren rätt. Vi försökte även vara noggranna med att inte ställa frågor som “menar du det här när 

du säger så” eller “så om vi har uppfattat rätt”, utan försökte få respondenten att själv berätta vad 
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som menades och inte leda respondenten mot det svaret vi önskade (Esaiasson, Gilljam, 

Oscarsson, Wängnerud, 2010:262-263).  

 

Gällande genomförandet av vår textanalys sökte vi information via Stockholm stads hemsida. 

Där tog vi del av dokument gällande trygghetsarbete för stadsdelen Rinkeby – Kista. För att få 

fram relevanta dokument för vårt arbete använde vi oss av nyckelord såsom trygghet, 

trygghetsplanering och trygghetsåtgärder kopplade till vårt studieområde Rinkeby – Kista. Av 

dessa dokument sållade vi bort de som behandlade ämnen som inte var relevanta för arbetet för 

att sedan applicera ett kodningsschema på de dokument vi valt ut. Slutligen valde vi ut ett 

dokument för vårt arbete, Vision Järva 2030. 

 

Under sökandet av material till vår textanalys fann vi en video med Per Granhällen där han 

talade om trygghet i Rinkeby – Kista. Denna video väckte vårt intresse för att kontakta 

Granhällen gällande en intervju.  

 

Efter utförandet av samtliga intervjuer började vi bearbeta och transkribera materialet. Vi 

använde oss av en dator för att transkribera de inspelade intervjuerna för att underlätta kodningen 

av materialet.  

 

För att koda materialet sammanställde vi ett kodningsschema och kategoriserade begrepp som 

var återkommande i intervjuerna. Vi försökte skilja materialet utifrån olika nivåer, och skapade 

kodningen med hjälp av olika teman relaterat till trygghet. Dessa teman är formade utifrån vad vi 

vill ta reda på samt utifrån vår teori (Aspers, 2007:160–161). 

Under kodningens gång försökte vi se ifall det existerade några likheter eller skillnader mellan 

politikernas och tjänstemännens svar samt de boendes svar. Här har vi bland annat använt oss av 

en tematisk analys, där vi kan ifall mönster träder fram ur det insamlade materialet. Dessa 

mönster skapar i sin tur en tolkningsram som blir en beskrivande eller tolkande företeelse 

(Boyatzis, 1998:29–30). 
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5.4.2 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

En forsknings validitet syftar till att man mäter det man verkligen vill mäta, det vill säga 

forskningsresultatets giltighet. Det menar även på ifall man kan applicera en uppsats teoretiska 

resonemang på något som är empiriskt mätbart (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 

2010:65). Validitet gällande kvalitativ forskning handlar enligt Steinar Kvale om att på ett tydligt 

sätt återge en god kommunikation av analysen och applicerbarhet av teoretiska koncept i 

analysarbetet. En forsknings trovärdighet grundar sig i rimligheten och möjligheten att kunna 

granska tillvägagångssättet, det vill säga att läsaren förstår arbetets gång (Kvale, 1997:216). 

 

Reliabilitet syftar till en undersöknings tillförlitlighet. Två olika forskare ska exempelvis kunna 

dra samma slutsats utifrån samma empiri. För att uppnå hög reliabilitet bör man applicera 

mätinstrumenten på ett korrekt sätt och att försöka undvika slumpmässiga och osystematiska fel 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2010:70-71).  

 

För att försöka uppnå en hög reliabilitet i vårt arbete har vi noga kontrollerat att den insamlade 

empirin inte ger utrymme för olika tolkningar. Vi var även noga med att under intervjuerna inte 

ställa ledande frågor till respondenterna.  

 

Generaliserbarhet innebär att uppsatsen skall kunna användas under bredare villkor. Vår 

förhoppning är att uppsatsen ska kunna generaliseras till likartade platser. Vi finner det dock 

problematiskt att hävda att vår empiri utgör en slags schablon som kan appliceras på alla förorter 

eller om det vi kommer fram till är ”sanningen”. 

 

5.5 Etik 

Under planeringen av intervjuerna samt under genomförandet av dem har vi följt fyra etiska 

punkter - Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet 

(Stúkat, 2011). Nedan följer en kort redogörelse av de fyra begreppen. 

 

Vi har upplyst alla våra respondenter om vilka vi är och vad vi undersöker. När vi tog kontakt 

med våra respondenter informerade vi samtliga respondenter att intervjuerna är material för vår 
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uppsats och att det insamlade materialet inte kommer att användas i något annat syfte. Vi frågade 

även om vi kunde spela in intervjuerna och försäkrade dem om att endast vi skulle ha tillgång till 

inspelningarna. Denna punkt kallas för Informationskravet.  

 

Den andra punkten, Samtyckeskravet, handlar om att respondenten har möjlighet att välja vart 

intervjun ska äga rum. Respondenten väljer tid för intervjun hur länge intervjun ska pågå. Vi 

informerade även respondenterna redan innan intervjun att vi hade uppskattat tiden för intervjun 

till ca 30-40 minuter. 

 

Samtidigt som vi talade om för respondenterna att endast är vi skulle ha tillgång till intervjuerna 

och ljudinspelningarna, så förklarade vi även att vi skulle koda om det insamlade materialet. Vi 

frågade om tillåtelse att använda deras riktiga namn och yrke i vår uppsats, vilket de flesta gick 

med på. Denna tredje punkt kallas för Konfidentialitetskravet. 

 

De respondenter som valde att vara anonyma kommer inte att nämnas i vår uppsats då allt 

material behandlas konfidentiellt enligt punkt fyra som heter Nyttjandekravet. 

 

Det inhämtade materialet i vår undersökning har enligt oss genomförts enligt gällande etiska 

forskningsprinciper.  

 

6 Resultat 

I detta avsnitt redogör vi för resultatet av vår empiriska undersökning. Redovisningen av 

resultatet har delats in sex delar där vi redogör för resultatet av text – och videoanalysen, Vision 

Järva 2013, Tryggare Sverige, Intervju, Politiker och statstjänstemän samt De boende.  
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6.1 Text- och videoanalys 

6.1.1 Vision Järva 2030 

I Stockholms stads dokument, "Vision Järva 2030”, beskrivs olika satsningar som planeras att 

göra i området Rinkeby - Kista.  

"Järvalyftet är Stockholms stads och andra aktörers breda och långsiktiga satsning på 

social och ekonomiskt utveckling i stadsdelarna kring järvafältet" (Vision Järva 2030, 

2013: 8) 

Målet med dessa satsningar är att de ska förbättra levnadsvillkoren och skapa engagemang hos 

de boende, samt generera i samverkan från utomstående parter. Förhoppningen är att detta ska 

skapa en positiv social och ekonomisk utveckling som gör Järva till ett intresserikt område. För 

att nå dessa mål behöver arbetet delas in i fyra huvudområden;  

 

1. Bra boende och mer varierande stadsmiljö 

Målbilden är att Rinkeby - Kista ska utvecklas attraktivt område för alla. Bostäderna ska vara 

anpassade till både ensamstående och barnfamiljer. Oavsett var man bor ska man ha nära till 

servicerättningar, affärer och goda kommunikationer. Området ska vara inbjudande för företag 

och ha ett rikt föreningsliv samt vara en mötesplats där kultur och idrott ska förstärka och 

utveckla en större mångfald. Människor ska uppmuntras att flytta till Järva där miljö och 

hållbarhetstänkande ska eftersträvas. 

 

2. Trygghet i vardag 

Begreppet Trygghet i vardag innebär att de boende ska ha säkra boendemiljöer både i hemmet 

och i närområdet. Målet är att skapa ett ökat samarbete mellan fastighetsägare, boende, polis och 

stadsdelsförvaltningar vilka också lägger grunden för det brottsförebyggande arbetet. Tryggheten 

ska ha hög prioritering med bland annat flera trivsamma utemiljöer, försköning av offentliga 
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platser och god utomhusbelysning. Trygghetsaspekten ska även prioriteras i boendet när nya 

bostäder byggs eller ombyggnationer sker. 

 

 

 

3. Stärkt utbildning och bra språkutveckling 

I denna punkt redogörs det för att mångfalden skall bevaras och diskrimineringen motarbetas. 

Betoning ligger mycket på allas lika värde, rättigheter och möjligheter och man strävar efter ett 

långsiktigt välmående samhälle. Vilket de menar nås med goda kunskaper och individers 

framtidstro. Individanpassad utbildning bidrar till större engagemang bland eleverna vilket 

lägger grunden för framtidstron och hela samhällets utveckling. SFI ska vara yrkesorienterad och 

hålla hög kvalité och innebära en god väg till försörjning. 

 

4. Fler jobb och ökat företagande 

Denna punkt behandlar ökade försörjningsmöjligheter för de boende i Järva. Arbetstillfällen 

inom och utanför området ska öka. Genom samverkan mellan arbetsförmedlare och företagare 

ska nya och flera privata och offentliga arbetstillfällen skapas för de boende i området. Att öka 

sysselsättningen gynnar stadsdelen och bidrar till att nya företag etablerar sig i området vilket på 

så sätt genererar fler arbetstillfällen. Strävan efter ett mer livskraftigt Järva börjar med en positiv 

jobbspiral och välmående företag. 

 

6.1.2 Tryggare Sverige 

Undersökningar av områden görs av stadens trygghetsmätningar och bostadsbolag. I området 

Rinkeby - Kista genomförs det så kallade Järvalyftet. Denna undersökning visar att 

trygghetskänslan varierar mellan olika områden. Även områdena i sig har olika morfologi då de 

bland annat skiljer sig demografisk och socialt. Till Kista rör sig uppskattningsvis 30 000 
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människor dagligen för att arbeta, medan Rinkeby, Husby och Akalla kan liknas vid sovstäder. 

Vilket innebär att människor i de områdena endast är bosatta där, medan en stor del av 

sysselsättningen äger rum utanför stadsdelen. 

 

I Rinkeby är det 98 % hyresrätter och svårt för den som vill göra bostadskarriär. Därför är det 

många som flyttar. Men vill man ha ett stabilt område krävs det att människor bor kvar på 

samma plats en längre tid. På så sätt skapas en gemenskapskänsla. Granhällen menar Rinkeby 

bland annat saknade detta. 

 

Granhällen beskriver att Rinkeby även fungerar som ett så kallat transitområde. Många 

nyanlända får sin första bostad där men efter ett kort tid flyttar de ofta vidare. Han menar att 

denna konstanta rörelse gör det svårt för beslutsfattarna att skapa ett tryggt och stabilt område. 

Granhällen nämner tre viktiga åtgärder:  

 

”arbete, arbete, arbete! Människor måste komma ut i arbete. Bra skolor och bra 

utbildningsplatser är andra faktorer. Här vill man lägga grunden för att skapa goda 

samhällsmedborgare.” (Granhällen, 2012) 

 

Han menar vidare att man måste jobba med situationell brottsprevention. Vilket innebär att man 

ska påverka situationen istället för att påverka de kriminella. Åtgärder som har genomförts är 

bland annat ny belysning, träd och underhåll av buskage för att öka upptäckningsrisken av 

brottslingar.  

 

Framtida åtgärder är bland annat ett poliskontor och kameraövervakning. Ett exempel är en så 

kallad hotspot
1
 i Rinkeby där det sker olika typer av brottslighet. Här har fastighetsägarna runt 

platsen gått ihop för att skapa trygghetsåtgärder i form av belysning och underhåll av buskage. 

Planer på kameraövervakning finns även. Granhällen menar att man vill öka upptäckningsrisken 

och minska de kriminellas rörlighet i detta område och målet är att få bort de kriminella från 

Rinkeby (Granhällen, 2012). 

                                                           
1  Är benämningen på ett specifikt brottsdrabbat område eller plats 
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6.2 Intervju  

6.2.1 Politiker och statstjänstemän 

Per Granhällen 

Vad är trygghet för dig?  

Enligt min professionella åsikt är trygghet en känsla. En känsla av avsaknad av säkerheten som 

till exempel att man är mörkrädd eller att man är rädd när man sitter i en cell då man vet att ingen 

kan komma åt en, men ändå så känner man sig otrygg. Trygghet är arbete, god socialekonomi 

och ett samhälle med god uppsikt, klippta buskar och mycket belysning kan vara exempel på god 

uppsikt.  

 

Den personliga åsikten talar för annat. Då är trygghet ett stabilt jobb, att familjen ska vara trygg, 

att området ska vara tryggt såsom bra skola, ungdomsgårdar och lekplatser.  

Trygghet och brott hänger inte ihop. Granhällen menar att män mellan 18 till 30 år är mest trygga 

men också de som drabbas mest i brottsstatistiken. 

 

Anser ni att området Rinkeby - Kista är tryggt? Om nej eller ja varför? vad kan man göra 

för att det ska bli tryggare? 

Granhällen menar att han endast kan uttrycka sig enligt vad de boende tycker o säger. Enligt dem 

är det inte tryggt. Detta beror på fattigdom, kriminella krafter och för att man har tappat 

förtroendet för samhället. Han menar att grundtryggheten är något man måste skapa själv genom 

att öppna dörrar för möjligheter. Ytterligare en anledning till att området inte är så tryggt är på 

grund av osäkra poliser som inte känner till ungdomarna och området, poliser som hela tiden 

ersätts och poliser som inte kommer från Stockholm. Han menar att den bristande tryggheten 

beror mycket på bristen av socioekonomiska alternativ.  

 

En gång i månaden så hålls det ett möte som kallas det brottförebyggande rådet. På detta möte 

närvarar alla möjliga viktiga personer som polischefer för respektive område, brandinspektörer, 
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personer från socialtjänsten, centrumchefer, områdeschefer för de olika bostadsföreningar som 

finns med flera. Under dessa möten försöker man tillsammans komma fram till lösningar som 

kan förbättra situationen i Rinkeby - Kista. Man diskuterar var olika hotspots ligger, var det sker 

mycket brott och hur olika platser ska bli tryggare genom att undanröja buskar och träd som gör 

att platsen blir skymd. Man tar också upp brister i området som till exempel att det pågår mycket 

inbrott. Därför försöker man samarbeta med lokala bostadsföreningar för att installera säkrare 

dörrar för att försvåra inbrotten.  

 

Vad man mer kan göra för att området ska bli tryggare är att försöka befolka uterummet med 

olika krafter. Till exempel föräldrar som går runt i grupp eller det som idag kallas för 

ungdomsvärdar. Dessa ungdomsvärdar är uppvuxna i området och har en funktion som 

trygghetsvärdar. De känner till området och ungdomarna som är boende i området.  

 

Granhällen menar att det är svårt att vara objektiv när man bedömer trygghet men att det är 

viktigt att grundtryggheten finns, alltså att man har det man behöver. 

Han menar att de som kan påverka tryggheten är de som bor i området.  

 

Vad han försöker göra är att nå ut till de boende med information om vad som händer i området, 

medaktiviteter och dylikt. Han försöker samla boende för att gå trygghetsvandringar som 

anordnas utvalda dagar där både polis och Granhällen själv medverkar. Mer långsiktiga mål är 

att innan sommaren samla in en lista över vilka aktiviteter som finns att göra för barn och 

ungdomar. Denna information vidarebifogas sedan till skolor och ungdomsgårdar.  

Granhällen menar att efter kravallerna i Husby har det skett förändring i hans arbete. Han har 

tätare kontakt med polis och ungdomsvärdarna och de går genom en checklista över vad som har 

hänt i området. 

 

Mia Päärni 

Vad är trygghet för dig? 

Mia Päärni berättade att trygghet för henne var att man kunde komma hem på ett säkert sätt på 

kvällarna, hon berättade att hon tar taxi hem om det blir för sent för henne. Hon tyckte att det var 



32 

 

tryggare så. Hon påpekade att det beror på hennes ålder, livssituation, vilka man känner och 

vilket kön. Hon skulle inte kunna tänka sig att gå hem själv från tunnelbanan under kvällstid.  

 

”Det är inte så tryggt att gå förbi ett grabbgäng som står och hänger helt ensam när man 

vet att något kan hända och jag känner att det är onödigt att ta den risken.” – Mia Päärni 

 

En annan aspekt Päärni lyfte fram var den ekonomiska biten. Hon menade att trygghet och 

ekonomi går hand i hand. Upplever man svåra ekonomiska situationer skapas en stress och man 

känner sig hjälplös och otrygg. Pärrni talade vidare om vikten att hennes barn hade en trygg 

vardag, vare sig det var i skolan, fritids eller när de är ute och leker på gården.  

 

När det gällde tryggheten i Rinkeby – Kista, ansåg hon att det var tryggt och hon trivdes bra i 

stadsdelen.  Vidare sa Päärni att man har en skev bild av stadsdelen, hon berättade att det rent 

statiskt var otryggare i innerstaden än i Rinkeby – Kista om man ser till brottsbenägenheten. 

Även människor som bor i område känner att det är otryggt beroende på diverse saker som till 

exempel knarkhandeln. Hon ansåg att media har en stor och viktig del i den frågan, beroende på 

hur de vinklar händelser vilket i sin tur ger upphov till att människor skapar en uppfattning om 

att Rinkeby – Kista är en otrygg plats. 

 

 

 

Anser ni att området Rinkeby - Kista är tryggt? Om nej eller ja varför? vad kan man göra 

för att det ska bli tryggare? 

De återgärderna som finns att göra är att man satsar på den polisiära biten, många kan känna sig 

förföljda och diskriminerade av polisen och därför har man fått ett förakt för polisen i området. 

Att veta att polisen är där ska visa en känsla av trygghet vilket det inte gör idag.  

 

Hon menade att man därför ska satsa mer pengar och resurser för att skapa en bättre kontakt 

mellan polis och de boende i stadsdelen. En satsning som hon ansåg var en av de viktigare då 

polisen behövs för en tryggare stadsdel men för rätt anledning. Polisen ska vara där som en 
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säkerhet inte som ett hot. Ungdomsgårdarna är också viktig del för tryggheten, de ska fungera 

som en vägledning för ungdomarna som vill förbättra sin vardagssituation.    

 

Päärni berättade att det har startat ett program för tidigare kriminella som försöker hamna på rätt 

spår igen. Och det var bra menade hon. En fråga som hon tyckte borde lyftas fram var vad för 

åtgärder skulle man införa för att undvika att ungdomarna hamnar i kriminalitet. Hur ska man 

undvika att ungdomarna hamnar i det kriminella spåret?  

 

Hon belyste att det hade blivit svårare skolmiljöer på grund att föräldrar skickar sina barn till 

skolor i innerstaden och att detta ledde till att de barnen som blir kvar är de elever som har det 

svårare i skolan och sämre livssituation i hemmen.  

 

”Skolorna i Rinkeby får 4000 kr mer per elev men ändå så får de sämre resultat än andra 

skolor i andra stadsdelar. “Mia Päärni 

 

Pärrni berättade att man i Husby centrum har lagt ner mycket av sin verksamhet, som posten och 

Husby träfflokal.  Detta oroar människor menade hon, människorna känner sig förrådda och 

svikna av stadsdelens makthavare. Många står utan jobb och har en låg inkomst vilket också har 

bidragit till den otrygga känslan. 

 

Andra satsningar man har är att minska på arbetslösheten, öka det sociala engagemanget och 

förbättra utbildningen. Hon tyckte att de vuxna i stadsdelen har ett viktigt ansvar, ett ansvar att 

engagera sig i frågor som rör barnen och ungdomarnas framtid för att på så sätt förhindra att de 

ska se kriminaliteten som en lösning. 

 

Bo Sundin 

Vad är trygghet för dig? 

Sundin menar att trygghet för honom innehar olika nivåer och delar. Han talade om ekonomisk 

trygghet, trygghet i hemmet, trygghet i skolan samt tryggheten i det offentliga.  Dessa delar 
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innefattar ramen för trygghet enligt Sundin.  Han menade att om dessa delar uppfylls så 

resulterar detta i trygghet. 

 

Anser ni att området Rinkeby - Kista är tryggt? Om nej eller ja varför? vad kan man göra 

för att det ska bli tryggare? 

Sundin började med att påpeka att människor som bodde och rörde sig utanför stadsdelen anser 

att stora delar av Rinkeby - Kista är otrygga, och att det inte speglar åsikten av vad de boende i 

området innehade.  Han menade att media i stort var upphovet till den negativa bilden. Vidare 

talade han om att människor kanske är lite otrygga i området vid första anblicken, men om de 

fick tänka djupare uppfattade de inte området som otrygg 

 "De flesta är trygga om de får följdfrågor, oftast säger de nej i början, men med frågans 

 gång får de en tryggare bild.  De äldre speciellt har en oroskänsla som är onödig" - Bo 

 Sundin 

han menade att det rent generellt är tryggt i Rinkeby - Kista, men att det finns en hotbild att unga 

gäng står ute på kvällarna Han tyckte att man ändå ska ha en försiktighet i åtanke i och med att 

kriminalitet faktiskt existerar.  

Sundin gick vidare med att tala om de åtgärder man gör för att stärka tryggheten, och försöka 

eliminera hotbilden som finns i Rinkeby - Kista.  Han talade om de fysiska åtgärderna som till 

exempel hantering av buskage. Han talade vidare om en renoveringssatsning som startade år 

2009, där man renoverar 500 lägenheter per år.  Sundin förklarade att man gjort en uppgörelse 

gällande hyrorna. Han menade att man som boende kunde välja nivå på renovering som max 

skulle innebär en 10-15 % höjning av hyran. De hade även startat en solcellssatsning där han 

stolt berättade att det skulle vara det solcellstätaste området i Sverige. Han menade att om man 

sköter det fysiska kan det ge upphov till att det sker en minskning av brott. 

Vidare talade han om att de yngre i stadsdelen ska ha en vettig sysselsättning såsom arbete eller 

utbildning . Annars kunde de bli ett orosmoment i och med att de riskerar att hamna i det 

kriminella spåret. Men även att polisen skulle göra sin hemläxa, att de hade ett ansvar att skapa 

trygghet genom att skapa goda kontakter med de boende i stadsdelen. Sundin ansåg att bra 
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förebilder och förgrundsfigurer var viktigt för de yngre i området, genom till exempel idrotten.  

Där man startat något med den allsvenska fotbollsklubben Djurgårdens IF som heter 

djurgårdsandan, man arrangerar turneringar för ungdomarna i stadsdelen.  

En annan viktig del var enligt honom att man även ska hjälpa människor som vill lämna det 

kriminella livet. Två projekt som Sundin nämnde var x-cons och sociala insatsgrupper, vilka ska 

gagna människor som vill lämna det kriminella livet bakom sig. 

 

Daniel Ghirmatsion 

Vad är trygghet för dig?  

Trygghet kan vara allt från säkerhet till ekonomi. Ghirmatsion menar att trygghet inte bara har en 

mening utan fungerar precis som kärlek. Det finns flera olika typer av kärlek och det finns också 

kärlek i olika nivåer precis som i trygghet. Han menar att det inte går att definiera vad trygghet är 

om man inte kan förklara mer specifikt vilken typ av trygghet man menar, och i vilket 

sammanhang.  

Ghirmatsion menar vidare att han anser att trygghetens grundstenar främst är relaterade till det 

ekonomiska och att det är tryggt i bostadsområdet. Känner man sig trygg där man bor och har det 

bra ekonomiskt ställt anser han att det genererar till trygghet.   

Han säger ett flertal gånger att trygghet är då man kan lita på det som händer i ens omgivning. 

Ett förtroende för grannar och andra boende i området gör att det genast blir en tryggare miljö 

och har man ett stabilt jobb med bra arbetsgivare som man har bra relation till och litar på så 

känner man sig tryggare på jobbet.  

 

Anser ni att området Rinkeby - Kista är tryggt? Om nej eller ja varför? vad kan man göra 

för att det ska bli tryggare? 

Ghirmatsion menar att det kan variera med tryggheten beroende på ålder, kön och hur länge man 

har bott i området. Han menar att är man en 18 åring kille som bott i Husby hela sitt liv så är det 

med stor sannolikhet att man känner sig trygg. Personen känner förmodligen de flesta i samma 

åldersgrupp eftersom Husby inte är så stort och att det finns begränsat med skolor vilket bidrar 

till att man lär känna många. Han menar att det generellt är tryggt för folk som är uppvuxna i 
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området och har bra lokalkännedom. Hans bedömning är att killar känner sig tryggare än tjejer i 

området och menar att det flera gånger händer att han under arbetstid har sällskapat tjejer som 

ska hem från tunnelbanan under kvällstid.  

 

 Han menar däremot att tryggheten håller på att deskalera i Rinkeby – Kista då arbetslösheten har 

ökat parallellt med att hyrorna höjts och frustrationen gentemot makthavarna blir starkare. Folket 

känner sig förrådda och hjälplösa. Många tvingas flytta samtidigt som många nya boende flyttar. 

Ghirmatsion menar att han sett mycket förändringar under kort tid då han jobbat som 

trygghetssamordnare och trygghetsvärd. Människor i området, ungdomar i synnerhet har tappat 

hoppet och en reaktion på det visades under våren 2013 då kravallerna i Husby utbröt. Han säger 

i en mening ”Gemenskapen har skapat en trygghet som håller på att fallera”  

Ghirmatsion berättar vidare om upprustningen av Rinkeby – Kista och hur den har påverkat 

tryggheten.  

 

”Vi tar gigantiska kliv, men de går åt fel håll” – Daniel Ghirmatsion 

 

Upprustningen som sker är självklart bra men konsekvenserna som kommer med dessa är inte 

bra. Det finns en hög arbetslöshet och Ghirmatsion har pratat med flera av de boende i området 

som berättat att se sökt jobb efter jobb men fått samma svar varje gång ”vi hör av oss om du blir 

aktuell för tjänsten”. Meningar som ofta förekommer när ungdomarna pratar lyder.”Man har 

lyckats om man flyttar in till stan” eller ”tänk om man hade varit lika rik som ”dom” som bor i 

stan”. Ungdomarna har tappat hoppet för samhället och därför ökar också de kriminella 

aktiviteterna.  

 

Ghirmatsion poängterar att han endast kan tala för det han hör när han har diskussioner med 

ungdomar som rör sig ute i Rinkeby – Kista. Han säger också att han oftast brukar prata med 

föräldrar i området som ser honom som en ”storebror”. Specifikt i Husby och Akalla där han 

oftast jobbar ute på fält och är med och ser mycket som sker i området. Han berättar att det har 

lett till att många försöker skapa någon form av relation med honom, vilket han tycker är bra. 

Således menar han att detta ger upphov till att det har skapats en öppnare relation de sinsemellan. 
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Ghirmatsion menar att tryggheten kan öka genom en bättre dialog mellan de boende och 

makthavarna. Han säger att man borde satsa mer på att få de boende att bli engagerade och aktiva 

i frågor som rör framtiden för Rinkeby – Kista för att på så sätt skapa ett tryggare och mer 

hållbart band. Flera boende är besvikna på tjänstemännen och politikerna men gör ingenting åt 

saken, de menar att deras röster inte hörs men samtidigt gör de ingenting för att få den hörd. Han 

anser att detta skulle leda till ett godare stadsklimat med stark gemenskapskänsla som i sin tur 

kan ge upphov till exempelvis fler arbetstillfällen.  

 

6.2.2 De boende 

I detta avsnitt redovisar vi för materialet som bearbetats fram från intervjuerna med de boende i 

Rinkeby - Kista. Som vi tidigare nämnt har vi intervjuat både män och kvinnor i Rinkeby - Kista. 

Här nedan följer en sammanfattning av deras intervjuer. Vi har sammanfogat deras enskilda 

intervjuer till en gemensam röst för att enklare kunna lyfta fram de boendes helhetsbild av 

Rinkeby – Kista. Respondenterna bodde på olika håll i vårt valda studieområde, där två av 

respondenterna är bosatta i Husby, två i Akalla och en i Rinkeby. 

  

  

 

 

Jobbar, studerar eller håller du med på någon annan sysselsättning i ditt bostadsområde? 

Ett mönster vi såg var att majoriteten av respondenterna inte har någon sysselsättning eller 

liknande i området där de bor. De flesta studerar och jobbar utanför området. De respondenter 

som hade sysselsättningar i området var i flesta fall män, de berättade att man tränar och brukar 

vara ute med vännerna. 

          

"Jag har många vänner runt om där jag bor så brukar hänga här. Jag brukar också 

träna i en av ungdomsgårdarnas träningslokaler många gånger i veckan så man kan nog 

säga att jag har mycket koppling till området där jag bor." 
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De kvinnliga respondenterna brukade inte befinna sig och sysselsätta sig i området i samma 

utsträckning. De berättade att det inte finns så mycket att göra, en berättade att det på var grund 

brist på aktiviteter. En av de kvinnliga respondenterna sa att hon ibland kanske pluggar i Kista 

men inte mer än så. De kvinnliga respondenterna berättade att det inte var lika tryggt som förut, 

vilket gjorde att de inte tyckte om att göra saker utomhus. Om man väl bestämde sig för att 

"hänga" valde man att gå hem till någon av vännerna och bara umgås.   

  

         "Om man ska hänga nuförtiden hänger man hemma hos någon av vännerna och ta det  

 lugnt vi tjejer bara" 

  

Vad är trygghet för dig? 

Frågor gällande trygghet, och hur de ser på trygghet rent generellt fick vi varierande svar. Men 

en röd tråd vi fick var att trygghet handlade om att känna sig trygg i sin tillvaro och miljö, att inte 

behöva vara rädd på nätterna. 

  

"Trygghet för mig är när man kan gå i sitt bostadsområde speciellt på kvällstid och inte 

känna sig osäker eller känna att det är obehagligt att gå där ensam, eller om man har en 

flickvän eller mamma som man vet är ute och går sent under kvällstid så ska man inte 

vara orolig över att något ska hända. Trygghet för mig är också att man inte behöver åka 

bort från sitt bostadsområde om man vill handla mat eller läkemedel i affären eller om 

man känner sig sjuk så ska man kunna gå till vårdcentralen som ska ligga nära till 

hands".  

  

En annan respondent berättar att det handlar om tillit, man ska känna tillit till området man bor i, 

det var enligt respondenten nyckeln till trygghet. 

 

         "Att man litar på de som bor runtomkring än. Tillit! Tillit är allting! Det måste finnas ett 

 underliggande tillit. Det går före ekonomi"  

Trygghet handlade enligt respondenterna om närheten till nära och kära, närhet till människor, 

ensamheten var upphovet till att man kände sig otrygg. Känslan av bekantskap och säkerhet var 
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grunden för trygghet. En av respondenterna menade att trygghet handlade om att ha koll på hur 

man har det ekonomiskt ställt och att ha en trygghet inför ens framtid. 

 

Tycker du ditt bostadsområde är tryggt? 

Svaren på frågan ifall respondenterna tycker att deras bostadsområde är tryggt eller inte 

varierade väldigt mycket beroende på könet, dock fanns det en gemensam nämnare som ofta dök 

upp och som var en central nämnare för alla respondenterna. Killarna som svarade på frågan 

tyckte de flesta att det var tryggt i området. Många menade att de känner dem flesta som bor i 

området och fastän man inte umgås med alla så hälsar man på dem och har gemensamma vänner 

med varandra.  

         “Ja, jag tycker mitt bostadsområde är tryggt. Jag känner folk här och trivs bra. Jag       

 känner mig aldrig osäker eftersom man känner alla, är det någon som känner sig osäker     

 kan jag tänka mig att det är dem som inte bor i området och kommer hit och hälsar på,         

 de kan känna sig lite osäkra och kanske "rädda" när de ser mig o mina vänner hänga vid    

 centrum" 

"Det finns två klara orsaker till varför. Det ena har att göra med att jag kan lokalisera 

mig i mitt bostadsområde. Insikt om vad bostadsområdet erbjuder inom vård, skola, 

kollektivtrafik sociala mötesplatser och dagligvaruhandel. Det andra har att göra med att 

min uppväxt har varit i detta område. Vilket har inneburit att jag fått lära känna 

kompisar och nära vänner som jag har vuxit upp med. Utöver det har även mina 

släktingar bosatt sig i samma område. Dessa två orsaker leder till en känsla av 

gemenskap, lokalkännedom och trygghet." 

Tjejernas svar var däremot lite annorlunda. De kände sig inte lika trygga och säkra som killarna. 

De menade att det var tryggare förr och att dagens generation har spårat ut. Brist på respekt för 

de vuxna och fler brott i området är faktorer som bidragit till den bristande tryggheten.  
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         "Inte längre, det har hänt för mycket, tillit har brustit. Den nya generationen spelar         

 mangas
2
. De vill visa upp sig, de försöker efterlikna riktiga gangsters! Man känner inte      

 den nya genrationen, därför finns det inte tilliten. De äldre har man tillit till för de      

 känner man och gått i skolan med osv." 

Det som både tjejer och killar menade var otryggt är att det inte satsas så mycket i 

bostadsområdena och centrum, man kände sig inte viktig. Att man som boende inte är 

betydelsefull. Om något går sönder, som exempelvis portlampor tar det lång tid innan någon 

kommer och lagar det som är trasigt vilket gör att man känner sig bortglömd.  

"Det är bland annat dålig underhållning av portarna runt om i Husby. Min egen port där 

jag bor brukar för det mesta inte ha belysning under kvällstid och portlåset brukar oftast 

vara sönder så det går att öppna porten vilken tid på dygnet som helst. Det händer också 

ofta att det luktar äckligt inne i porten då soprummet inte har tömts då den ska tömmas." 

         "Det är brist på underhållningen i området. Jag har aldrig blivit utsatt för inbrott men    

 det att många av mina grannar har haft inbrott, några av de två gånger." 

 

Har du sett eller ser du någon förändring gällande att göra ditt bostadsområde tryggare? 

Samtliga respondenter menar att det har blivit sämre gällande planeringen för trygghet i deras 

bostadsområden. Vissa känner att politiker och tjänstemän gör det sämre och inte bryr sig om de 

boende i områdena. De känner att de lokala politikerna har gett upp hoppet på de som bor i 

stadsdelen. En uttryckte att politikerna saknar legitimitet hos de boende i bostadsområdena. 

 

Majoriteten av respondenterna menar att det är de boende som kämpar och strävar för att få en 

tryggare tillvaro. De goda krafterna kommer från de boende. Satsningar som "vem äger förorten" 

är en fotbollsturnering som drogs igång i västerort, då några ungdomar startade en turnering för 

ungdomar stadsdelen. Idag sänds turneringen årligen på Sveriges Television. Det är dessa saker 

som gynnar bostadsområdet. Respondenterna nämner Megafonen som en annan god kraft. 

Megafonen utgörs av människor som jobbar ideellt för att för förbättra sin stadsdel. 

                                                           
2  Slang för någon som spelar tuff 
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“Det finns väldigt många människor, unga som gamla, som kämpar för att göra området 

tryggare och för att sudda bort den ”farliga” stämpeln Akalla har fått. Dock, har jag inte 

lagt märke till om några samhällsmässiga institutioner har jobbat för att göra mitt 

område tryggare. Snarare tvärtom." 

En genomgående trend påvisar att de boende saknar tillit och tilltro till de lokala politikerna och 

tjänstemännen som planerar för området. De anser att satsningar som görs är på fel sätt och de 

satsningar som tas emot av folket och gynnar dem, är hjälp från människor inom boendeområdet. 

  

Säkerhetsfrågan har politikerna och statstjänstemännen tagit itu med, man har fler poliser som är 

ute och patrullerar och man har installerat portkoder och liknande. En respondent berättade att 

hon tyckte att henne hyresrättsförening hade gjort ett jättebra jobb gällande säkerhetsfrågan i 

hennes bostadsområde. 

  

"Idag patrullerar vakter mer eller mindre varje dag, där går de runt och går igenom alla 

områden i Akalla, det är någon typ av blipsystem där de checkar alla områden. Jag tror 

det är min bostadsförening som gjort detta. Detta skapar en trygghet för mig. Om du på 

väg hem så kan det vara vakter som kan följa dig och se till att allt går bra." 

 

Men alla respondenter är inte lika positiva till förändringen, en del berättar att man blir stoppade 

på gatan utan anledning. Tillslut menar de att man lär känna poliserna och utvecklar en relation, 

men efter en period kommer det nya poliser som patrullerar och ännu en gång stoppas man och 

man blir tvungen att skapa relationer ännu en gång. 

  

“Något som också är jobbigt är att efter några gånger när poliserna vet att man inte är 

något som de bör misstänka så hoppas man på att man inte ska bli stoppad mer men då 

helt plötsligt så byts poliserna ut och man stoppas av nya poliser." 

  

En annan berättar att bostadsområdet blir mer anonymt, människor möts inte ute naturligt, det 

finns inga platser för möten. Säkerheten är mer än bara poliser och lampor enligt dem. 
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"Det satsas mycket på säkerheten, men det skapar inte automatiskt trygghet, för det är 

som sagt olika saker. Jag anser att andra förändringar i området, t.ex. att man förstörde 

medborgarhuset Husby träff, har dragit ner tryggheten - för nu träffas inte folk lika 

naturligt längre och lär känna folk i området. Det drar ner trivseln och ökat 

anonymiteten. Så jag känner mig trygg, men känns som att politiker håller på att förstöra 

det." 

 

Vad tror/tycker du bör göras för att det ska bli mer tryggt i ditt bostadsområde? 

Det som majoriteten av alla respondenterna, oavsett kön, menade kunde göra bostadsområdet de 

bor i tryggare är att media inte ska skriva negativt om området. Detta menar respondenterna 

bidrar till att människor som inte bor i området får en förutfattad mening om området och färre 

vågar ta sig dit eller vistas där. 

"Främst tycker jag att man ska stoppa massmedias intensiva arbete för att skapa en bild 

om Akalla, Husby och Kista som inte överensstämmer med verklighet.  Dessa områden 

lyfts alltid fram av dagstidningarna vid negativa händelser." 

"Media skriver oftast negativt om detta område vilket skapar en negativ bild bland 

många läsare som inte stämmer överens med hur det egentligen är." 

         " “vem äger förorten” är en fotbollsturnering som hålls varje år och gör gott i området.  

 Media kan då ta tillfället i akt för att visa de goda sidorna av området." 

Respondenterna tyckte också att de boende i området också ska ta större ansvar över sin 

situation. Många menade att det självklart är stadsdelens uppgift att verkställa planeringen för ett 

bättre och tryggare boende, men att det endast är de boende som vet hur det ska bli tryggare, inte 

några tjänstemän som sitter i ett finare kontor någonstans i Kista. De boende måste tala om vad 

de vill förändra och förbättra. 

         "Förutom det anser jag att det behövs ett ännu större engagemang och delaktighet av     

 människorna som bor i området." 
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         "Ansvaret ska inte bara ligga på kommunen utan den ska ligga på personer i området    

 som ska ta initiativ." 

 För övrigt var det inte olika synpunkter som respondenterna argumenterade över. Bland annat 

att området behövde rustas upp för att det skulle bli en trygg plats, Till exempel lekplatser och 

fotbollsplaner som inte var i sitt bästa skick. Bättre mötesplatser för ungdomar där de kan fika 

eller äta. Bra skolor är en viktig punkt för att känna en trygghet inom familjen. Utan utbildning 

blir det svårare att få jobb vilket ökar risken att ungdomar i tidig ålder ger upp hoppet och väljer 

den kriminella vägen menar respondenterna. 

"Man måste hitta aktiviteter för ungdomar som är arbetslösa, aktivera dem i samhället 

lite mer. Istället för att stänga ner affärer och butiker försöka rusta upp dem och göra 

centrumet mer livfullt. När barnen ska leka på gården är det ofta så att gungorna är 

sönder eller klätterställningen inte är i bruksskick." 

"Man ska satsa på mötesplatser och bra skolor. Det är grunden tror jag. Om människor 

istället för att åka till Kista eller stan och betala 100 kr för att fika kunde sitta i sitt 

närområde på sköna mötesplatser, där det var gratis eller billigt att käka/fika, hade man 

träffat mycket folk från området och därigenom ökat trivseln lokalt." 

"Dåliga skolor i ett lokalt område skapar otrygghet i familjerna, hos barnen och i 

förlängning i hela området." 

 

7 Analys 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för vår analys av arbetets resultat utifrån de utvalda 

teoretiska analysverktygen för arbetet. I den första delen analyserar vi empirin med hjälp av 

diskurs och förortsdiskurs sedan analyserar vi empirin utifrån de punkter som vi valt från 

Stigendals sociala levnadsförhållanden.  
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7.1 Diskurs och förortsdiskurs 

Precis som Foucault menar, visar vår empiri på att det inte finns en självklar sanning. Gällande 

vårt studieområde visar det sig att de boende har en annan bild än vad politikerna och 

tjänstemännen erhåller. Diskursens kraft ligger i dess implementering, vilket i detta fall är 

makthavarnas dokument och planering för vad som är "normalt" och "sant". 

Enligt Foucault kan diskursen användas och missbrukas av människor och användas som ett 

verktyg för att lyfta fram och stärka en viss projicering. I vårt fall tar sig detta form genom att 

politikerna och tjänstemännen i sin planering skapar en bild av Rinkeby - Kista som en otrygg 

plats. 

Stadsdelen Rinkeby – Kista framställs som en plats där det behövs social och ekonomisk 

utveckling. Området präglas av social och ekonomisk polarisering. Vision Järva 2030 talar om 

att makthavarna vill förbättra levnadsvillkoren genom att skapa ett ökat engagemang hos de 

boende. Vidare poängteras att den etablerade mångfalden ska förstärkas. SFI ska utvecklas, 

arbeten ska genereras och en prognos menar att arbete och fokus kring mångfald och invandring 

kommer vara en fast punkt i trygghetsplaneringen ända fram till år 2030. 

Visionen och målet är att göra stadsdelen till en säkrare plats genom att investera i 

brottsförebyggande planering samt förbättra infrastrukturen ur ett trygghetsperspektiv.  

De politiker och tjänstemän som intervjuats talar även om brottsförebyggande åtgärder som ett 

led i att skapa ett tryggare Rinkeby – Kista. Deras exempel är bland annat brottsprevention, 

hotspots, poliskontor, montera kameror för övervakning och starta sociala insatsprogram för 

tidigare kriminella.  

 

Bilden som skapas utifrån dokumentet om Vision Järva 2030 samt genom politikerna och 

tjänstemännen är att stadsdelen är otrygg grundat på de brott som sker. De anser att på grund av 

den höga kriminaliteten bör man lägga mer fokus på brottsfrågor för att öka tryggheten i Rinkeby 

– Kista. Gällande stadsdelens negativa framställning menar både politiker och tjänstemän samt 

de boende att media spelar en stor roll i skapandet av Rinkeby – Kista som en otrygg plats utifrån 
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ett brottsperspektiv. Här kan vi som författare tänka oss att diskursen har reproducerats på 

politisk nivå men även på en individnivå.  

Ristilammi menar att förorter, och i vårt fall Rinkeby – Kista, kopplas till problematiska och 

drabbade områden. Dessa negativa föreställningar menar han blir kraftfulla symboler för dom 

negativa föreställningarna som gång på gång reproduceras (Ristilami) 

Med intervjuerna av politikerna och tjänstemännen som bakgrund, har vi som författare fått 

uppfattningen av att många av politikerna och tjänstemännen ger dubbla budskap. Å ena sidan 

menar de att medias framställning är överdriven när det gäller otrygghet och brottsbenägenhet, å 

andra sidan svarade de på motsatt sätt när de fick frågor och tryggheten och planeringen i 

området. Nu talade de om platsen i negativa sammanhang, Rinkeby – Kista var ett område som 

behövde rustas upp med hjälp av brottsförebyggande planering. 

Dessa bundna diskurser om stadsdelen är kopplade till föreställningar och utsagor istället för att 

kopplas samman med materiella strukturer och konkreta handlingar. Vi menar likt Ristiammi att 

detta måste åskådliggöras. Dessa negativa egenskaper som tillskrivs stadsdelen Rinkeby – Kista 

skapar en stigmatiserande jargong som genererar i att platsen polariseras och segregeras från 

resten av samhället.  

 

Vi kan med hjälp av den insamlade empirin dra slutsatsen att de boendes bild av otrygghet skiljer 

sig från både medias bild, men även politikerna och tjänstemännens. När de boende förklarar sin 

otrygghet används andra referensramar, såsom att känna sig bortglömd och att samhället har gett 

upp hoppet på förorten och dess invånare. De talar om att fel satsningar har gjorts av politikerna 

för att främja tryggheten. De boende menar att de finner trygghet i att ha ett arbete, att vara 

delaktig i samhället och att känna en gemenskap till sitt boendeområde. Samhället har inte gjort 

tillräckligt och det som har genomförts är inte det som egentligen behövts menar de. Istället har 

detta resulterat i krafter och satsningar från de egna leden. Boende som tar initiativ.  

På politisk nivå talas det dock om satsningar på det som de boende efterfrågar. Men enligt 

invånarna så når dessa förslag inte fram. De är inte slagkraftiga nog.  
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Sättet förorten beskrivs på och framställs skapar i sin tur föreställningar. Dessa föreställningar är 

i sin tur maktavgörande på så sätt att en viss föreställning kan ha makten att göra anspråk för vad 

som är den sanna bilden (Ericsson, Molina & Ristilammi, 2002). Så man kan antingen äga 

föreställningen och makten och i sin tur förverkliga bilden. Eller så kan man äga föreställningen 

men ingen makt och bara ha bilden, som en bild. 

 

7.2 Sociala levnadsförhållanden 

Strukturer. Vision Järva 2030 beskriver hur skapandet av en bättre stadsmiljö bör ske. Här 

nämner man kommunikationer till serviceinrättningar, affärer och andra vitala servicelänkar. 

Dessa menar man kommer ha positiv inverkan på stadsdelen. Målet är att mångfalden ska öka 

och att människor ska lockas och uppmuntras att flytta till Järva.  

En problematik som belyses i dokumentet är att stadsdelen i nuläget stagnerat. Människor 

arbetar, studerar och utför andra typer av sysselsättningar utanför området. Järva är alltså 

mestadels en så kallad sovstad.  

På politisk nivå menas det att invånarna måste vara aktiva och engagera sig i förbättringen och 

utvecklingen av förorten. Även Stigendal anser att de boendes engagemang är en avgörande 

faktor för en stadsdels sociala krafter. Om invånarna agerar aktivt och är verksamma gällande 

relationerna sinsemellan kommer detta generera aktiviteter i området, vilka i sin tur skapar en 

elementär grund för stadsdelens hälsa, identitet och tidsutrymme (Stigendal, 1999). 

Precis som Stigendal menar, vill även invånarna i Rinkeby – Kista lyfta fram de sociala 

krafterna. Istället menar de att det inte satsas på sociala resurser från politiskt håll och att det 

befintliga engagemanget som finns har sin rot hos de boende i områdena. Enligt dem satsar inte 

politikerna och tjänstemännen alls på dessa faktorer som enligt Stigendal ses så avgörande.  

 

Resurser. Sociala och tekniska kompetenser är en avgörande faktor för ett område enligt 

Stigendal. Nyckeln till att skapa en genererande och fungerande stadsdel bottnar i dessa värden. 

Samtliga respondenter i arbetet står även bakom denna åsikt. I dokumentet Vision Järva 2030 
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fann vi även här att dessa anses vara avgörande faktorer. I dokumentet framgår det att Järva 

måste bli mer livskraftigt, vilket man vill skapa genom fler arbetstillfällen och en positiv 

jobbspiral. Målet är att etablera Järva som ett arbetsplatsområde med välmående företag och 

ökande arbetstillfällen.  

Även de intervjuade politikerna och tjänstemännen betonar detta som grundläggande faktorer. 

Man menar att arbete och bra utbildningsplatser är nyckeln till framgång och utveckling.  

Även de boende instämmer med denna åsikt. I intervjuerna framgår det tydligt att tryggheten för 

dem bottnar i ett stabilt arbete och goda utbildningsmöjligheter. Precis som Stigendal, så förstår 

både invånarna samt politikerna och tjänstemännen att arbete är a och o för trygghetsskapande. 

Eftersom det i sin tur genererar engagemang socialt och ekonomiskt från invånarnas håll 

gällande frågor och aktiviteter knutna till sitt boendeområde.  

 

Mening. I de dokument som vi behandlat samt de vi intervjuat, talar om att skapa en ny bild av 

Rinkeby – Kista. En ny bild och mening behövs för att kunna förändra den negativa bild som 

idag är så ingrodd. En positiv förankring och ett nytt meningsskapande.  

För att vända otryggt till tryggt måste man enligt Stigendal skapa en ny positiv mening och 

förankring. Det krävs även skapandet av en kultur som har anknytning till platsen. Detta menar 

han kommer resultera i en positiv framställning (Stigendal, 1999). 

I Vision Järva 2030 vill man realisera detta genom att arbeta för ett område med ett långsiktigt 

välmående där fokus lägga på goda kunskaper och individers framtidstro. 

Enligt de boende samt politikerna och tjänstemännen har media en stor betydelse för 

meningsskapandet för Rinkeby – Kista. Alla negativa framställningar och utsagor har påverkat 

människors syn och uppfattning av stadsdelen.  

Från de boende fick vi höra att det finns ett stort antal människor som engagerar sig och aktivt 

arbetar för att sudda bort den bild som är dominerande idag.  
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Stigendal (1999) anser även att skapandet av bilden av en plats även kan bygga på personer som 

förknippas med platsen, som exempelvis en förebild.  

Från politiskt håll fick vi reda på att det positiva meningsskapandet anses gynnas av att de yngre 

människorna i stadsdelen har goda förebilder och någon att se upp till. På så sätt frambringas en 

godare och mer sund bild och mening av platsen.  

 

Makt. Stigendal (1999) talar om makten att kunna förändra, i detta fall att förändra en stadsdel 

till det bättre. Enligt de boende så finns ett ansvarskrav både hos dem samt hos politikerna och 

tjänstemännen. Trots detta så anser invånarna att det bara sker ansträngningar och engagemang 

från deras sida. De nämner även att de saknar tillit för de makthavare som planerar för deras 

område.  

I dokumentet Vision Järva 2030 målas olika visioner upp. Bland annat så talas det om ökad 

prioritering av trygghet genom att tillgodose området med trivsamma utemiljöer, rusta upp 

offentliga platser samt skapa en god utomhusbelysning. Enligt politikerna och tjänstemännen är 

detta något som redan implementeras. Man gör exempelvis satsningar för att minska 

brottsbenägenheten genom att undanröja buskar och träd som skymmer olika platser.  

De boende önskar dock att satsningar bör göras inom andra områden, såsom fungerande portar, 

belysning vid bostadsområdena samt mötesplatser där människor kan träffas. Enligt invånarna 

har det inte skett några förbättringar eller skillnader i de krafttag som gjorts, vilket har resulterat i 

att makten har tappat sin legitimitet och sitt förtroende hos de boende i Rinkeby – Kista. 

Här gör vi en tydlig koppling till Stigendal (1999) och förhållandet mellan sociala krafter och 

makt. Vad han menar är att makten är avgörande för skapandet och förankringen av de sociala 

strukturerna.  

 

Problem och definitionen av dem. Vari ligger problemet? Svaret på denna fråga skiljer sig 

mellan politikerna och tjänstemännen samt de boende i Rinkeby – Kista. På politisk nivå menar 

man att brottsprevention är det man bör satsa på samt en tryggare utemiljö.  
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De boendes svar på vad som är problemet är istället att människorna känner sig övergivna och 

bortglömda. Man känner inte av de satsningar som politikerna menar att de gjort. En av de 

intervjuade tjänstemännen bekräftar även denna uppfattning då han i sitt yrke utför mycket 

fältarbete och på så sätt har nära kontakt med de boende. Den bild han återger är samma bild som 

de boendes, samt att många invånare strävar efter att flytta från Rinkeby – Kista. 

Stigendal (2007) pratar om vikten av problemdefiniering efter det avgör för vilka åtgärder som 

sätts in. Enligt honom är det inte alltid så självklart vari problemet ligger.  

 

Områdesbaserade sociala skillnader. De boende känner en social skillnad som finns i Rinkeby 

- Kista gentemot andra stadsdelar. De är medvetna om den sociala underlägsenheten som 

existerar. Vilket enligt dem blir tydligt då människor utifrån känner en stark osäkerhet och rädsla 

för att besöka stadsdelen.  

Politikerna och tjänstemännen är också medvetna om de sociala skillnaderna mellan olika 

områden. Enligt dem är en bakomliggande orsak den bild av Rinkeby - Kista som sprids av 

media.  

Stigendal (2007) menar att de sociala skillnaderna beror på den sociala kraften. Enligt honom 

blir de sociala skillnaderna tydliga när människor saknar ett tryggt område och boendesituation. 

Även inslag av sociala skillnader hör man i Tryggare Sverige, där det talas om att Rinkeby - 

Kista som ett transitområde där nyanlända och invandrare placeras. Enligt Stigendal (2007) kan 

invandrartäta områden uppfattas som mer problemfyllda än andra områden. Bilden av områden 

med en hög andel invandrare skapar dels negativa uppfattningar, men det är även en bidragande 

orsak till segregationen. 

8 Diskussion 

Det tycks finnas frågor där medborgarna har samstämmig syn med politikerna och 

tjänstemännen, men även punkter där perspektiven skiljer sig tydligt åt. I frågan om trygghet 

anser medborgarna att politikerna inte tar sitt fulla ansvar, genom att de reducerar 

trygghetsfrågan till en fråga om ökad belysning. Medborgarna menar att deras trygghetsarbete 
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bör fokusera mer på frågor om arbete, utbildning och mötesplatser. Det är tydligt att det finns 

skillnad i hur politikerna och tjänstemännen ser på denna fråga gentemot medborgarnas 

uppfattning av densamma. 

En möjlig slutsats utifrån det ovan skrivna är att medborgarna har en bredare och mer omfattande 

syn på begreppet trygghet, som de anser inkluderar fler aspekter än enbart det som handlar om 

belysning och fysisk trygghet. De menar att människors ekonomiska situation, tillgång eller 

frånvaro av arbete, utbildningsnivå etc, är avgörande för deras känsla av trygghet i sitt 

bostadsområde. Denna skillnad i perspektivet på trygghet märks också i det faktum att 

medborgarna anser att tillgången till välfungerande service är positivt för tryggheten, medan det 

inte är lika betonande i makthavarnas svar. 

Vi ser också att det finns en intressant motsättning mellan politikernas bedömning av den 

aktuella trygghetssituationen i Rinkeby - Kista och samma makthavares lov och pris över de 

trygghetssatsningar som genomförts. 

Politikerna menar att otryggheten i Rinkeby - Kista till stor del beror på den felaktiga bild som 

skapats av media. Ändå väljer de i sin trygghetsplanering att fokusera på kriminalitet, 

brottsbenägenhet och brottsprevention. Å ena sidan avvisar de medias bild av Rinkeby - Kista, 

men å andra sidan besannar och bekräftar politikerna den bild som media skapar i form av den 

trygghetsplanering som genomförs. 

Det är inte helt enkelt att ge en säker förklaring till denna motsättning, men det förefaller rimligt 

att härleda den till politikernas givna behov av att framställa sina politiska bedrifter i god dager. 

Enligt den logiken framstår det förståeligt att som lokal beslutsfattare underskatta otryggheten i 

sitt område, då motsatsen vore ett bevis för deras eget misslyckande. 

När vi läser de offentliga visionsdokumenten ser vi tydligt hur de försöker vinna legitimitet för 

sina förslag genom att framställa de egna idéerna som om de tillhörde medborgarna. Vid en 

närmare anblick märks det dock att beslutsfattarnas arbete i själva fallet är mycket mer fokuserat 

på brottspreventivt arbete än vad medborgarna anger som sina egna strävanden. Att det finns ett 

glapp mellan medborgarnas och beslutsfattarnas syn på frågan om trygghet, uttrycker sig inte 
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minst i medborgarnas återkommande kritik mot vad de uppfattar vara politikernas bristande 

engagemang för området. 

Vår slutsats av detta är att det finns stora brister i den lokala dialogen mellan beslutsfattare och 

medborgarna. Vi uppfattar inte att gapet mellan politikernas och medborgarnas perspektiv beror 

på de förstnämndas likgiltighet inför medborgarnas åsikter, utan snarare en viss okunskap som 

grundar sig i avsaknaden av en levande medborgardialog. 

Sammanfattningsvis menar vi att medborgarnas och beslutsfattarnas uppfattningar om 

otryggheten i deras lokalområde uppvisar stora skillnader. Medan medborgarnas tolkningar av 

ordet trygghet innefattar alla centrala delar av deras liv, såsom ekonomisk situation och känslor 

av tillhörighet till samhället, har beslutsfattarna en betydligt snävare definition av begreppet 

trygghet som framförallt berör frågor om fysisk trygghet kopplad till stadsplanering. Denna 

avgörande perspektivskillnad och problemformulering skapar enorma utmaningar för att lyckas 

med det lokala trygghetsarbetet. 
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10 Bilagor 
 

Intervju med de boende 

Kön: 

 

Ålder: 

 

Bostadsområde: 

 

Jobbar, studerar eller håller du på med någon annan sysselsättning i ditt bostadsområde? 

 

Vad är trygghet för dig? 

 

Tycker du ditt bostadsområde är tryggt?   Om nej, varför?  

 

Om ja, Varför? 

 

Har du sett eller ser du någon förändring gällande att göra ditt bostadsområde tryggare? 

 

Vad tror/tycker du bör göras för att det ska bli mer tryggt i ditt bostadsområde? 

 

Några andra funderingar? 
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Intervjuer med politiker och tjänstemän 

 
 

Yrke? 

 

Antal år i yrket? 

 

Roll inom yrket? 

 

Vad är trygghet för dig? 

 

Anser ni att området Rinkeby - Kista är tryggt?  Om nej, varför - Vad kan man göra för att 

det ska bli tryggare? 

 

Om ja varför? 

 

På vilket sätt planerar ni för en tryggare stadsdel? 

 

Hur väljer ni vad det ska satsat på inom stadsdelen? 

 

 

Några andra funderingar? 

 


