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Det här är Trygghetskollen
Trygghet en av de viktigaste frågorna i samhället idag, men även för oss som stor
fastighetsägare. Mot den bakgrunden startade Rikshem initiativet Trygghetskollen
som en del av vår strävan att skapa trygga och attraktiva bostadsområden och städer.
Trygghet är viktigt för oss

Inte en generell bild av Norrköping

Som en av Sveriges största privata ägare av bostäder
och samhällsfastigheter har vi möjlighet att påverka
utvecklingen av trygga och inkluderande bostadsområden, dels själva med också genom dialog med
lokala aktörer som kommuner, polisen, andra lokala
fastighetsägare eller organisationer.

Undersökningen är inte statistiskt säkerställd och
ger därför inte en generell bild av otrygga platser i
Norrköping utan en bild av var framför allt Rikshems
hyresgäster uppfattar otrygga platser. I Norrköping
har totalt 170 personer deltagit och 393 klick har
registrerats.

Trygghetskollen genomfördes under oktober 2019
då Rikshem först och främst bjöd in våra egna
hyresgäster, men även allmänheten, för att kartlägga
vart man känner sig otrygg. Trygghetskollen
genomfördes i sju olika städer men ambitionen
är att använda slutsatserna för att även förbättra
tryggheten i fler bostadsområden i landet. Parallellt
genomför Rikshem ytterligare arbete med fokus på
trygghet i våra bostadsområden.

Datainsamling och enkätundersökning

Med hjälp av en GPS-knapp kopplad till en app i
mobilen har deltagarna markerat vart man känner
sig otrygg, platsen markeras på en karta som sedan
ska användas för att analysera vad vi kan förändra för
att öka tryggheten - antingen själva eller i samarbete
med andra aktörer.

Vad vill vi ta reda på i Trygghetskollen?
•
•
•

När och var upplever man otrygghet?
Vad är anledningen till känslan av otrygghet?
Vad kan förändras för att öka tryggheten?

Så har undersökningen gått till
Trygghetskollen har genomförts på sju orter i
Sverige: Luleå, Umeå, Östersund, Västerås,
Norrköping, Helsingborg och Kalmar. Totalt har cirka
1 200 deltagare registrerat drygt 4 000 klick under
perioden. Huvuddelen av deltagarna består av
Rikshems egna hyresgäster vilket självklart påverkar
vilka områden som deltagarna framför allt rör sig i
och därmed har möjlighet att markera som otrygga
platser.

Trygghetskollen pågick mellan den 30 september
och den 20 oktober 2019. Deltagarna fick i uppgift
att bära med sig en GPS-knapp och trycka på den
då de kände sig otrygga. Knapptrycken registrerades
och markerades på en karta. När Trygghetskollen
avslutats fick deltagarna dessutom fylla i en enkät,
vilken 365 personer fullgjorde, och svara på
kompletterande frågor. Rikshem har sammanställt
och analyserat knapptryckningarna och enkätsvaren
för att få en bild av vart och när människor känner
sig otrygga.

Vad händer nu?
Nu börjar vi det långsiktiga arbetet med att förbättra
tryggheten. Dels genom att titta på vad vi kan göra i
våra egna områden men också genom att dela
insikterna från Trygghetskollen med kommun, polis
och lokala aktörer – allt för att tillsammans öka
tryggheten i Norrköping.

Områden som upplevs otrygga
Trygghetskollen har främst genomförts av Rikshems hyresgäster och av naturliga skäl
är därför knapptryckningarna i högre grad lokaliserade till de områden där Rikshem
har fastigheter, då det är i dessa närområden som hyresgästerna dagligen rör sig.
Syftet med Trygghetskollen har varit att få främst våra hyresgästers syn på hur vi kan
öka tryggheten i deras närområden

Vidablick 6%

Gamla staden 55%

Hageby 14%

Platser i området:
Skola, Förskola,

Platser i området: Hotel,
Slottsgatan, Dragsbron,

Handelscentrum,
Ängsvaktaregatan

Förskola, Flyttfirma, Symfoniorkester, Rehabmottagning

Platser i området:
Hageby centrum, Park
Hyvlaregatan, Svarvaregatan

Vidablick
Platser som upplevs
extra otrygga

Vidablick - Gatuvy

Reenstiernagatan – shoppingcentrum, parkeringsplats

Taborsbergsvägen – parkeringsplats, skola

Ingelsta Handelscentrum – shoppingcentrum, parkeringsplats

Trygghetskollen har främst genomförts av Rikshems hyresgäster och av naturliga skäl är därför knapptryckningarna i högre grad
lokaliserade till de områden där Rikshem har fastigheter, då det är i dessa närområden som hyresgästerna dagligen rör sig.

Gamla staden
Platser som upplevs
extra otrygga

Gamla staden - Gatuvy

Dragsbron – parkering, nära vattnet

Slottsgatan – parkering, kyrka och park

Källvindsgatan – trafikerad gata, klotter och trång gränd

Holmengatan – stor parkeringsplats

Trygghetskollen har främst genomförts av Rikshems hyresgäster och av naturliga skäl är därför knapptryckningarna i högre grad
lokaliserade till de områden där Rikshem har fastigheter, då det är i dessa närområden som hyresgästerna dagligen rör sig.

Hageby
Platser som upplevs
extra otrygga

Hageby - Gatuvy

Hagebygatan – busshållplats, trafikerad gata, byggarbetsplats

Muraregatan – parkering, öppen plats, lekplats

Hyvlaregatan - parkeringsplats, grönområde

Trygghetskollen har främst genomförts av Rikshems hyresgäster och av naturliga skäl är därför knapptryckningarna i högre grad
lokaliserade till de områden där Rikshem har fastigheter, då det är i dessa närområden som hyresgästerna dagligen rör sig.

Därför känner vi oss otrygga
De vanligaste orsakerna är att platserna präglas av mörker/dålig
belysning (70 %), trafikproblem (41 %) eller personer som stör eller
föranleder oro (33 %).
Flera val möjliga

Norrköping

Norrköping
Nationellt

Nationell
70%
70%

Mörkt område / dålig belysning
41%

Trafikproblem (t.ex. fortkörning, tung trafik, etc)

28%
33%

Främmande personer som stör ordningen/oroat mig

25%
30%

Öde område / ensam utomhus

38%
28%

Alkohol- eller drogpåverkade personer utomhus

21%
15%
14%

Jag tryckte aldrig på Trygghetskollen-knappen

7%
9%

Skadegörelse och klotter

6%

Annan orsak, vilken?
Vet ej

12%
0%
1%

Platser där vi känner oss otrygga
Bland de typer av platser som upplevs som mest otrygga finns
parker (67 %), följt av centrumområden (52 %) och området runt
den egna bostaden (48 %).
Flera val möjliga

Norrköping
Nationellt

Parker
67%
74%

Centrumområden
52%
57%

Området runt min bostad
48%
45%

Busshållplatser
37%
51%

Norrköping

Nationell

Så kan tryggheten förbättras
Som förslag på hur problemen kan åtgärdas önskar deltagarna
bättre belysning (74 %) och närvaro av säkerhetspersonal, såsom
väktare och polis (70 %).
Norrköping

Flera val möjliga

Nationell

74%

Bättre belysning

82%
70%

Säkerhetspersonal (polis, väktare)

56%
44%
46%

Fler människor i rörelse
30%

Lokaler som är öppna fler timmar om dygnet

21%
15%

Öppnare landskap
Fler bostäder/verksamheter
Platserna behöver ej förbättras vad gäller
trygghetsaspekten

33%
0
8%
0
1%
19%

Annan åtgärd, vilken?
Vet ej/vill ej uppge

12%

Norrköping

4%
5%

Nationellt

Tider då vi känner oss otrygga
Otryggheten upplevs som starkast under vardagseftermiddagar
och -kvällar, då flest knapptryck registrerats vid de tidpunkterna,
troligen då många rör sig utomhus vid dessa tidpunkter.
Flera val möjliga

Norrköping
Nationellt

48%

48%

46%

51%
Norrköping
Nationell

6%

7%

6%

Går ut i ditt
närområde under
dagtid

Går ut i ditt
närområde under
kvällstid

7%

Vistas på offentliga
platser dagtid

Vistas på offentliga
platser kvällstid

Vems ansvar är det att förbättra
tryggheten i området där du bor?
Många av testdeltagarna (48 %) anser att ansvaret för att förbättra
tryggheten i det egna boendeområdet är delat mellan polis,
fastighetsägare, politiker, boende i området och näringsliv.
Flera val möjliga

Alla aktörer i samverkan

52%
48%

Polisen

33%
23%

Politikerna

33%
28%

Fastighetsägare

30%
35%

Boende i området

19%
13%

Näringslivet
Tryggheten behöver ej förbättras i
området där jag bor
Annan aktör

4%
3%
2%
4%
0%
4%

Vet ej/vill ej uppge

0%
2%

Norrköping 0% 0% 2% 4% 19% 30% 33% 33% 52%

Norrköping
Nationellt

Nationell 2% 4% 4% 3% 13% 35% 28% 23% 48%

Norrköping - rapportens resultat i korthet
•
•
•
•
•
•
•
•

Måndag är den dag under veckan då flest upplevde otrygghet.
Eftermiddagar och kvällar är den tid på dygnet då flest upplevt otrygghet.
Veckodagar och veckokvällar upplevs överlag mer otrygga än helgkvällar och helgdagar.
Mörka områden, dålig belysning och trafikproblem pekas ut som de främsta orsakerna till
upplevd otrygghet.
Bättre belysning och närvaro av säkerhetspersonal (väktare, polis) anges som främsta sättet
att komma till rätta med områden som upplevs som otrygga.
Parker är den eller de platser i närområdet som upplevs som allra mest otrygga.
Totalt koncentrerades 75% av det totala antalet klick i Norrköping till tre geografiska områden:
Gamla Staden (55%), Hageby (14%) och Vidablick (6%).
Många klick har registrerats vid eller i nära anslutning till parkeringsplatser, gångvägar genom
områden som innehåller mycket buskage eller annan växtlighet, lekparker och/eller skolor,
respektive köpcentra.

Rikshem är ett av Sveriges största privata fastighetsbolag.
Vi äger, förvaltar och utvecklar bostäder och samhällsfastigheter
i utvalda kommuner. Där erbjuder vi tryggt, trivsamt och flexibelt
boende i attraktiva lägen. Rikshem ägs av Fjärde AP-fonden och
AMF Pensionsförsäkring AB. Läs mer på rikshem.se

Kontakt
Växel: 010-70 99 200
Rikshem AB
Vasagatan 52, 111 20 Stockholm
rikshem.se

