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Abstract 
Studien syftar till att söka samband mellan gestaltning av den fysiska 
miljön och upplevd trygghet runt ett förortscentrum, samt undersöka 
hur dessa förhållanden behandlas i en centrumomvandling.  
 
Detta gjordes utifrån en fallstudie över Mörby centrum. Genom 
observationer, intervjuer och frågeformulär samlades data in, som 
sedan ställdes mot beprövade teorier av såväl forskare som 
myndigheter och författare. Dessa användes sedan för att granska den 
nya detaljplanen över området ur ett trygghetsperspektiv.  
 
Studien visade att sambanden mellan upplevd trygghet och gestaltning 
av den fysiska miljön är många och starka. Den nya planen över Mörby 
centrum ger utifrån analysen goda förutsättningar att öka den 
upplevda tryggheten, då den behandlar många av de samband som 
hittades. Det uppdagades dock att nya otrygga områden kan utvecklas 
runt centrumet, men att dessa inte kan påvisas med visshet innan 
planen är genomförd.  
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1.1 Bakgrund och problem 
Trygghet och säkerhet i det offentliga rummet är aspekter som inom 
fysisk planering har fått allt större betydelse de senaste decennierna. 
Mycket finns skrivet inom ämnet av såväl stadsbyggnadsteoretiker 
som statliga myndigheter, och antalet människor som utsätts för brott 
mot enskild person har minskat stadigt de senaste åren. Trots detta är 
människors oro över att drabbas av brott flera procentenheter högre 
än den faktiska utsattheten, oavsett om det är oro för sig själv, någon 
närstående eller samhället i sin helhet (Brottsförebyggande rådet 
2013). Detta pekar på att den upplevda tryggheten är mer komplex, då 
det kan finnas många orsaker till att en plats upplevs som otrygg och 
dessa inte alltid är enkla att hantera. 
 
Trygghet i stadens offentliga rum är till viss del sammankopplat med 
gestaltning av den fysiska miljön och människans identitetsskapande. I 
de gamla bondesamhällena hade människan en identitet i sig själv, 
skapad av t.ex. släktband eller gemensam historia, och behövde inte 
aktivt bygga upp ett egenvärde. I städer finns inte dessa band på 
samma sätt, då många människor är samlade på samma plats och det 
kan vara långt till närmaste vän eller släkting. I en stad är människan 
istället beroende av omgivningen och den fysiska miljön för att skapa 
en identitet (Lilja 1995, s. 35-36). Här byggs människans identitet upp 
genom interaktion med bebyggelsen, samt de verksamheter som finns 
och de människor som rör sig i området. Identiteten skapas således i 
förhållande till det vardagliga livet och dess händelser, det Lilja kallar 
”vardagens landskap”. Synen individen har på sig själv och sin 
omgivning, i förhållande till synen som omgivningen har på individen 
är avgörande för om människan ser sig själv som utsatt eller icke-
utsatt (Lilja 1995, s. 64-67). Upplever människan sitt närområde eller 
de platser där hon rör sig dagligen som en otrygg miljö är risken stor 

att hon blir osäker och otrygg i sig själv. Den fysiska gestaltningen av 
miljön är således viktig för trygghetskänslan. Rädsla i stadens 
offentliga rum kan påverka människor och ta olika uttryck, exempelvis 
då individer väljer att undvika mörka eller ödsliga områden under 
dygnets mörka timmar. I extrema fall kan otryggheten leda till en 
större rädsla, som resulterar i en ovilja att alls gå ut kvällar och nätter. 
Detta är begränsande för individen, men kan även få konsekvenser på 
en samhällsnivå.  
 
När människor upplever sin stadsdel som otrygg används dess gator 
mindre, vilket ofta leder till ytterligare otrygghet. Enligt Jacobs 
definierar gatornas stämning hela stadens atmosfär, och hon menar att 
hela staden kan uppfattas som otrygg om otrygghet och dålig stämning 
råder på dess gator. Omvänt betyder detta att en stad vars gator är 
trygga och säkra i sin helhet kan anses vara trygg och säker. 
Misslyckas en stadsdel i att hålla sina invånare trygga misslyckas den 
även i andra aspekter, och genererar problem både för sig själv och för 
staden den är en del av (Jacobs 1994, s. 39-40).  

 
Otrygghet i stadens rum är således inte enbart negativt för den 
enskilda individen, utan för samhället i sin helhet, och är delvis 
sammanlänkat med den fysiska gestaltningen av miljön. 

 
Förortscentrum har länge omdebatterats som otrygga platser och 
omvandling av dessa är idag ett utbrett fenomen. Många centrum har 
nyligen byggt om och upprustats, alternativt planeras att bli 
ombyggda. Dessa planer kan skilja sig från centrum till centrum i fråga 
om omfattning och skala, men centrumomvandlingar syns likväl vara 
en tydlig trend (http1-5).  
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Mörby centrum är ett förortscentrum som stämmer in i ovanstående 
beskrivning, både vad gäller otrygghet och det faktum att en om –och 
utbyggnad är planerad.  
 
Centrumet är beläget i Danderyd, en kommun i Stockholms län med 
låg brottslighet (fig. 1) i jämförelse med övriga länet. Trots detta har 
det i tidigare enkätundersökningar framkommit att Mörby centrum är 
den plats i kommunen där invånarna känner sig mest otrygga (Trygg i 
Danderyd, 2012, s. 1).  

 
 
 

Detta antyder att otryggheten som förekommer inte enbart har med 
den faktiska utsattheten att göra, utan kan bero på en mängd andra 
faktorer, däribland den fysiska gestaltningen av miljön.  
 
Miljön runt Mörby centrum är varierad och många olika sorters 
områden finns, såsom parkmiljö, parkeringsytor, vägar av varierande 
storlek, kommunikationscenter, torg m.m. Då detta innebär många 
olika fysiska miljöer med egna särdrag blir Mörby centrum en 

intressant plats att studera ur ett trygghetsperspektiv. Även 
kombinationen av hög otrygghet och låg brottslighet är intressant ur 
samma perspektiv, då en otrygghet utan utsatthet verkar förekomma. 
 
När den nya planen över Mörby centrum presenterades i kommunens 
lokaltidning 2009 nämndes bland annat ambitionen att med 
omgestaltning åstadkomma ett trevligare och tryggare 
centrumområde. Upplevelsen av trygghet är dock en subjektiv känsla, 
som kan ha olika betydelse och orsak för olika människor. Här finns 
därför en risk att de trygghetsökande åtgärder som planeras i 
samband med upprustningen kan skilja sig mot de behov som finns på 
platsen, och de gestaltningsmoment som i dagsläget uppfattas vara 
otrygga. 
 

1.2 Syfte 
Att söka identifiera samband mellan den upplevda tryggheten och den 
fysiska gestaltningen av miljön i ett förortscentrum, samt undersöka 
hur dessa behandlas i en centrumomvandling.  
 

1.3 Frågeställningar 
 
Vilka faktorer i den byggda miljön bidrar till att Mörby centrum 
uppfattas som otryggt? 
 
Hur behandlas dessa faktorer i centrumomvandlingen, stämmer de 
överens med litteratur inom ämnet trygghet? 
 

Fig. 1. Brottsstatistik, Danderyd ligger stadigt på ungefär hälften så många brott som 
länet. Källa: Brottsförebyggande rådet 
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1.4 Avgränsningar 
Geografiskt avgränsas 
undersökningsområdet till den 
befintliga centrumbebyggelsen 
(fig. 2). Avgränsningen följer de 
vägar som omger området, 
Mörbyleden, Golfbanevägen 
samt E18. Endast utemiljö 
behandlas, eftersom centrumet 
är stängt kvällar och nätter.  
 
Sakligt avgränsas arbetet 
genom att fokus läggs på 
upplevd trygghet, inte den 
faktiska utsattheten eller 
brottsligheten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2. Karta över Mörby centrum med omnejd 
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I detta kapitel presenteras arbetets metod och genomförande. Kapitlet 
inleder med att beskriva metoden och hur studien gick till väga, dessa 
metodval kritiseras och motiveras sedan. Slutligen diskuteras den 
teoriram som arbetet lutar mot, samt rollen som forskare i en kvalitativ 
studie. 

2.1 Fallstudie 

Metoden som använts är en fallstudie med Mörby centrum som 
undersökningsobjekt. Då uppsatsen handlar om upplevd trygghet, ett 
komplext ämne, är fallstudien en passande metod eftersom den ger 
möjlighet att undersöka situationen på djupet, samt studera hur olika 
faktorer påverkar varandra. Fallstudien tillåter även användandet av 
flera källor och forskningsmetoder, vilket ger möjlighet att hitta 
orsakerna till de resultat som uppstår, inte bara konstatera att de finns 
där (Denscombe 2009, s. 60-61). 
 
Fallstudiens främsta nackdel är att den kan vara svår att göra 
trovärdiga generaliseringar ifrån (Denscombe 2009, s. 72). Eftersom 
upplevd otrygghet är ett problem som inte nödvändigtvis behöver 
kopplas till den faktiska utsattheten finns goda möjligheter att 
generalisera trygghetsaspekter utifrån en fallstudie, så länge den 
fysiska miljön är likartad. Olika kommuner har visserligen olika 
förutsättningar, och då ingen jämförelse har gjorts med andra 
förortscentrum kan studiens trovärdighet vad gäller generalisering 
ifrågasättas. Många förortscentrum från 1960-talet har dock samma 
skala och struktur som Mörby centrum, vilket underlättar 
generalisering. För att garantera fullständig validitet bör emellertid 
samma studie genomföras i flera förorter.  
 
Alternativet med en mer generaliserbar, kvantitativ metod hade blivit 

för ytlig, då trygghet är ett komplext ämne med många sociala 
parametrar. I sådana fall lämpar sig en kvalitativ ansats bättre 
(Denscombe 2009, s. 398). Fördelarna med fallstudien är således 
större än nackdelarna, det är dessutom det bästa metodvalet för att 
kunna besvara frågeställningarna och uppfylla studiens syfte.  
 

2.1.2 Frågeformulär 
För att få en översiktlig uppfattning av orsaker till att platsen upplevs 
otrygg, samt vilka områden som är mest utsatta användes 
frågeformulär. Urvalet utgjordes av vuxna människor som vistas i 
centrumet eller känner det väl.  Svar på frågorna söktes dels på plats 
genom att fråga människor som rör sig i centrumområdet, men även 
via mail till boende i kommunen. Frågeformulär delades även ut på en 
arbetsplats i centrumbyggnaden. Genom hela processen har ett 
medvetet försök till spridning i ålder gjorts, samt jämn fördelning 
mellan könen bland de tillfrågade. Totalt samlades 20 frågeformulär 
in, med könsfördelning 60/40, majoriteten kvinnor. Dessa granskades 
sedan för att få en överblick av vilka platser som var otrygga, samt 
sammanfattades med text och karta. 
 
Att få svar på formulären var tidskrävande, många ville inte svara, 
alternativt hade inte tid. Orsakerna till detta kan vara många, alltifrån 
hur de uppfattar mig som frågeställare till hur de ser på sig själva och 
sin benägenhet att prata med främlingar. Här verkar det som att 
otrygghet är en personlig känsla, som kan upplevas för privat att prata 
om med en främling. Detta påstående grundas främst på att 
svarsfrekvensen för enkäterna som delades ut på en arbetsplats var 
högre än de som tillfrågades personligen på plats, men även att svaren 
i formulären som mailades utan direkt social kontakt var mer 
omfattande i sina svar. Vad gäller validitet hittades gemensamma 
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teman hos många av formulärsvaren, de ses därför som tillförlitliga 
och berättigade för att ligga som underlag för observationerna.  
 

2.1.3 Observation 
Utifrån frågeformulärens svar valdes fyra platser i centrumområdet ut 
för närmare studier, där observationer samt inventeringar gjordes. En 
timme spenderades på varje plats fyra gånger om dagen; morgon, 
lunch, eftermiddag, kväll. Syftet med detta val av tider var främst att 
undersöka hur användning av platserna skiljer sig åt olika tider av 
dygnet, samt hur många människor som vistas på platsen. De olika 
platserna ser olika ut i utformning, tempo, flöde av människor och 
förekommande aktiviteter, därför har även observationsramarna 
varierat. Gemensamt för alla platser var att strukturerad observation 
användes, där aktiviteter och människor studerades. Vissa 
observationer beskriver sociala interaktioner då dessa skedde 
frekvent, medan andra beskriver människors rörelse och riktning. I 
samband med observationerna gjordes också inventeringar av 
platserna, där dess utseende och utformning dokumenterades.  
 
Viktigt att tänka på i dessa moment är att det är författarens tolkning 
och observation av platsen som framträder. Detta kan ses som en 
svaghet eftersom observationen blir subjektiv, någon annan skulle 
kanske uppfatta platsen eller en interaktion annorlunda. För att göra 
observationerna mer objektiva användes därför observationsscheman, 
vilket möjliggör för andra forskare att genomföra exakt samma 
observation vid samma tid och plats, för att antingen styrka eller 
ifrågasätta resultatet. Detta gör även resultaten mer tillförlitliga och 
opåverkade av observatörens bakgrund och sinnesstämning 
(Denscombe 2009, s. 280).  
 

Att olika observationsscheman använts kan uppfattas som en svaghet, 
men utifrån de förutsättningar som platserna gav fanns inget mer 
fördelaktigt alternativ. Området som kallas ”parken” var rum för 
långvariga aktiviteter och sociala interaktioner, medan området som 
kallas ”Busshållplats D” bjöd på många, kortvariga händelser 
samtidigt. Att registrera samma information på alla platser skulle 
inneburit att vissa händelser eller interaktioner inte hunnits 
observeras och skrivas ned, alternativt inte kunnat beskrivas 
tillräckligt detaljerat för att komma till sin rätt. Detta hade gjort 
observationerna inkompletta och mindre pålitliga. De olika platserna 
har dessutom olika karaktär i stadsbyggnadssammanhang, därför ses 
inte valet som något negativt för studien.  

2.1.4 Intervjuer 
Semistrukturerade intervjuer användes för att få en djupare förståelse 
för de faktorer och sammanhang som ligger bakom den upplevda 
otryggheten. Dessa utgår från frågeformuläret, men ger möjlighet för 
den intervjuade att utveckla sina svar med hjälp av följdfrågor, samt 
ger utrymme för diskussioner. 30 minuter avsattes till varje intervju, 
som spelades in för att sedan skrivas ner. Intervjuerna skedde i 
hemmamiljö, främst för att undvika eventuellt sorl och störningar från 
omgivningen, men även för att skapa en avslappnad stämning då 
trygghet kan vara personligt att diskutera. Urvalet här var detsamma 
som frågeformulären, men mindre vikt har lagts på ålder och kön. 
Detta val gjordes eftersom frågeformulären ger en spridning som är 
tillförlitlig, medan det i intervjuerna är viktigare att den tillfrågade rör 
sig, alternativt har rört sig på platsen dagligen och kan diskutera 
trygghetsaspekterna djupare. Totalt fem intervjuer gjordes, dessa 
analyserades sedan och sattes i relation till de fyra platser som 
tidigare valts ut.  
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Intervjuperson A 
A är en kvinna på 20-25 år, uppväxt i Täby men numera boende i 
Stockholms innerstad. Hon rörde sig ofta i området runt Mörby 
centrum när hon bodde i Täby, det var ett ställe att mellanlanda på i 
hennes väg till och från Stockholms innerstad. Ofta blev hon skjutsad 
eller tog buss mellan hemmet och Mörby centrum, medan vägen till 
innerstaden gick via tunnelbana. 

Intervjuperson B 
B är en man på 25-30 år som bodde i Danderyd tre år, men är sedan 
några år tillbaka bosatt på annan ort. När han bodde i kommunen 
vistades han ofta både runt och i Mörby centrum, främst på väg till och 
från jobbet på Danderyds sjukhus. Han åkte även förbi centrumet när 
han reste mellan hemmet och Stockholms innerstad.  

Intervjuperson C 
C är en kvinna på 20-25 år, uppväxt och bosatt i Täby. Hon åker förbi 
Mörby centrum dagligen då hon jobbar i centrala Stockholm och byter 
färdmedel i Mörby.  

Intervjuperson D 
D är en kvinna på 65-70 år. Hon bor alldeles intill centrumet och har 
gjort det de senaste nio åren, innan dess bodde hon i ett hus ”på 
landet”, som hon uttryckte det. Hon rör sig i området dagligen i olika 
syften, eftersom hon bor nära centrumet och dess kommunikationer. 

Intervjuperson E 
E är en kvinna på 55-60  år som bodde i Danderyd i 34 år, men flyttade 
för ca två år sedan. Hon jobbar i Mörby centrum, vilket innebär att hon 
vistas i området vardagar, men endast dagtid. Ibland byter hon 
färdmedel i centrumet kvällstid, efter att ha varit i andra delar av 
Stockholm.  

 
Med intervjuer är det, liksom observationer, forskarens tolkning av 
materialet som framträder. En intervju ger mycket information, från 
vilken forskaren väljer ut vilka element som publiceras. Här är det 
därför viktigt att understryka intervjuresultaten som synpunkter och 
erfarenheter snarare än fakta (Denscombe 2009, s. 264). Först när 
intervjuresultaten sätts i relation till observationerna och 
frågeformulären kan en mer nyanserad och riktig bild fås. En annan 
nackdel som bör beaktas är intervjuareffekten, där den intervjuades 
uttalanden kan påverkas av forskarens identitet. Forskaren kön, ålder 
och uppträdande är några faktorer som kan ha inverkan på hur öppen 
eller ärlig den intervjuade är (Denscombe 2009, s. 269). Eftersom 
intervjuer har skett med bekanta antas dessa kriterier inte ha någon 
inverkan, istället finns risken att de intervjuade kan säga saker de tror 
gagnar studien. Ett sätt att validera intervjudata är att ställa 
intervjuresultaten mot andra källor (Denscombe 2009, s. 266). I 
empirin presenteras därför intervjuresultaten i samband med 
observationerna. I analysen av intervjuerna har dessa även jämförts 
med svaren från den mer omfattande insamlingen av frågeformulär 
och på så sätt bekräftats. Med utgångspunkt i detta behandlas 
intervjuresultaten som tillförlitliga i betydelsen av åsikter, känslor och 
upplevelser, dock ej som fakta. 
 
 
Intervjuer, frågeformulär och observationer är något mindre 
omfattande än om t.ex. en fullskalig enkätstudie eller enbart 
intervjumetod skulle användas, men när de kombineras ger de en 
mångfacetterad bild av problemen och möjligheterna som finns, ur 
olika perspektiv och på olika djup.  
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2.1.5 Plananalys 
För att ge en helhetsbild över den planerade centrumomvandlingen 
har flertalet dokument studerats. Bakgrund och ursprungliga tankar 
har hämtats från instruktionerna till en arkitekttävling som hölls 2007, 
samt juryns åsikter om det vinnande förslaget. Omarbetningen av 
planförslaget och information om det nuvarande läget har hämtats 
från kommunens detaljplan över centrumområdet, samt tillhörande 
planbestämmelser och illustrationer. Även ett specialnummer av 
kommunens lokaltidning ”Danderydsaktuellt” (2009) där 
ombyggnationen behandlas har studerats, som ett komplement till den 
något mer tekniska detaljplanen. Planen analyserades sedan utifrån de 
trygghetsökande kriterier som framkom av litteraturen samt de 
resultat som den insamlade empirin gav. 
 

2.2 Arbetets teoriram 
För att kunna diskutera trygghet som begrepp, dess problematik och 
faktorer som ökar trygghet har ett urval texter studerats. Syftet med 
diskussionen är ge en förståelse för ämnet, som sedan kan tillämpas på 
uppsatsens resultat. En blandning av teoretiker, forskare och 
myndigheter har eftersträvats för att kunna lägga fram olika 
perspektiv och infallsvinklar.  
 
Myndigheterna vars rapporter har studerats är Boverket, 
Polismyndigheten och Brottsförebyggande rådet. Dessa är statliga 
myndigheter, vilket innebär en hög aktoritet, dock kan deras 
vetenskaplighet ifrågasättas då politiska värderingar kan speglas i 
texten. De stadsbyggnadsteoretiker som använts är Jan Gehl, Francis 
Tibbalds och Jane Jacobs. De har alla samma slutsatser vad gäller 
trygghet trots att de härstammar från olika tidsperioder och länder, 

vilket förstärker deras validitet. Deras teorier är välbeprövade och 
används inom både undervisning och yrkesutövning. Av forskare 
valdes Elisabeth Lilja och Carina Listerborn ut. De skriver båda 
vetenskapliga texter, som redan har blivit granskade och accepterade 
som vetenskapliga.  
 
Dessa källor skapar tillsammans en mångsidighet eftersom de 
härstammar från olika institutioner, tider och syften. De bekräftar 
varandra då få motsägelser vad gäller trygghet har hittats mellan dem. 
 

2.3 Forskarrollen 
En svårighet, som rör kvalitativa metoder överhuvudtaget, är rollen 
som forskare. Bakgrund och förförståelse kan här påverka insamlingen 
och analysen av data, vilket sällan är fallet i kvantitativa studier. Detta 
är något som har beaktats genom hela studien, och objektivitet samt 
ett öppet sinne har eftersträvats. Min bakgrund som uppväxt i 
kommunen ses i denna mån som en positiv faktor, då det i insamlingen 
av data har underlättat kontaktskapandet med människor, samt gett 
en bättre förståelse för dem och vilka platser de pratar om.  
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I detta kapitel diskuteras trygghet ur olika perspektiv. Först definieras 
begreppet och sätts i ett stadsbyggnadssamanhang, sedan hanteras det 
ur ett genusperspektiv. Slutligen diskuteras innerbörden av en trygg 
plats, vilket leder till den avslutande delen där olika trygghetsökande 
gestaltningsmetoder skildras. 

3.1 Om trygghet 
Trygghet som begrepp har ofta olika innebörd för olika människor. För 
enkelhetens skull används här nationalencyklopedins definition av 
ordet, vilket är ”fri från oroande eller hotande inslag” om fenomen som 
utgör en del av människans omgivning, eller någon som ” inte behöver 
känna sig oroad eller hotad” om begreppet rör en person (trygg, 
http://www.ne.se/sve/trygg, Nationalencyklopedin, hämtad 2013-04-
16).  
 
I jakten på trygghet har tidigare gjorts många försök till att skydda sig 
själv och sin egendom, t.ex. ”gated communitys”, nattvakter, hotande 
skyltar m.m. Dessa åtgärder hjälper sällan, varken mot den upplevda 
tryggheten i samhället eller mot den reella brottsligheten, eftersom det 
bara är tryggheten i det privata rummet som ökas. Åtgärderna påvisar 
dock en tendens bland människor att alltmer dra sig tillbaka i den 
privata sfären för att undvika otrygghet (Gehl 2010, s. 107). Fokus i 
trygghetsarbete måste följaktligen koncentreras på det offentliga 
rummet, då det finns ett starkt samband mellan ett stärkt stadsliv och 
trygghet (Gehl 2010, s. 107). 
 
Enligt Jane Jacobs är en trygg stadsdel även en framgångsrik stadsdel. 
Hon framhåller att en person i en trygg miljö inte ska känna sig hotad 
av främlingar, trots att denne är omgiven av dem. Vikten av denna 

trygghet är speciellt viktig i stadsmiljö, där även de närmsta grannarna 
kan vara obekanta (Jacobs 1994, s. 39-40). 
 
Samma faktorer som gör att människor uppskattar och vill vistas på en 
plats är även de som skapar trygghet. Enligt Gehl finns 12 faktorer som 
tillsammans skapar ett framgångsrikt och inbjudande stadsrum. Dessa 
faktorer är ordnade i en hierarki, där de grundläggande faktorerna 
måste finnas för att de andra faktorerna ska vara effektiva. De 
grundläggande faktorerna, vilka alla andra bygger på, är just 
trygghetsskapande åtgärder, såsom skydd mot trafik, våld och 
brottslighet (Gehl 2010, s. 249). Detta påvisar att trygghet är en 
grundbult i ett tilltalande stadsrum och en förutsättning för att en stad 
ska fungera. 
 

3.1.1 Kvinnors och mäns olika perspektiv 
Bland kvinnor råder i allmänhet en större rädsla för brott än bland 
män (se fig. 3), trots att män i större utsträckning utsätts. Kvinnors 
rädsla handlar ofta om sexuella övergrepp snarare än våld eller rån, 
och många gånger är rädslan är störst i mörka miljöer där det är svårt 
att läsa av mötande människor (Listerborn 2000, s. 11). Enligt Gehl är 
det först på 22-25 meters avstånd i dagsljus som en persons 
ansiktsdrag och humör kan avläsas, ifall personen är arg, glad, hotfull 
eller harmlös (Gehl 2010, s. 44). I mörka miljöer är synfältet reducerat 
och detta avstånd blir således kortare, vilket resulterar i svårigheter 
att på ett tryggt avstånd bedöma ifall en mötande person är farlig eller 
inte. Detta leder enligt Listerborn till att många kvinnor undviker 
platser som är mörka och folktomma.  
 
Skillnaden mellan könen är svår att spåra och är antagligen ett resultat 
av flera samverkande faktorer. Ofta lyfts film och tv fram, där det inte 



17 
 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Kvinnor Män

Går ej ut pga. otrygghet

Ganska/mkt otrygg

är ovanligt att kvinnor framställs som svaga och hjälplösa. Även den 
olika uppfostran som omedvetet ges till pojkar och flickor kan spela in, 
när pojkars lek får ta mer plats, medan flickor uppmanas till att vara 
försiktiga (Listerborn 2000, s. 11). Ur ett historiskt perspektiv syns en 
ojämlik syn på kvinnor och män, då de offentliga rummen främst 
tillhörde männen. Kvinnornas rum var i hemmet, de ensamma kvinnor 
som rörde sig på gatorna utan manligt sällskap kunde lätt misstas för 
prostituerade (Larsson & Jalakas 2008, s. 17). Denna syn kan till viss 
del existera än idag och göra att det offentliga rummet upplevs som 
”männens rum”, då överfallna kvinnor ibland ifrågasätts. Frågorna kan 
t.ex. röra sig om varför hon befann sig på platsen, hur hon betedde sig 
eller hur hon var klädd.  Även företeelser som inte syns i statistik kan 
spela in, t.ex. kommentarer och trakasserier. Dessa är 
vardagshändelser för många kvinnor, men kan likväl påverkar deras 
självbild och uppfattning av miljön (Listerborn 2000, s. 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 Trygg plats 
En trygg stad kan inte åstadkommas enbart genom ingrepp och 
åtgärder såsom avverkad vegetation, patrullerande vakter, skarp 
belysning och övervakning. En stad kan aldrig heller bli trygg till 100 
%. För att en plats ska kännas trygg måste där finans rörelse och 
många olika sorters människor, medborgarna måste vilja använda 
stadsrummen ofta och alla tider på dygnet (Listerborn 2000, s. 13).  
 
Även Jacobs understryker vikten av ett välbefolkat stadsrum, ju fler 
människor och intressen som gatorna kan tillfredsställa, desto säkrare 
blir de. Belysning är givetvis viktigt, men om inga människor finns för 
att övervaka platsen, eventuellt ingripa, spelar det ingen roll hur väl 
upplyst den är (Jacobs 1994, s. 51-52). En närvaro av andra människor 
signalerar att platsen är trygg och trevlig, vilket i sin tur lockar ännu 
fler människor. Eftersom en livad gata är mer intressant än en folktom 
resulterar folklivet i att boende längs gatan iakttar och följer med i vad 
som händer (Gehl 2010, 108-109).  
 

3.2 Gestaltning för ökad trygghet 
"næsten alt, hvad der kan gøres for at invitere mennesker til at få lyst 
til at gå, cykle og opholde sig i byens rum, også bidrager till større 
tryghed" (Gehl 2010, s. 111). 
 
För att åstadkomma ett välbefolkat stadsrum måste medborgarna 
uppmuntras att röra sig där. Att med fysisk gestaltning av miljön 
försöka öka tryggheten kan vara ett första steg, om fler människor 
vågar sig ut lockar det i sin tur ännu fler människor (Listerborn 2000, 
s. 13).  
 

Fig. 3. Andel som känner sig otrygga vid utevistelse en sen kväll eller inte vågar gå ut på 
grund av otrygghet. Källa: BRÅ (NTU 2011) 
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I rapporten Botryggt05 tas både brottsförebyggande och 
trygghetsökande åtgärder upp. De trygghetsökande åtgärderna delas 
upp i 3 huvudkategorier; överblickbarhet, underlätta orientering samt 
det tidigare omnämnda; ge förutsättningar för befolkade uterum 
(Polismyndigheten 2005, A1). Dessa kategorier kan delas in i följande 
enskilda åtgärder, för att göra dem lättare att ta till sig och arbeta med. 
 

3.2.1 Belysning 
Ljussättning är ofta det som främst diskuteras när trygghetsökande 
åtgärder ska vidtas (Boverket 2010, s. 69). Byggnadernas nedre 
våningar har här en oerhört stor betydelse för uppfattningen av 
staden, eftersom det är dessa som människorna ser när de rör sig 
längs gatorna. Även när gatorna står tomma vittnar ljus från butiker 
och bostäder om närheten till andra människor, vilket ökar känslan av 
trygghet. Butiksgator har således en framträdande roll i 
belysningsarbetet, där bottenvåningar bör vara händelserika och 
upplysta på natten. På så sätt får förbipasserande något spännande att 
titta på, samtidigt som ljus strömmar ut och lyser upp gatan (Gehl 
2010, s. 109). För att skydda butiker och lokaler nattetid från t.ex. 
vandalism eller inbrott förses de ofta med galler eller 
metallrullgardiner. Denna åtgärd får betydande konsekvenser i den 
fysiska miljön och påverkar både husens utseende och gatans 
stämning. Gallerförsedda skyltfönster kan ge intryck av att området är 
utsatt och leda till ökad otrygghet, särskilt då de stänger inne ljus och 
gör gatorna mörka och oinbjudande att röra sig längs (Boverket 1998, 
s. 76).  
 
Ljus och mörker har en betydande roll i hur människor uppfattar den 
fysiska miljön. Stark belysning behöver inte nödvändigtvis leda till 
ökad trygghet, det är minst lika viktigt med rätt sorts belysning. För 

skarp belysning kan blända, medan belysning i fel riktning, t.ex. mot en 
mörk vägg eller ett buskage kan slås ut och inte göra någon skillnad i 
miljön (Listerborn 2000, s. 51). 
 
Utöver att bidra till hur människor uppfatta miljöer, kan ljuset även 
stärka, alternativt försvaga förmågan att orientera sig på platsen. Är 
platsen väl upplyst ökar orienteringsmöjligheterna. Är belysningen 
istället för stark kan den ha motsatt effekt, vilket resulterar i nedsatt 
orienteringsförmåga och detaljkänsla. Denna typ av belysning kallas 
ibland för ”brutalbelysning” och är ofta ett resultat av ett kvantitativt 
resonemang vid ljussättning. En för starkt upplyst gångväg kan 
resultera i att omgivningen uppfattas som ännu mörkare och 
otryggare än innan, då personen på gångvägen sällan ser vad som 
händer utanför ljuskäglan. Detta kan leda till att personen känner sig 
mer utsatt än vad som hade varit fallet med annorlunda belysning 
(Polismyndigheten 2005, B5). 
 
För att öka den upplevda tryggheten bör ljuset inte enbart vara starkt, 
det ska hellre vara rätt riktat och återge färger på ett tillfredställande 
sätt. För att undvika den ovan nämnda effekten vid t.ex. gångstråk kan 
omgivningen belysas på effektfullt sätt, t.ex. att träd och buskar i 
närheten framhävs. Med hjälp av ljus kan omgivningen nattetid 
gestaltas och format på ett helt annat sätt än i dagsljus, vilket inte bara 
ökar tryggheten utan även de estetiska värdena på platsen.  (Boverket 
2010, s 70-73). 
 

3.2.2 Orientering 
Att utforma platser som är överblickbara avskräcker en mängd olika 
brott, samtidigt som miljön blir lättare att hitta i. Denna egenskap är 
särskilt viktig i statsrum med olika trafikslag, längs gång – och 
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cykelvägar samt vid entréer, lekplatser och parkeringar 
(Polismyndigheten 2005, D2.5). 
 
Gehl menar att överskådlighet är en god kvalitet i städer och kvarter, 
som ökar den upplevda tryggheten i stadsrummet, samt underlättar 
orientering. Gatorna behöver inte nödvändigtvis vara raka och breda, 
huvudsaken är att de har olika prägel och en inbördes hierarki, att 
viktiga gator kan skiljas från de mindre viktiga. Några enkla men 
värdefulla medel för att öka orienteringsmöjligheterna är tydliga 
vägvisare och skyltar, samt att stadsrummen är väl upplysta på kvällar 
och nätter (Gehl 2010, s. 111). 
 
Enligt Tibbalds kan länkande sekvenser av rum vara ett hjälpmedel för 
att underlätta orientering i stadsrum, med fördel i kombination med 
landmärken. Han menar att ankomstplatsen i ett område bör få 
särskild uppmärksamhet vad gäller utformning, att den ska vara tydlig 
och välkomnande. Även byggnadernas utsidor är viktiga för att hjälpa 
människor att hitta rätt. De ska vara utformade så att det lätt går att se 
dess användningsområde, vad som händer inuti och var entréer finns 
(Tibbalds 2001, s. 64-66). 
 

3.2.3 Tydliga kanter, mjuka kanter och ordning  
För att öka den upplevda tryggheten är det viktigt att privata och 
offentliga territorier är specificerade i rummet. Gehl kallar detta för 
”sociala strukturer” i gestaltningen. Även avläsligheten stärks när de 
sociala strukturerna tydliggörs av fysiska markeringar. Dessa 
markeringar ser olika ut beroende på skala, men kan vid bostäder vara 
portaler, välkomstskyltar, dörrar eller nivåskillnader. Oavsett skalnivå 
ökar markeringar av territorier den upplevda tryggheten, både för 
grupper och enskilda personer. De boende upplever en tillhörighet, att 

det är deras område, medan utomkommande upplever att de är där 
som besökare. I den lilla skalan, på gatunivå, är klargörandet av 
territorier och tillhörighet avgörande både för den upplevda 
tryggheten och för kontakten mellan människor. 
 
Mellan den privata och den offentliga zonen bör det arbetas med 
graderingar och mjuka övergångar, så kallade halvprivata och 
halvoffentliga övergångszoner. På så sätt möjliggörs för människor att 
få kontakt mellan zonerna, men samtidigt hålla ett tryggt avstånd. De 
halvoffentliga gränsområdena kan även bidra till att vitalisera det 
offentliga rummet. För att markera var det offentliga rummet slutar 
och det halvprivata börjar kan skifte i gatubeläggning användas, men 
även möbler, staket eller skärmtak. Höjdskillnader i form av trappsteg 
eller hela trappor kan användas både som en avgränsning och som en 
kontaktled mellan zonerna (Gehl 2010, s. 111-113). 
 
Även en ordnad och välskött omgivning är positivt för den upplevda 
tryggheten, eftersom en städad och välvårdad miljö sänder ut signaler 
om att det finns någon som bryr sig om platsen och tar ansvar för den. 
Är platsen tvärtom sliten och nedgången sänds motsatta signaler ut, 
och eventuella brott eller akter av vandalism uppfattas inte vara lika 
avvikande som de skulle vara i ett välskött område. Här, liksom med 
gränser, handlar det om sociala strukturer och kontroll (Boverket 
1998, s. 56). 
 

3.2.4 Utformning av grönområden 
Parker är komplicerade fenomen som kan påverka ett område både 
positivt och negativt. Samtidigt som de är önskvärda och nödvändiga 
inslag i stadsmiljön, kan de fungera som barriärer och bli svåra att ta 
sig runt. Barriäreffekten gäller främst stora parker, men även små 
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parker och grönområden kan orsaka problem, då det som på dagen är 
vacker natur kan bli skrämmande och hotfullt på natten. Det är viktigt 
att alternativa vägval finns, både förbi och igenom grönområden, med 
god belysning och bra skyltning (Listerborn 2000, s. 44-45).  
 
Enligt Jacobs ses parker ofta som förmåner för stadsbor som blivit 
berövade på natur, medan det i verkligheten är tvärtom. Hon menar 
att det är parkerna som är berövade och behöver få förmåner, såsom 
liv och uppskattning, applicerade på sig. Detta syns då parker blir 
framgångsrika först när människor använder dem, medan oanvända 
och tomma parker ofta förfaller. Parker och grönområden kan på så 
sätt vara positiva tillskott i stadsdelar och fungerar som en ekonomisk 
tillgång. Sådana parker är dock ovanliga, och för varje populär, 
framgångsrik park finns dussintals obesökta parker som står 
övergivna (Jacobs 1994, s. 99). Sådana parker är negativa, inte bara 
pga. det bortslösade utrymmet, de har även i många fall en negativ 
effekt på omgivningen. Problemet är här detsamma som hos tomma 
gator, ingen kan se och eventuellt ingripa ifall en hotfull situation 
skulle uppstå (Jacobs 1994, s. 104).  
 
Många gånger blir parker tillhåll för missbrukare eller ungdomsgäng, 
vilket kan leda till en otrygghet hos de närboende och en olust att 
använda parkerna. Även utan missbrukare och gäng är det vanligt att 
människor upplever otrygghet i parker och grönområden, främst 
kvinnor under dygnets mörka timmar. Många gånger beror detta på 
rädsla för våldshandlingar, eftersom det sällan vistas människor i 
parker kvällstid som kan se och eventuellt hjälpa till om en hotfull 
situation skulle uppstå. Parker är ofta glest besökta på kvällen, vilket i 
kombination med dålig belysning och skymmande buskage ger 
upphov till otrygghet (Boverket 1998, s. 84-85). 

För att öka den upplevda tryggheten i parker, och samtidigt minska 
möjligheterna att begå brott, är det viktigt att jobba med 
överblickbarhet. Parkens gångvägar bör vara lätta att överblicka, både 
för personer som använder dem och personer som befinner sig en bit 
bort. Detta innebär att buskage och annan skymmande växtlighet inte 
ska placeras för nära gångvägen. Även belysning är viktigt, parken ska 
vara jämnt belyst, både på gångvägar och eventuella mötesplatser. 
Verksamheter såsom kiosker kan bidra till att fler människor rör sig i 
parken, vilket ökar den sociala kontrollen och tryggheten. Även den 
fysiska utformningen av parker framhålls som viktig, det bör finnas 
sittplatser med goda möjligheter att överblicka omgivningen, gärna 
med skyddad rygg och vacker omgivning. Entréförhållanden och 
parkens kontakt med omgivningen är faktorer som också påverkar 
trygghetskänslan i parker och grönområden, upplevs parken vara 
öppen med god insyn blir den tryggare (Boverket 1998, s. 85). 
 

3.2.5 Mångfald och inbjudande stadsrum 
För att åstadkomma den betryggande effekt som människor och folkliv 
har i en stadsmiljö behöver dessa människor vilja infinna sig på 
platsen. Gehl talar här om tre sorters mänskliga aktiviteter, 
nödvändiga, valfria och sociala. De nödvändiga aktiviteterna kan 
innefatta att ta sig till eller från arbetet, vänta på bussen, handla 
matvaror mm, sådant de flesta måste göra för att vardagen ska 
fungera. De valfria aktiviteterna kan vara att promenera, njuta av 
utsikten, staden eller miljön. Dessa aktiviteter är de attraktivaste att 
utföra i ett stadsrum, men kräver en god miljö som förutsättning. 
Sociala aktiviteter omfattar all sorts kommunikation mellan 
människor, både passiv, såsom att iaktta folkliv, och aktiv, såsom att 
utbyta hälsningsfraser och prata med människor man möter. En 
förutsättning för dessa sociala aktiviteter är att där finns människor 
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att interagera med. Mängden av varje aktivitet som utförs i ett 
stadsrum beror i stor del på hur platsen ser ut (fig. 4). De nödvändiga 
aktiviteterna sker oavsett miljö då de är mer målstyrda, medan de 
valfria kräver en miljö där människor vill vistas, likaså de sociala (Gehl 
2010, s. 30-32).  
 

 
 
 
Offentliga rum blir trygga och inbjudande när de attraherar många 
olika sorters människor i olika syften, vilket innebär att alla dessa 
aktiviteter behöver förekomma.  Att sträva efter denna mångfald ger 
förutom ett ökat folkliv även andra fördelar, såsom effektivare 
kollektivtrafik och enklare åtkomst till vardagens målpunkter 
(Tibbalds s. 28).  

För att möjliggöra mångfald i ett stadsrum bör följande punkter vara 
uppfyllda enligt Jacobs: 
 

1. Området måste tjänstgöra för mer än en primär funktion, 
gärna fler är två. Dessa måste attrahera människor olika tider 
på dygnet. 

2. Området bör vara uppdelat i korta kvarter, så möjligheten att 
gå runt hörn förekommer frekvent. 

3. Hus i varierande ålder och skick bör finnas, inte enbart 
bebyggelse från en enskild tidsperiod. 

4. En tillräckligt hög koncentration av människor måste finnas i 
området.  
 

Dessa krav skapar inte automatiskt mångfald, men ger ett gott 
underlag för det, samt ger goda möjligheter för en stadsdel att leva 
upp till sin fulla potential (Jacobs, s. 150-151).  
 

3.2.6 Trafik 
Även trafik kan vara en källa till otrygghet i stadsmiljöer. Sedan 
bilismen bredde ut sig har villkoren för fotgängare och cyklister 
försämrats enligt Gehl. Fotgängaren blir ständigt avbruten av väntan 
vid övergångsställen, eller måste ta sig igenom mörka tunnlar och 
höga gångbroar för att korsa vägar. Utvecklingen har dock börjat 
vända och trafikplanering fokuserar idag till stor del på att skapa en 
tryggare miljö för fotgängare och cyklister. Genom att införa fler 
trafikzoner och olika typer av gator kan olyckorna minska och 
tryggheten i trafiken öka. Det är därför viktigt vid val av trafiklösning 
att utgå från fotgängares och cyklisters behov, deras trivsel och 
trygghet bör vara huvudfrågan (Gehl 2010, s. 101-102).  
 

Fig. 4. Olika sorters aktiviteter. Källa: Gehl 2010, s. 21 
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Platser där flest olyckor med fotgängare sker är främst runt 
busshållplatser, vilket ger en god gestaltning av dessa hög prioritet. 
Vid höga väghastigheter, t.ex. på motorvägar, är det viktigt att övrig 
trafik kan passera bussen säkert när den står vid hållplatsen, samt att 
av/påstigande är väl skyddade mot trafik. Detta kan göras med en 
avskild hållplats, som tydligt separerar bussen gaturum från bilarnas.  

 
  
 
I stadsmiljö bör fokus ligga på att stanna övrig trafik i samband med 
att bussen stannar. Detta kan göras med en stopphållplats, som tvingar 
bilar att stanna när bussen stannar (Vägverket 2010).

 
  

Fig. 5. Avskild busshållplats. Källa: Vägverket 2010 

Fig. 6. Stopphållplats. Källa: Vägverket 2010 
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E18 

A 
B 

C 
D 

D 

Park 

A Busshållplats A B Busshållplats B 
C Busshållplats C D Busshållplats D 
E T-bana  E Entré-pil 

I detta kapitel presenteras resultaten av fallstudien. Kapitlet inleds med 
en övergripande beskrivning av centrumområdet och hur det används, 
för att sedan ge en sammanställning av frågeformulären. Därefter 
presenteras fyra mindre områden som analyseras djupare med 
observationer och de intervjuades tankar om platserna.  

4.1 Situation och platsbeskrivning 
Mörby centrum är beläget i den 
sydvästra delen av Danderyd, mellan 
kommundelarna Danderyd och 
Stocksund. Centrumet invigdes 1961 
som ett utomhuscentrum, format som 
ett U med öppning mot söder. 
Centrumet har sedan dess byggts om 
och ut i flera omgångar, den mest 
omfattande 1977, då det byggdes in 
och blev ett inomhuscentrum. I 
dagsläget ägs centrumet av Diligentia 
(http6).  
 

 
Dess geografiska läge vid bron över Edsviken, i kombination med att
vara tunnelbanelinjens slutstation gör centrumet till ett delmål för 
många resenärer mellan Stockholms norrorter och Stockholms 
innerstad. I SL:s statistik syns ett starkt samband mellan antal 
avstigande respektive påstigande på bussar och tunnelbana i Mörby 
centrum. Samma tider som den största delen avstigningar från bussar 
sker är påstigningarna på tunnelbanan högst. Mönstret ses även 
omvänt, från tunnelbana till buss (http11).  Alla bussar inom Danderyd 
går förbi centrumet, men även bussar till grannkommuner avgår och  
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M
s
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s
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Fig. 8. Karta över Mörby Centrum med omnejd 

Fig. 7. Centrala och norra Stockholm 

Centrala Stockholm 

Lidingö 
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anländer dagligen (http7). Dessa faktorer påvisar att många invånare i 
Danderyd och övriga Norrort (Täby, Vallentuna, Vaxholm, Åkersberga, 
m.fl.) byter färdmedel i Mörby centrum på sin väg till eller från 
Stockholms innerstad. 
 
Majoriteten av kommunens handelsutbud är lokaliserat till Mörby 
centrum med omnejd. Centrumet är byggt längs motorväg E18 och 
utgör på så vis en bullerbarriär mellan motorvägen och 
flerbostadshusen på centrumets västra sida. Dessa är tre punkthus 
med 10 våningar vardera, byggda 1960. I husen inryms nästan enbart 
bostäder, endast 2,5 % av den totala våningsytan är kontorslokaler 
(http8, s. 6). Mörby centrum har totalt fem entréer, varav tre är större 
medan de två övriga är mindre dörrar. Endast den norra entrén är 
öppen efter att centrumets butiker har stängt, det är även denna entré 
som ansluter till tunnelbanan. 
 

4.2 Upplevelser och användning av centrumet 
Samtliga intervjupersoner har åsikter om Mörby centrums estetik och 
användning, dessa skiljer sig emellertid åt. De är dock överens om att 
centrumområdet inte är en plats där de vill spendera mer tid än 
nödvändigt. 
 
A ser endast centrumet som ett ställe att mellanlanda på, en ”sluss”, 
och har någon enstaka gång varit inne i centrumbyggnaden. Hon anser 
att Mörby centrum är i stort behov av en renovering, men även att det 
borde göras mer praktiskt och överskådligt. Hon tror att många ser 
Mörby centrum på samma sätt som hon, en sluss utan någon egentlig 
dragningskraft. Får hon välja åker hon hellre till Täby centrum eller 
Stockholms innerstad.  

B åkte ofta förbi centrumet när han bodde i kommunen. De gånger han 
hade Mörby centrum som målpunkt var främst vid livsmedelsinköp, 
men även hyrfilm konsumerades sporadiskt. Han anser, till skillnad 
från A, att centrumet är trevligt dagtid med bra läge och möjligheter, 
men att det inte är ett ställe han åker till utan att ha ett ärende att 
uträtta.  
 
C rör sig främst runt centrumet kvällstid, ofta mellan sex och nio, 
beroende på hur länge hon jobbar. Hon ser Mörby centrum i första 
hand som en genomfart, det är inget centrum hon besöker för att 
uträtta ärenden. Hon beskriver butiksutbudet som tråkigt, samtidigt 
som andra köpcentrum är närmare hemmet.  
 
D rör sig i centrumområdet både dagar och kvällar, eftersom hon bor i 
närheten. Dagtid uträttar hon diverse ärenden i centrumet eller tar 
kommunikationer till andra platser, kvällstid är det främst 
promenader med hunden. Ibland kommer hon hem sent med 
tunnelbanan, och går då längs stråket på centrumets utsida.  
 
E rör sig i centrumet dagligen, men endast i jobbet. När hon bodde i 
Danderyd brukade hon även handla där, men nu har hon 
promenadavstånd till Täby centrum och väljer hellre det. Hon tillägger 
att om det inte hade varit för jobbet så skulle hon antagligen inte åka 
till Mörby centrum överhuvudtaget.  
 

4.3 Är Mörby centrum otryggt? 
Utifrån frågeformulären framkom att över hälften, 60 %, av de 
tillfrågade känner sig otrygga någonstans runt Mörby centrum. 
Statistiken för riket låg 2012 på 15 %, vilket betyder att Mörby 
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centrum ligger 45 procentenheter högre (Brottsförebyggande rådet, 
NTU2011). Vad gäller kvinnor och män uppgav mer än två tredjedelar 
av kvinnorna att de känner sig otrygga, medan samma siffra för 
männen var strax under hälften. Även dessa siffror är högre än 
medelsnittet för riket, men med en mindre skillnad mellan könen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

På kartan (fig. 9) syns var de tillfrågade känner sig otrygga och varför.  
 
Nästkommande analyser utgår ifrån dessa utpekade platser, men för 
enkelhetens skull slås de ihop enligt grupperna nedan och kallas härefter 
Busshållplats A, Parken, Busshållplats D och Stråket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Busstorg hållplats A 
Hotfulla människor 
Onyktra människor 
Dåligt rykte 
Dålig belysning/mörkt 
Ödsligt 

Park 
Dålig belysning 
Dåligt rykte 
Skymmande växtlighet 
Ödsligt 
Ovårdat 
Onyktra människor 
Hotfulla människor 

E18/hållplats D 
Farlig trafik 
Ödsligt 
Dålig belysning 

Golfvägen 
Mörkt 
ödsligt 

Busstorg hållplats D 
Dålig belysning 
Hotfulla människor 

Trappa 
Halt 

Trappa 
Onyktra människor 
Smal 
Dålig belysning 

Övergångställe 
Farlig trafik 

Busshållplats A 

Parken 

Busshållplats D 

Stråket 

: =  fyra svar   = två svar                    = ett svar 

Fig. 9. Sammanställning av frågeformulären 
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                     Busshållplatsen 
                     Norra vägen 
                     Södra vägen 
                     Väg utan trappor 
                     till tunnelbanan 

               
                 

                 

Trappan 

4.4 Busshållplats D 

4.4.1 Beskrivning och observation 
Många av bussarna från kommunerna norr om Danderyd stannar på 
E18, i en bussficka bredvid centrumet. Hållplatsen är endast för 
avstigande, och flertalet bussar från Täby, Åkersberga och Vaxholm 
stannar för att släppa av passagerare, även en busslinje från 
Sollentuna. Eftersom ingen entré finns i anslutning till hållplatsen 
möts besökaren av en sluten fasad, och måste gå runt centrumet för att
komma till butiker, tunnelbana eller andra bussar.  
 
Den norra vägen runt centrumet går via en trappa då en betydande 
nivåskillnad finns, medan den södra vägen är plan till centrumets 
södra och västra entré. För rörelsehindrade finns dagtid möjlighet att 

ta vägen genom centrumet 
för att exempelvis komma till 
tunnelbanan eller övriga 
bussar med hiss. Kvällar och 
nätter när centrumet håller 
stängt är enda möjligheten 
att istället ta sig söderut och 
runt centrumet via parken
(fig. 11).  
 
Oavsett vilken väg som väljs 
innebär avstigning vid 
hållplatsen att gå en sträcka 
längs motorvägen (fig. 10). 
Här är gångtrafikanten 
relativt oskyddad från fordon  

 
 
 

p

Fig. 10. Utsikt mot norr från busshållplatsen Fig. 11. Olika färdvägar mellan busshållplatsen och centrum/tunnelbana 
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som färdas i hög hastighet, trottoaren är smal och inget skydd finns 
mellan avstigande och bilister. Den stora, slutna fasaden som sträcker 
sig i båda riktningarna gör att platsen känns avvisande. Här finns inga 
möjligheter att gå runt ett hörn, inte heller finns människor i närheten, 
två faktorer som annars är viktiga för trygghetsupplevelsen (Jacobs 
1994, s. 150-151).  
 
Det oskyddade läget ur ett trafikperspektiv blir tydligast på morgonen, 
när busstrafiken är tät och många människor kliver av samtidigt.  Ofta 
anlände fler än en buss samtidigt, och vid flertalet tillfällen stod bussar 
på kö för att köra in i bussfickan. Antalet människor som på morgonen 
klev av varje buss varierade mellan 3 och 30, ofta närmare det senare. 
Detta resulterade i stora klungor av människor på uppemot 50-60 
människor som skulle samsas om en trottoar där två, möjligtvis tre 
kan gå i bredd (fig. 10). Vid lunch var miljön på hållplatsen betydligt 
lugnare, men fortfarande samlades bussar på rad när de anlände 
samtidigt. Även eftermiddagen var lugn, liksom kvällen. 
 

 Avstigande Norrut Söderut 
Morgon 1332 80 % 20 % 
Lunch 216 65 % 35 % 
Eftermiddag 102 75 % 25 % 
Kväll 94 78 % 22 % 

 
Sett över dagen gick en dominerande del av människorna den norra 
vägen runt centrum, som leder till anknytande kommunikationer, 
såsom andra bussar och tunnelbana. Majoriteten av människorna 
anlände på morgonen, vilket understryker de tidigare redovisade 
siffrorna över Mörby centrum som en pendlingsnod. De flesta 
människor gick i rask takt och ingen uppehöll på platsen. Detta tolkas 
här som att busshållplats D inte är en plats där människor vill vistas.  

4.4.2 Tankar om platsen 
 
”Jag tycker att det är en fruktansvärt o-charmig plats! Det är betong, en 
stor motorväg, husfasader och inga träd eller växter. Jättetråkigt.”  
             - Intervjuperson A om känslan att gå av vid hållplatsen 
 
A uppfattar platsen som otrygg ur ett trafiksäkerhetsperspektiv, hon 
känner sig sällan bekväm eftersom motorvägen är trafikerad och 
otrevlig att gå längs. Även de andra intervjupersonerna ogillar att gå 
av vid hållplatsen, C känner ofta att hon är på väg att ”ramla ut i gatan” 
eftersom trottoaren är smal och oskyddad, och tillägger att ett litet 
barn obehindrat kan springa ut på motorvägen.  
 
B ogillar busshållplatsens läge, och menar att hållplatsen i sin helhet är 
dåligt planerad. Dagtid tycker han att det är en dålig miljö på grund av 
avgaser och ljud, men även fordon som håller hög hastighet. E anser 
att en busshållplats på E18 utgör en säkerhetsrisk, och påpekar att 
gångtrafikanter i vanliga fall inte får gå längs motorvägar. Hon skulle 
hellre vilja se busshållplatsen flyttad till busstorget, alternativt 
borttagen, eftersom de flesta som använder hållplatsen är på väg till 
tunnelbanan och får gå en onödig omväg i dagsläget.  
 
D uppfattar inte platsen som otrygg dagtid, men hon tycker liksom B 
att den är otrevlig med trafik och buller. På frågan om hur hon 
uppfattar platsen kvällstid uppger hon att hon sällan åker buss sent, 
och har därför aldrig behövt använda hållplatsen. Hon tillägger senare 
att det aldrig skulle falla henne in att kliva av på hållplatsen nattetid, 
trots att en polisstation finns i centrumet nära inpå.   
 

Fig. 12. Tabell över antal avstigande passagerare, samt vilken riktning de gick åt 
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A uppger att hon 
aldrig har känt sig 
direkt hotad på 
platsen, men att hon 
upplever den som 
utsatt när det är 
mörkt. Denna känsla 
infinner sig främst 
när få människor 
kliver av, eller då det 
bara är hon och ett 
”grabbgäng”. 
 
Anledningen till 
känslan är främst att 
platsen är ödslig, inga 
människor finns för 
att övervaka den. 
Även B tycker att 
platsen är otrygg 
under dygnets mörka 
timmar på grund av 

ödsligheten, men anser också att belysningen är bristfällig. Han tycker 
liksom A att en sluten fasad på ena sidan och en motorväg på andra är 
otrevligt. Han menar att denna gestaltning är en bidragande faktor till 
att platsen känns utsatt på natten.  Även A tycker att belysningen har 
brister, men upplever trafiken som värre, ibland upplever hon en 
rädsla att bli påkörd på kvällarna när flera bussar släpper av samtidigt. 
C ogillar hållplatsen så mycket att hon hellre åker en station extra och 
byter till tunnelbana i Danderyds sjukhus istället för Mörby centrum.  

När B anländer med buss till 
hållplatsen tar han den norra 
vägen runt centrumet, och går 
således ner för trappan (fig. 
14). Denna upplever han som 
osäker på natten, då ett 
utrymme stort nog att inhysa 
en väntante person finns 
under trappan (fig. 15). Han 
beskriver en oro för att bli 

rånad här, eftersom platsen är ödslig på nätterna och inga människor 
finns i närheten som kan höra, alternativt ingripa, ifall en hotfull 
situation uppstår. Även dagtid anser B att trappan är olustig att 
använda, den är lång och uppfattas av honom som instabil. 

 
A anser att trappan är otrevlig snarare än otrygg, men beskriver en 
återkommande rädsla att ramla i den. Hon kan inte precisera varför, 
men funderar på ifall det har med gallret som omgärdar trappan eller 
trappstegens höjd att göra. Hon tycker även att belysningen är 
bristfällig vid busshållplatsen nedanför trappan, då den och området 

Fig. 13. Området på kvällen Fig. 14. Trappan 

Fig. 15. Under motorvägen och trappan 
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runt omkring är mycket mörkt. Första gången hon besökte centrumet 
antog hon att utrymmet längs Mörbyleden under motorvägen var ett 
”gänghäng”, just på grund av ödsligheten och bristen på belysning (fig. 
15).  

Även i frågeformulären fanns negativ information om området, här 
framkom även att trappan är hal vintertid. Samtliga som nämnde 
platsen som otrygg har angett att trafiken skapar otrygghet dygnet 
runt, medan främst ödslighet och dålig belysning skapar otrygghet 
under kvällar och nätter. Detta uppgav även samtliga intervjuade. En 
av de tillfrågade i frågeformulären berättade att hon undviker att ta 
bussar som stannade vid E18 på kvällar och nätter, just för att platsen 
känns mörk och övergiven.  
 

4.5 Parken 

4.4.1 Beskrivning och observation 
Parken är lokaliserad väster 
om Mörby centrum, mellan 
de tre flerbostadshusen och 
Golfbanevägen. Två 
gångstråk löper genom 
parken i nord-sydlig 
riktning, det västra är 
asfalterat medan det östra 
är sandat. I parkens norra 
del finns en rund yta med 
stenar och planteringar, 
möjligtvis har där tidigare 
funnits en fontän (fig. 18). I 

södra delen finns ännu en cirkulär plats, omgärdad av en låg mur och 
tätt buskage. Det finns gott om sittplatser i parken, runt norra cirkeln 
står fyra bänkar vända mot söder, likaså i den södra cirkeln. Även i 
mitten av parken och utefter gångstråken finns bänkar utplacerade. 
Buskage växer hela vägen mellan det västra gångstråket och 
golfbanevägen. Det östra gångstråket är något mer öppet, men även 
här finns buskage. Övriga ytor i parken är täckta med gräs, träd växer 
främst utefter gångstråken.   

 
De flesta sittplatser har skyddad rygg, 
vilket är fördelaktigt enligt litteraturen, 
men det finns inte mycket att titta på 
eller iakta eftersom parken till största 
delen består av gräs.  
 
Parken är relativt lugn med få 
människor som vistas och rör sig i den. 
Tempot här är väsentligt lugnare än vid 
Busshållplats D och ett flertal sociala 
interaktioner sker.  
 

 
Bänkarna är välanvända över hela dagen, främst av medelålders och 
äldre personer, både ensamma och i sällskap. Många gående längs 
stråken stannade till och satt en stund, det var dock få överlag som 
stannade längre än 10 minuter. Dessa korta visiter i parken kan ha en 
mängd olika orsaker, i bästa fall tyder fenomenet på att parken är 
tillräckligt inbjudande för att förbipasserande ska vilja stanna till, men 
det kan likväl betyda att människor går dit, men sedan inte vill stanna 
längre än några minuter.  

Fig. 17. Östra stråket 

Fig. 16. Karta över parken 
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De sociala interaktionerna som skedde i 
parken var varierande. Vid de båda cirkulära 
platserna samlades människor vid flera 
tillfällen och drack öl, främst vid den norra 
platsen. Detta skedde morgon, lunch och 
eftermiddag. Observationerna gjordes olika 
vardagar, därav kan slutsatsen dras att detta 
är ett vanligt förekommande fenomen. Även 
sociala interaktioner bland hundägare 
förekom, främst samtal medan deras hundar 
lekte. Ett samtal överhördes, där det 

pratades högt om skräp i parken och ”skabbiga” buskar som borde 
skötas om bättre. Det nämndes även bråte och skräp i buskarna. Från 
observationsplatsen räknades då 12 glasflaskor i närliggande buskage, 
även flera tändare, platsmuggar, papper, kapsyler, plast, och ett 
cykellås kunde ses. Detta är enligt litteraturen negativt för en plats, 
eftersom en skräpig miljö kan ge intryck av att ingen ansvarar för 
platsen och bryr sig om den, vilket vidare kan leda till ökad otrygghet. 
 
Vad gäller rörelsemönster var aktiviteten högst längs det västra 
stråket, där människor sågs både strosa och cykla. Även flera personer 
som grävde i papperskorgar observerades. Strax över hälften av 
människorna som rörde sig i parken dagtid gick enbart förbi, vilket ger 
ett underlag för att bjuda in till fler och mer långvariga aktiviteter. 
Parken har potential att bli en samlingsplats för fler än i dagsläget, 
med frivilliga och sociala aktiviteter.  
 
På kvällen är parken mörk, enbart det västra stråket lyses upp av 
gatlyktor. Här syns problematiken som diskuterats i litteraturen, trots 
att stråket är upplyst blir buskagen och ytorna utanför stråket mörka 

och svåra att se. En trasig lampa skapade vid observationstillfället ett 
längre mörkt ”mellanrum” längs stråket (fig 21). I övrigt är parken 
mörk, med undantag för ett fåtal enmetershöga lampor längs det östra 
stråket. Dessa ger ett starkt ljus med liten radie, och bländar mer än 
vad de lyser upp (fig. 19). Överblickbarheten är dålig på kvällen, 
främst på grund av den bristfälliga belysningen och de många 
buskagen längs med gångvägarna. Båda dessa faktorer nämndes som 
negativt i grönområden enligt litteraturen (Boverket 1998, s. 85).  

 
Nämnvärt från kvällens observation var en man som cyklade mot 
parkens västra gångväg, men verkade ångra sig och cyklade runt 
parken istället, längs golfbanevägen. De få människor som vistades i 
parken under kvällen rörde sig längs det västra, upplysta stråket.  
 

4.4.2 Tankar om platsen 
Vad gäller intervjupersonerna är upplevelserna blandade, A har aldrig 
varit i parken av den enkla anledningen att hon aldrig känt behovet. B 
undviker parken medvetet, eftersom han upplever den som otrygg 
under dygnets mörka timmar. När han cyklar till och från jobbet sena 

Fig. 18. Norra stencirkeln 

Fig. 19. Parken sedd från västra stråket 
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kvällar tar han hellre vägen runt parken än cyklar igenom den. 
Anledningen till detta är främst att han uppfattar parken som mörk 
och ödslig. Han menar att den bristfälliga belysningen i kombination 
med de många och höga buskagen skapar gömställen och förhindrar 
inblick i parken. Han har aldrig hört talas om någon som råkat illa ut, 
men undviker ändå platsen när han är ensam.  
 
E undviker parken medvetet dagtid, dels eftersom hon tycker att den 
är för varm sommartid, men även på grund av ”A-lagare” som finns på 
platsen. Hon säger att de visserligen är oförargliga, möjligtvis 
högljudda, men att hon inte vill vara eller umgås med dem, och därför 
håller sig på avstånd. Hon har kollegor som äter lunch i parken under 
sommarhalvåret, dessa sätter sig så långt från ”A-lagarna” som möjligt. 
 

C har endast varit i parken 
dagtid, men fanns den 
intetsägande, endast en 
stor, grön äng. Hon tror att 
parken har potential 
eftersom den är solig och 
lokaliserad nära centrum, 
men det är ingen plats som 
hon i dagsläget vill vistas 
på. Anledningen till detta 

är främst det i parken vistas människor som hon anser vara 
obehagliga. Hon tillägger att de aldrig har varit otrevliga eller 
aggressiva mot henne och att det antagligen mest är rykten, men de 
minskar trivseln i parken och gör att hon inte kan slappna av på 
platsen. Dessa människor är även anledningen till att hon undviker 
parken kvällstid. Hon tror att det är svårt för människor att se ifall 

något händer i parken, och menar att Golfbanevägen bredvid känns 
mer öppen och trygg att gå längs.   
 

Även D undviker parken kvällar 
och nätter, eftersom det är mycket 
buskar mellan parken och gatan. 
Hon säger att husen visserligen har 
fönster som vetter mot parken, 
men att de inte inger någon 
trygghetskänsla då husen är för 
höga. Hon nämner att det brukar 
sitta ”A-lagare” i parken, och att 
det för några år sedan skedde ett 
mord på platsen som aldrig 
klarades upp. Den norra delen av 
parken vid stencirkeln tycker hon 
kan vara stökig, med mycket folk 
och ibland stora hundar som 
springer lösa. Hon nämner även  

                den undanskymda cirkulära 
platsen i parkens södra ände, där hon har sett ”gubbar” ligga och sova 
på bänkarna, vilket skapar en ovilja att gå förbi. Hon tillägger att hon 
inte känner sig ”rädd för livet”, men menar att det är obehagligt. 
 
I frågeformulären ges liknande svar som intervjuerna. Här 
förekommer flera svar om berusade människor som ofta vistas i 
parken, och att detta tillsammans med mörker och skymmande 
växtlighet är de största orsakerna till otrygghet. Den ovårdade miljön 
och stökigheten är också problem som nämns i frågeformulären. Detta 
är inte direkt länkat med otrygghet, men enligt litteraturen sänder det 

Fig. 21. Västra stråket 

Fig. 20. Parken dagtid 
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ut signaler om att ingen bryr sig om platsen eller tar ansvar för den. 
Att de otrygga faktorerna här var många kan tolkas som att parken är 
ett område med många trygghetsproblem. De gestaltningsrelaterade, 
såsom mörker och buskage, är möjliga att åtgärda enligt avsnitt 3.2, 
medan de berusade människorna som förekommer och skapar otrivsel 
i parken inte nödvändigtvis hänger ihop med dess utformning.  
 

4. 6 Stråket 

4.6.1 Beskrivning och observation 
Stråket är den del av Golfvägen som löper mellan 
centrumbyggnaden och flerbostadshusen, i nord-
sydlig riktning. Här finns ett fåtal butiker, infart till 
lastkaj samt infart till parkeringshus. I norra änden 
av stråket är centrumets västra entré lokaliserad och 
här finns ett flertal parkeringsplatser. I den norra 
änden finns även en trappa ner till busstorget (fig. 
31), samt en passage till parkeringsdäcket.  
 
Direkt öster om stråket, invid centrumbyggnaden, 
löper en bred gångbana, längs med vilken några 
bänkar står utplacerade. Trots att butikslokaler 
förekommer längs sträckan är centrumets fasad 
sluten, de entréer som finns är otydligt markerade 
och uppfattas privata. Det förekommer inte heller 
några skyltfönster som kan bryta av fasaden, viket i 

litteraturen utpekas vara en faktor som påverkar den upplevda 
tryggheten. I tidigare enkäterundersökningar som genomförts av 
Trygg i Danderyd har stråket pekats ut som en otrygg plats, därför har 

kommunen i samarbete med Diligentia satt upp ny belysning och 
placerat ut nya bänkar (http9).  
 
Stråket är dagtid en levande del av centrumområdet. Antal människor 
varierar under dagen, flest personer är i rörelse på morgonen och 
eftermiddagen. Även runt lunch är stråket livligt, för att sedan bli 
ödsligt och tomt på kvällen.  
 

 
 
Det märktes tydliga trender i människors rörelsemönster de olika 
tiderna på dygnet. På morgonen rörde sig de flesta mot centrum, på 
eftermiddagen från centrum. Under lunchen dominerade ingen av 
riktningarna, men en betydligt större andel människor stod stilla på 
platsen. Av dessa befann sig majoriteten utanför entrén och rökte, för 
att sedan gå in i centrum igen, men även människor som åt lunch 
förekom. På kvällen var det främst från busstorget som människor 
rörde sig, även till och från flerbostadshusen i en större utsträckning 

 Morgon Lunch Eftermiddag Kväll 
Dominerande 
Rörelseriktning 

    
Går 85 % 81 % 90 % 93 % 
Står still 6 % 19 % 7 % 7 % 

Fig. 22. Stråket 

Fig. 23. Tabell över rörelsemönster olika tider på dygnet 
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än tidigare. Detta kan tolkas som att det på kvällen är en större andel 
boende som använder platsen.  
 

 
 
Att platsen på kvällen har en betydligt större andel unga män än 
dagtid (fig. 24 och 25) är intressant ur ett trygghetsperspektiv, då 
tidigare redovisad statistik har visat att just unga män känner sig 
säkrare ute på kvällarna. Inte heller rörde sig någon över 60 ute på 
kvällen. Bristen på äldre kvinnor stämmer väl överens med tidigare 
redovisad statistik över kön och ålder utifrån upplevd trygghet, vilket 
kan leda till slutsatsen att stråket är just ett otryggt område.  
 

 
 
Även biltrafiken varierar under dagen, både i sort och kvantitet. På 
morgonen domineras biltrafiken av varutransporter och färdtjänst, 
medan det vid lunch och eftermiddag förekommer flest personbilar. 

Dessa följer samma mönster som människorna vad gäller 
färdriktningar, och flest bilar i förhållande till människor finns på 
morgonen.  
 
Den nya belysningen på stråket överensstämmer med beskrivningen 
av ”brutalbelysning” som diskuterades litteraturen. Stråket är upplyst 
som av strålkastare, ljuskällan är väl synlig och de utrymmen som 
mellan husen vetter mot parken är mörka. Stråket är dock brett och 
upplyst med dubbla lamprader, vilket ger möjlighet för kvällsvandrare 
att gå i mitten av den breda ljuspelaren. På så vis hamnar de mörka 
partierna på ett tryggare avstånd.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4.6.2 Tankar om platsen 
Vad gäller intervjupersonerna upplever B att stråket är otryggt på 
kvällarna, och att han alltid behöver titta sig över axeln när han vistas 
på platsen. Han uppger att flerbostadshusen borde inge en trygghet då 

Könsfördelning Morgon % Lunch % Eftermiddag % Kväll % 
Kvinnor 41 40 44 35 

Män 59 60 56 65 

Ålder Morgon % Lunch % Eftermiddag % Kväll % 
<10 5 7 3 - 
10-15 4 - 3 - 
15-20 10 9 13 13 
20-30 19 21 29 55 
30-40 25 21 25 10 
40-50 10 35 14 16 
50-60 8 - 9 6 
60-70 7 7 5 - 
70+ 1 - 1 - 

Fig. 24. Tabell könsfördelning olika tider på dygnet 

Fig. 25. Tabell åldersfördelning olika tider på dygnet 

Fig. 26. Vy från stråket, mot parken. 



35 
 

de har fönster mot vägen, men att han inte känner den och hellre tar 
en annan väg. Trots att den nya belysningen på stråket är stark 
upplever han en otrygghet och beskriver det som ”inte upplyst för 
människor”. Få personer vistas på platsen efter att centrumet stängt, 
vilket gör att han blir misstänksam när han väl ser en annan människa. 
Trots den nya belysningen tycker han att Golfbanevägen är ett bättre 
och tryggare vägval.  
 
Även C känner sig obekväm på stråket, bristen på människor kvällstid 
gör att hon upplever platsen som öde och känner sig ensam. Hon anser 
liksom B att belysningen är dålig, och att detta tillsammans med 
ödsligheten ger upphov till otrygghet. Hon tycker även att trafiken i 
stråkets södra ände är rörig, dess utfart är lokaliserad mellan en 
busshållplats och ett övergångställe. Hon upplever att bilister inte kan 
eller vill stanna för fotgängare. Särskilt busschaufförer beskriver hon 
som oaktsamma, då de sällan stannar vid övergångsstället.  
 
D går längs stråket vissa kvällar eftersom det är en del av hennes väg 
mellan tunnelbanan och hemmet. Hon tycker att det är en obehaglig 
sträcka, och går alltid mitt i vägen där det är ljusast. Hon anser även att 
träden längs stråket kastar olustiga skuggor, vilket påvisar att stark 
belysning inte alltid är synonymt bra belysning.  
 
I frågeformulären bekräftas samtliga åsikter som framkom ur 
intervjuerna. Ödslighet utpekades som den största orsaken till 
otrygghet på stråket, men även bristfällig belysning och dålig sikt 
nämndes. Alla dessa är enligt litteraturen kopplat till gestaltning av 
den fysiska miljön, och bör därför kunna behandlas i 
centrumomvandlingen. 

4.7 Busshållplats A 

4.7.1 Beskrivning och observation 
Från busstorget avgår 
samtliga bussar från 
Mörby centrum. Dessa 
är uppdelade mellan 4 
olika hållplatser, A, B, C 
och D. Från A och B 
avgår bussar inom 
kommunen, men även 

mot Täby och Åkersberga. Från C avgår buss mot Sollentuna, från D 
avgår bussar mot Täby och Vallentuna. Vad gäller ankommande trafik 
stannar endast bussar inom kommunen vid hållplats B, övriga släpper 
av vid busshållplats D på E18 (SL). Mellan hållplats B och C finns en 
korttidsparkering samt taxigata, här sker många på –och avstigningar. 
Centrumets norra entré är belägen i nära anslutning till hållplats A, 
detta är även entrén som ligger närmast centrumets tunnelbana och 
den enda som är öppenkvällar och nätter.  

 
Den största aktiviteten på platsen sker runt denna entré, då de flesta 
människor på platsen rör sig mellan centrum/tunnelbana och bussar. 

Fig. 28. Busshållplats A, tidig kväll 

D 
Fig. 27. Karta över busshållplatserna 
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Liksom busshållplatsen vid E18 skiljer det sig här i antal människor 
över dagen. På morgonen är det långt fler människor som går in i 
centrumet än ut, de allra flesta anländer med buss. På eftermiddagen 
är det istället fler personer som rör sig ut från centrumet (fig. 29).  

 
 
De flesta människor som skulle åka med bussar från hållplats A 
väntade inne i centrumet och gick ut innan eller i samband med att 
bussen anlände, trots att vädret vid observationstillfällena var 
behagligt. Det var även tydligt när tunnelbanan anlände, när 30-tals 
människor kom ut samtidigt. Den enda långvariga aktiviteten på 
platsen var en kvinna som sålde jordgubbar strax utanför entrén, samt 
runt lunchtid då några pensionärer samlades på bänkarna och pratade 
i solen i ca en halvtimme. Aktiviteten som dominerade på platsen är 
väntan och rörelse, de flesta väntade på en buss, alternativt var på väg 
någonstans.  

Vad gäller nattrafik avgår bussar inom Danderyd, samt mot Täby, 
Sollentuna och Vallentuna från hållplats A, medan nattrafik mot 
Odenplan och Danderyds sjukhus avgår från hållplats B (http10). Detta 
innebär att människor nattetid samlas mellan hållplats A och entrén, 
då de flesta åker norrut. Härifrån går även en trappa upp till 
parkeringen och stråket, medan det bakom busshållplatsen finns en 
infart till lastutrymmen (fig. 28 och 30).  
 
Att människor hellre väntade inomhus än stod ute, trots behagligt 
väder (enligt observatör), tolkas som att busshållplats A inte är en 
plats där människor vill vistas. Samma mönster observerades vid E18, 
där upplevdes dock fenomenet som mer naturligt eftersom 
motorvägen var tungt trafikerad. Vid busstorget finns ingen annan 
trafik än bussarna, som kör relativt långsamt, vilket tyder på att 
oviljan att vara ute antagligen inte beror på trafiken, men med stor 
sannolikhet på gestaltningen av miljön.  
 

4.7.2 Tankar om platsen 
Vid busstorget upplever A svårigheter att orientera sig och hitta rätt, 

hon menar att platsen är 
otydligt utformad och 
dåligt skyltad. Hon vistas 
sällan vid busshållplatsen 
längre stunder under 
kvällar och nätter. A 
upplever inte platsen som 
osäker, men stressen över 
att inte alltid veta var hon 
ska och vilken buss som 

       går varifrån när hon har 

Tid Antal som går in genom 
entrén 

Antal som går ut genom 
entrén 

Morgon 1506 572 
Lunch  376 212 
Eftermiddag  452 784 
Kväll 234 90 

Fig. 31. Trappan 

Fig. 29. Tabell, antal människor som går in eller ut genom entrén 

Fig. 30. Inzoomning av hållplats A, B, lastinfart och trappa 
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bråttom är en otrygghet. Hon upplever att busshållplatserna är för 
utspridda och anser att det gör platsen svår att överblicka. 
 
E påpekar att platsen runt hållplats A kan vara stökig ibland, med 
ungdomar som kommer från tunnelbanan sena kvällar och nätter. Hon 
uppfattar inte platsen som otrygg på grund av dessa, men väntar ändå 
hellre inomhus. 
 

B upplever att trappan 
från hållplatsen upp till 
stråket är otrygg att 
använda, eftersom en 
betongmur skymmer 
sikten på väg upp (fig. 31 
och 32). Det är inte 
möjligt att se ifall någon 
står ovanför trappan, 
vilket han uppfattar som  

         en utsatt situation, där 
han skulle kunna bli överfallen eller rånad.  
 
D tycker att trappan är brant och uppger att hon alltid har alltid 
telefonen i handen när hon går i den. Hon påpekar att många äldre har 
svårigheter att använda den, och framhåller att kunna ta sig fram 
obehindrat också är en trygghet. Hon tror att tunnelbanan drar till sig 
”skumma typer” och önskar att de väktare som går i centrum på dagtid 
kunde finnas kvar även på kvällar och nätter.  
 
Utifrån frågeformulären var de största orsakerna till otrygghet vid 
Busshållplats A onyktra och hotfulla människor. Dessa kan med stor 

sannolikhet vara samma ungdomar som E nämnde i sin intervju. Att 
många i frågeformulären uppfattar dessa som hotfulla medan E inte 
känner sig otrygg på grund av dem är intressant, och visar ytterligare 
på komplexiteten hos trygghetskänslan.  Ur frågeformulären framkom 
att det är svårt att gå förbi dessa människor på ett tryggt avstånd, och 
att det upplevs olustigt när berusade människor och ungdomar samlas 
på platsen eller sitter i trappan. Belysningen uppges vara otillräcklig 
både runt busshållplatsen och i trappan, även lastinfarten omnämns 
vara mörk och otrygg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 32. Trappan, annat perspektiv 
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5. Plan för centrumets omvandling 
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En skyskrapa ska fungera som ett nytt 
landmärke för kommunen och vara 
mellan 24-32 våningar högt 

En länkbyggnad över Mörbyleden för att 
binda ihop den nya skyskrapan med den 
nuvarande centrumbyggnaden  

En tillbyggnad i form av en huvudentré 
mot väster, där nedgång till t-bana finns 

Ett nytt 10-våningshus med 
kontorslokaler ska uppföras vid södra 
torget och agera som ett bullerskydd 
mellan torget och E18. 

Ett parkeringshus på östra sidan av E18 
ska uppföras, med en gångbro över 
motorvägen som binder samman 
parkeringshuset med centrumbyggnaden 

Ny bostadsbebyggelse ska uppföras vid 
golfvägen, denna ska ansluta till parken 
på ett tydligt sätt 

Den befintliga centrumbyggnaden ska 
moderniseras 

Fig. 33. Grunddragen som presenterades i tävlingsprogrammet. 
Källa: Danderyds kommun 

Ett nytt torg ska skapas och bindas ihop 
med södra torget 

I detta kapitel presenteras planen för centrumomvandlingen, från första 
utkast till dagens gällande detaljplan. 
 

5.1 Bakgrund 
I december 2007 bjöd Danderyds kommun in till en arkitekttävling för 
förslag på förnyelse av bebyggelsen i Mörby centrum. I april 2008 
lämnades 37 bidrag in (http12).  
I tävlingsprogrammet delades  
uppgiften in i följande fokusområden:  
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En stadsmiljö uppges eftersträvas, med tydliga torg, gaturum och 
platsbildningar. Golfbanevägen ska ges karaktären av en stadsgata, 
med en trädallé samt gång –och cykelbanor. Centrumets fasader ska 
rustas upp och gestaltas om, för att förbinda den befintliga 
centrumbyggnaden med de nya utbyggnaderna. Trygghet nämns i 
programmet vara av stor vikt, vilket kan tolkas som att 
trygghetsproblematiken är något som kommunen vill jobba med i 
samband med planläggningen.  
 
Den planerade entréutbyggnaden ska riktas mot det nya norra torget, 
samt västerut mot stråket. Syftet med detta uppges vara att öka 
orienteringsmöjligheterna och folklivet i området. Det nämns även att 
sträckan kan aktiveras, men inte hur eller i vilket sammanhang. 
 
I tävlingsprogrammet nämns ambitionen att omvandla den nuvarande 
parken och skapa en stadspark. Denna uppges få en viktig roll i den 
nya centrumbebyggelsen och ska vara ett grönt stråk genom hela 
centrumområdet.  
 
Centrumbyggnaden ska förlängas norrut längs med E18, vilket skapar 
en bredare överbyggnad över Mörbyleden än tidigare. Detta nämns i 
dokumentet, där vikten av att överbyggnaden ska uppfattas som ljus 
och luftig understryks. Denna avsätts för handelsytor, främst invändigt 
men även med möjlighet för butiksentréer i anslutning till Mörbyleden 
(Danderyds kommun 2007, s. 5-11).  
 
Förslaget som vann tävlingen hette Solvind och skapades av Erik 
Giudice. Följande citat är utdrag ur juryns utlåtande, som beskriver 
hur planen mottogs. 
 

”Detta förslag presenterar en unik byggnad med en skulptural 
tydlighet och nätt volymuppbyggnad. Volymen tillsammans med den 
veckade fasaden skapar en dynamisk helhet.” 
 
”När det gäller utomhusmiljöerna finns det ett slags organiskt 
organiserat flöde genom centrum i samklang med landskapets form. 
Handelsbyggnaden har en form som trappas ned mot centrum och 
torget vilket är positivt för torgmiljön. Hela projektet har försetts med 
en ny glasad vägg mot motorvägen.” 
 
”Förslaget är sparsamt presenterat men tillräckligt för att tydliggöra 
en stark grundidé och juryn bedömer att projektet har potential att 
utvecklas.”(http13) 
 
Detta förslag omarbetades sedan av kommunen och resulterade 2009 i 
en detaljplan. Denna ändrades sedan i flera omgångar, första gången 
efter samrådet 2009 (Danderyds kommun 2012). Efter diverse 
protestlistor och namninsamlingar, främst mot höghuset, reviderades 
planen ytterligare vid två tillfällen 2010, för att sedan antas samma år. 
Protesterna mot planen fortsatte tills regeringen 2012 beslöt att avslå 
alla överklaganden och ge planen laga kraft. (Danderyds kommun 
2012, http14). 
 
Enligt samtlig litteratur som studerats har trygghetsperspektivet störst 
betydelse i gatunivå, samt i husens nedersta våningar. Med anledning av 
detta och de geografiska avgränsningarna som presenterades i avsnitt 
2.1.1 analyseras inte höghusets inverkan på den upplevda tryggheten. 
Även parkeringsgaraget är beläget utanför området och behandlas 
därför inte. Plankartan skärs av längs avgränsningsområdet, men finns 
att ses i sin helhet i bilaga 1. 
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5.2 Dagens plan 
Enligt planen ska Mörby centrum genom upprustningen bli ett mer 
attraktivt centrum, med bättre utemiljö samt större handelsutbud. 
Området ska bli trevligare och tryggare med goda kommunikationer, 
genom att en mer stadsmässig och funktionsintegrerad miljö skapas.  
 
Parkeringsdäcket i centrumområdets nordvästra hörn rivs för att 
lämna plats åt ett stort, bilfritt entrétorg. Detta ska fungera både som 
en samlingsplats och en knutpunkt mellan olika kommunikationer och 
handel. Här planeras uteserveringar, färgglada planteringar, träd, 
sittplatser samt en vattenspegel.  I östra delen av torget byggs en bred 
trappa upp till stråket.  
 

 
 
 
Ambitionen att skapa en stadspark finns kvar i den gällande planen. 
Här planeras gräsmattor, planteringar och träd, även trygghetsökande 
åtgärder såsom belysning nämns. En vattengång ska flyta genom 
parken, denna börjar vid södra torget och mynnar sedan ut i 

Fig. 34. Illustrationsbild, norra torget. Källa: Danderyds kommun 2009 

Fig. 35. Del av illustrationsplan, beskuren efter tidigare redovisade avgränsningar. Källa: 
Danderyds kommun 2012. 
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vattenspegeln vid norra torget (Danderydsaktuellt 2009). De nya 
husen planeras bli höga i söder och lägre mot torget i norr. Alla 
lägenheter ska enligt detaljplanen ha tillgång till terrass, balkong eller 
uteplats, samt ansluta till parken. Det framkommer även att husen ska 
få ett modernt utseende och utformas i ljusa färger, samt placeras så 
att öppningar bildas mellan golfbanevägen och parken. (Danderyds 
kommun 2012). 

 
 
 
Centrumets sydvästra hörn, idag kallat posthuset, rivs för att binda 
ihop det södra torget med stadsparken. Ett hus i åtta våningar byggs 
mot E18, där kontor med handel i bottenvåningen ska inrymmas. 
Detta hus ska även agera som en bullerbarriär mellan E18 och torget, 
för att göra torget tystare och lugnare (Danderyds kommun 2009). 
 
Enligt detaljplanen ska träd planteras på båda sidor om golfbanevägen, 
i avsikt att ge gatan en stadsgatekaraktär. Golfvägen (här kallat 
stråket) ska kompletteras med en rad träd på västra sidan, så en allé 

skapas även här. Ur planens bestämmelser kan också utläsas att 
parkering längs stråket upphör, med undantag för rörelseförhindrade.  
 
Länkbyggnadens utformning tar mycket utrymme i detaljplanens 
tillhörande gestaltningsbestämmelser. Här uppges att den befintliga 
centrumbyggnaden ska ges en ny, stor entré mot Mörbyleden. 
Fasaderna på både sidor av Mörbyleden får inte utformas slutna, utan 
måste innehålla stora, väl upplysta skyltfönster och verksamheter med 
entréer mot gatan. Här uttrycks även att gestaltningen av 
längbyggnaden måste uppfattas som öppen och ljus.  
 

 
 
 
Miljön vid Busshållplats D längs E18 får inte utformas för att 
uppmuntra eller inbjuda till vistelse på platsen. Fasaderna ska förnyas 
i samband med ombyggnationen och anpassas till de nya byggnaderna 
(Danderyds kommun 2012).  
 
 

Fig. 37. Illustrationsbild, överbyggnaden Mörbyleden. Källa: Danderyds kommun (2009) 

Fig. 36. Illustrationsbild, norra torget med trappa samt anslutning till parken. Källa: 
Danderyds kommun (2009) 



43 
 

 
 
 
 
 
 
  

6. Diskussion och slutsats 
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I detta kapitel diskuteras resultaten, frågeställningarna besvaras genom 
att kombinera teorin med empirin. Först diskuteras den fysiska 
gestaltningens roll i trygghetsfrågor utifrån fallstudien, sedan bedöms 
planen utifrån de resultat och teorier som framkommit. Här ges även 
förslag på teorigrundade förbättringar, om behovet finns. 
 

6.1 Vilka faktorer bidrar till att miljön runt om Mörby 
centrum uppfattas som otrygg? 
Studien har bekräftat att tydliga samband finns mellan den fysiska 
gestaltningen av miljön och den upplevda tryggheten. Det var dock 
inte alltid människorna var medvetna om exakt vad som framkallade 
otryggheten, men kunde efter lite funderande motivera orsakerna. 
Resultaten stämde väl överens med vad som framkommit av den 
studerade litteraturen och bekräftar således teorin som presenterades 
i kapitel 3. 
 

6.1.1 Bristande belysning 
Den vanligaste anledningen till otrygghet var brist på belysning, vilket 
förekom på alla de olika platserna och nämndes i både frågeformulär 
och intervjuer.  Av observationerna framkom att de olika platserna har 
olika karaktär med betydande skillnad i tempo, folkliv och 
förekommande aktiviteter. I parken var tempot lugnt och frivilliga 
aktiviteter dominerade, även sociala interaktioner förekom. Vid 
stråket intill parken var tempot högt dagtid med mycket rörelse, 
främst nödvändiga aktiviteter då det handlade om att ta sig mellan 
olika punkter. Även vid busshållplats D hölls ett högt tempo och inga 
människor stannade på platsen, vilket gjorde den tom mellan 
bussarna. Busshållplats A var livlig, även här var det främst 

nödvändiga aktiviteter som dominerade, såsom att vänta på bussen. 
Att belysning nämndes omfattande på alla dessa platser, trots dess 
olikheter i både utformning och användning, visar på att mörker är en 
betydande orsak till otrygghet, oavsett hur platsen i övrigt är 
utformad.   
 

6.1.2 Ödslighet 
Även ödslighet förekom på alla platser som en källa till upplevd 
otrygghet. Ödslighet är dock inte direkt kopplat till gestaltningen på 
samma sätt som mörker, eftersom det inte är möjligt att åtgärda med 
t.ex. bättre belysning. För att minska en plats ödslighet måste 
människor enligt litteraturen vilja röra sig där. Detta kan 
åstadkommas med ett flertal metoder (se kapitel 3), gemensamt för 
dessa är att öka folklivet genom att göra platsen mer tilltalande. Här 
blir problemet med ödslighet något som i förlängningen beror på 
gestaltningen av den fysiska miljön, eftersom det är genom denna som 
platsen förändras och blir inbjudande att vistas på. Den stora andelen 
nödvändiga aktiviteter som förekommer runt Mörby centrum innebär 
att underlag finns för att uppmuntra fler frivilliga aktiviteter, då många 
människor vistas på platsen, men inte utnyttjar den till fullo. Närvaron 
av andra människor är därav en betydande faktor när trygghet 
diskuteras, och kan påverkas av den fysiska miljön, samt ökas med 
hjälp av omgestaltning. 
 

6.1.3 Trafik 
Utifrån frågeformulär och intervjuer beskrevs snabb och hotfull trafik 
som en otrygghetsfaktor, främst runt Busshållplats D vid E18. Trafik 
på en motorväg förekommer dock oavsett hur omgivningen ser ut, och 
med Stockholms expansion kommer den antagligen öka i framtiden. I 
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de flesta frågeformulär framkom att busshållplatsen vid E18 var 
otrygg på grund av trafik, men när intervjuerna gick djupare framkom 
även att platsen upplevs otrygg av andra orsaker, den uppfattas som 
otrevlig med en sluten fasad. Detta kan kopplas till gestaltning av 
miljön, då det i kapitel 3 diskuteras om fasadernas roll för tryggheten, 
och vikten av öppna fasader. Vad gäller den faktiska trafiken kan 
situationen bli mindre påtaglig med hjälp av ingrepp i miljön, till 
exempel en avskiljare mellan bussfickan och övriga filer. Även detta 
diskuteras i litteraturen som en trygghetsökande åtgärd och kallas där 
avskild hållplats. 
 

6.1.4 Hotfulla eller berusade människor 
Även Hotfulla och/eller berusade människor förekom, främst vid 
hållplats A och parken, men även runt hållplats D. I parken utgjorde 
berusade människor den största anledningen till att de intervjuade 
undviker den kvällar och nätter. Under observationen syntes ett flertal 
människor dricka alkohol i parken, dock var dessa inte utagerande på 
något sätt, endast högljudda vid tillfällen. Intervjupersoner och 
svarande på frågeformulär uppfattade emellertid deras närvaro som 
något negativt. Detta är, liksom ödslighet, inte direkt länkat med 
gestaltning av miljön, men enligt litteraturen kan miljön utformas med 
tydliga zoner, som ger platsen mer struktur och sätter gränser, vilket 
gör det lättare att komma närmare eller längre bort från människor. 
En intervjuad uttryckte att platser där hotfulla människor med 
illasinnade avsikter kunde gömma sig var särskilt obehagligt, såsom 
ovanför trappan vid busshållplats A. Detta problem är knutet till 
gestaltning och kan enligt litteraturen lösas med fria siktlinjer, god 
överskådlighet och god belysning.  
 

6.1.5 Skymmande växtlighet 
Skymmande växtlighet nämndes i både frågeformulär och intervjuer, 
samt observerades på plats i parken. Främst gällde detta buskage, som 
uppfattades skymmande vad gäller sikt och inblick. Ur intervjuerna 
framkom att de täta buskagen inte var obehagliga för att människor 
kan gömma sig bakom dem, utan snarare för att de hindrar insyn och 
medför att parken upplevs isolerad. Detta fenomen bekräftas av 
litteraturen som ett vanligt förekommande problem i parker, i 
kombination med ödslighet. Skymmande växtlighet förekom endast i 
parken, antagligen eftersom övriga platser saknar grönska. 
 

6.2 Hur behandlas dessa faktorer i 
centrumomvandlingen, stämmer det överens med 
litteratur inom ämnet?  
Det är uppenbart att kommunen är medveten om otryggheten runt 
centrumet, och att detta har funnits i åtanke genom 
gestaltningsprocessen. Denna medvetenhet märks tydligt då trygghet 
nämns flertalet gånger i både plandokumenten och publiceringen i 
lokaltidningen.  
 
Av detaljplanen framkommer att ett belysningsprogram ska upprättas 
för hela centrumområdet. Detta är enligt litteraturen positivt, 
belysning möjliggör bättre sikt och kontroll över miljön. Här bör alla 
aspekter av belysning betänkas, både praktisk gatubelysning, 
effektbelysning och inbjudande belysning som strömmar ut från 
skyltfönster. Önskvärt är även att de många råd som finns att 
tillhandhålla av Polismyndigheten, Boverket m.fl. följs, eftersom det 
senaste belysningsprojektet på stråket enligt empirin inte gav den 
trygghetsökande effekt som eftersträvades.  
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6.2.1 Busshållplats A 
Det nya torget skapar ett stadsrum med en ny karaktär, olikt 
busshållplatserna och parkeringsdäcket som finns på platsen i 
dagsläget. Den mörka trappan med dålig sikt som i både frågeformulär 
och intervjuer utpekats vara otrygg försvinner till förmån för en bred, 
öppen trappa. Denna ligger närmare centrumbyggnaden och det 
nordligaste bostadshuset, vilket enligt litteraturen ytterligare borde 
öka tryggheten, trappan blir både ljusare och mer övervakad.  
 
Svårigheterna att orientera sig på platsen förbättras när den nya 
entrén blir mer framträdande och de tidigare utspridda 
busshållplatserna samlas ihop.  
 
Ett stort torg skapar nya positiva förhållanden, men kan även skapa 
nya problem. På helger när många är på väg hem från nattliv i centrala 
staden har platsen angivits som otrygg på grund av hotfulla och 
berusade människor, främst för att dessa är svåra att undvika då ytan 
som avsatts för att vänta på bussarna är relativt liten. I dessa fall kan 
en större yta vara positiv för upplevelsen nattetid och resultera i att 
ett tryggt avstånd blir lättare att hålla. På vardagar riskerar torgytan 
att uppfattas som tom och ödslig under kvällar och nätter, eftersom 
centrumet stänger tidigt och platsen blir mindre befolkad. Torget bör 
därför vara väl möblerat, med utrymme för både valfria aktiviteter och 
sociala interaktioner.  
 
Överlag behandlas och elimineras de faktorer som framkallar 
otrygghet på platsen, men med en stor, öppen yta kan nya problem 
uppkomma. Enligt litteraturen är det här viktigt att ytan blir 
tillräckligt möblerad för att inte känns ödslig, men tillräckligt öppen 
för att kunna överblickas utan ansträngning. 

6.2.2 Parken 
Många tillfrågade klagade på skymmande växtlighet och bristfällig 
belysning som en anledning till otrygghet i parken, därför kan en 
stadspark vara en effektiv lösning. Med ordnade planteringar, väl 
upplysta stråk och fria siktlinjer ökar insynen, vilket enligt teorin är 
positivt för trygghetskänslan i parker och kan öka den upplevda 
tryggheten. 
 
Även de nya bostadshusen ger goda möjligheter att öka tryggheten, 
eftersom parken inte längre får en ”död kant” mot Golfbanevägen. 
Dessa ger en högre närvaro av andra människor som kan övervaka 
platsen, vilket både Gehl, Jacobs och statliga institutioner såsom 
Boverket och Polismyndigheten anser vara en källa till trygghet, både 
reell och upplevd sådan. Ytterligare öppenhet ges till parken då även 
den norra kanten öppnas upp mot torget, istället för parkeringsdäcket 
som finns där i dagsläget.  
 
Många intervjuade och tillfrågade har uttryckt att det brukar vistas 
obehagliga och berusade människor i parken, och att dessa är en 
anledning till att undvika området. Huruvida detta förbättras genom 
omgestaltningen är svårt att förutse, eftersom det rör sig om enskilda 
individer och rätten till allmänna platser såsom parker inte kan tas 
ifrån en viss grupp. En mer öppen park ökar dock insynen och kan 
resultera i att personer som annars upplevs obehagliga blir mindre 
påtagliga. 
 
Enligt litteraturen är de viktigaste faktorerna för ökad trygghet i 
parkmiljöer överblickbarhet och belysning. Dessa nämns i samband 
med parken i både detaljplanens gestaltningsprogram och 
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tidningspubliceringen, vilket är positivt utifrån studien och utgör goda 
möjligheter för parken att upplevas tryggare än i dagsläget.  
 

6.2.3 Stråket  
Den främsta otryggheten på stråket var enligt intervjuerna och 
frågeformulären ödsligheten. När "posthuset" rivs blir stråket kortare, 
och i kombination med den nya, breda trappan öppnas det upp mot de 
båda torgen. Detta kan resultera i att platsen uppfattas mindre 
isolerad, men huruvida ödsligheten försvinner helt är ovisst. Enligt 
litteraturen kan ödslighet och otrygghet längs en lång husfasad 
förbättras med entréer och skyltfönster. Detta görs delvis i planen då 
en stor entré riktas mot stråket, men ingenstans i planen kan 
information om skyltfönster eller öppningar i fasaden utläsas längs 
sträckan.  Den tilltänkta entréns utstickande form resulterar sannolikt 
i att den syns längs hela stråket, vilket underlättar orientering på 
platsen och kan enligt litteraturen även öka tryggheten. När parken 
blir mer öppen och upplyst syns den tydligare från stråket, och skapar 
möjligheten att gå runt ett hörn. Idag skymtas parken endast som 
mörka tomrum mellan punkthusen under kvällar och nätter.  
 
I tävlingsprogrammet från 2007 uppmanades de tävlande att 
”aktivera” stråket, medan denna ambition inte är lika tydligt uttalad i 
planen från 2012. Finns inga aktiviteter riskerar ödsligheten att 
kvarstå även efter att planen är genomförd, möjligtvis mindre påtaglig. 
En lösning här kan enligt litteraturen vara att inhysa en restaurang 
eller ett kvällsöppet café med uteservering, alternativt en kvällsöppen 
butik. Dessa skapar en tydlig närvaro av andra människor, vilket enligt 
samtlig studerad litteratur ökar den upplevda tryggheten. Det kan 
även skapa liv och rörelse längs stråket under kvällar och nätter, efter 
att övriga butiker i centrum har stängt.  

6.2.4 Busshållplats D 
Busshållplatsen vid E18 ska enligt detaljplanen finnas kvar även efter 
centrumomvandlingen. Detta ställer omfattande krav på utformningen 
av miljön, eftersom platsen upplevs otrygg ur både trafik –och 
överfallsperspektiv. Ur planbestämmelserna kan utläsas att miljön inte 
ska utformas för att uppmuntra till vistelse på platsen, vilket 
framkallar frågan om hur ankommande resenärer kan komma att 
uppfatta hållplatsen. 
  
En alternativ lösning är att flytta busshållplatsen till den nya 
”bussgatan”, men med tanke på mängden bussar som passerar skulle 
detta sannolikt öka trafikmängden runt centrumet mer än vad som 
kan hanteras. Ett annat alternativ är att låta bussarna åka förbi Mörby 
centrum och gå direkt till Danderyds sjukhus, dock skulle detta göra 
centrumet mindre tillgängligt för resenärer norrifrån. Att skapa ett så 
kallat avåkningsskydd mellan E18 och bussfickan längs hela sträckan 
förbi centrumet är utifrån litteraturen en bra lösning, det leder till att 
busshållplatsen upplevs som mer skyddad från trafiken. Detta förslag 
kom även upp i intervjuerna, vilket tyder på att det är något som 
människor på plats efterfrågar.  
 
Av planen framkommer även att en entré ska finnas i anslutning till 
hållplatsen. Detta uppfattas som positivt enligt empirin, eftersom det 
upplevdes negativt och otillgängligt att behöva gå runt 
centrumbygganden. För att detta ska vara hållbart ur ett 
trygghetsperspektiv krävs att denna entré är öppen kvällar och nätter, 
eftersom människor rör sig mellan Busshållplats D och tunnelbana 
eller annan buss dygnet runt. I annat fall får resenärer gå längre än 
dagsläget, vilket kan komma att upplevas som otryggt och otrevligt då 
miljön planeras för att inte uppmuntra vistelse.  
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Ur ett allmänt trivselperspektiv bör entrén även vara tilltalande 
gestaltad, då den är centrumbyggnadens första intryck på många 
besökare, och en otrevlig miljö kan enligt litteraturen sända ut signaler 
om att platsen i sin helhet är otrygg.  
 
Med överbyggnaden försvinner trappan, som enligt intervjuer och 
frågeformulär har varit negativ för upplevelsen av platsen. Dessa 
negativa upplevelser är både fysiska då trappan är halt vintertid, 
liksom psykiska, eftersom den är mörk och känns utsatt kvällstid. Att 
det i gestaltningsprogrammet understryks att överbyggnaden måste 
utformas ljus och luftig visar att en medvetenhet finns för att platsen 
under motorvägen idag är mörk och anses otrygg. Kraven på att 
entréer och ljusa skyltfönster ska finnas mot Mörbyleden under 
överbyggnaden stämmer väl överens med litteraturen, som talar för 
just öppna fasader som låter ljus strömma ut. Givetvis finns en risk att 
platsen under överbyggnaden fortsätter att vara otrygg, men enligt 
litteraturen finns goda möjligheter att med ombyggnaden skapa en 
trygg, upplyst plats med mer folkliv och rörelse än i dagsläget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3 Avslutande kommentar och vidare forskning 
Det har i studien uppdagats att Mörby centrum har många problem 
med otrygghet som kan kopplas till den fysiska gestaltningen. Samtliga 
av dessa problem påverkas av den nya planen till det bättre, och löses 
väl efter förutsättningarna som finns på platsen, utifrån den litteratur 
empiri som bearbetats.  
 
Det är viktigt att påpeka att ombyggnaden inte är påbörjad än, och det 
är svårt att förutse vilka effekter en plan kommer att få innan den är 
genomförd. Det framkom av studien att nya problem kan uppkomma i 
samband med planens genomförande, såsom ett ödsligt torg eller 
stråk.  
 
 
Utifrån detta skulle det vara intressant att göra samma studie efter att 
planen genomförts, för att jämföra med detta resultat. Det skulle även 
vara intressant att genomföra samma studie i flera förortscentrum, 
eftersom det är svårt att generalisera från en fallstudie med en enskild 
enhet. Resultaten som framkom i studien skulle kunna vara unika för 
Mörby centrum, särskilt då det kan finnas skillnader mellan olika 
kommuner och hur de jobbar med trygghetsfrågor i sina planer. 
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7.4 Bilder och kartor 
 
Fig. 1.  
Egen sökning, anmälda brott 2013-02-20. Brottsförebyggande rådet. 
Tillgänglig på internet: http://statistik.bra.se/solwebb/action/index 
 
Fig. 3. 
Eget diagram, baserat på statistik från Den Nationella 
Trygghetsundersökningen (NTU) 2011, Brottsförebyggande rådet. 
Tillgänglig på internet: 
http://www.bra.se/bra/publikationer/arkiv/publikationer/2012-02-
22-ntu-2011.html 
 
 Fig. 4. 
Gehl, Jan (2010), s. 21. Cities for People [Elektronisk resurs]. Island 
Press 
 
Fig. 5. 
Avskild hållplats, s. 5. Busshållplatser: exempel, råd och detaljer. 
(2010). Borlänge: Vägverket  
 
Fig. 6. 
Enkel stopphållplats, s. 5. Busshållplatser: exempel, råd och detaljer. 
(2010). Borlänge: Vägverket  
 
Fig. 33. 
Tävlingsprogram för utbyggnad och förnyelse av Mörby centrum 
Tävlingsområdets olika deluppgifter, s. 6. (2007). Tillgänglig på 
internet: http://www.arkitekt.se/s35228/f5779. Danderyds kommun. 
Medgivande 2013-08-08. 
 

 
 
Fig. 34. 
Illustrationsbild s. 1. Danderydsaktuellt, Mars 2009. Danderyds 
kommun. Medgivande 2013-08-08. 
 
Fig. 35. 
Illustrationsplan över Mörby centrum, tillhörande detaljplan D262. 
Danderyds kommun. Medgivande 2013-08-08 
 
Fig. 36. 
Illustrationsbild s. 2. Danderydsaktuellt, mars 2009. Danderyds 
kommun. Medgivande 2013-08-08. 
 
Fig. 37. 
Illustrationsbild s. 2. Danderydsaktuellt, mars 2009. Danderyds 
kommun. Medgivande 2013-08-08. 
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Bilaga 1 
Hela illustrationsplanen såsom den presenteras i 
detaljplanedokumentet.  
 
Källa: Detaljplan över Mörby centrum, D262.  
            Danderyds kommun. Medgivande 2013-08-08 
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Bilaga 2 
Frågeformulär, även bas för intervju 

1. Kön:  
 Kvinna  Man 
 

2. Ålder:   
 
 

3. Bor du eller har du bott i Danderyd?  
 
 

4. Finns det någon plats runt Mörby centrum som du anser vara 
otrygg/osäker? Eller som du inte går till vissa tider på dygnet? 
Om ja, var? Ringa in på kartan 
Om nej, hoppa till fråga 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Varför är det otryggt/osäkert just där? Kryssa i det som passar, 
gärna flera saker! 

Dålig belysning 

Farlig/osäker trafik 

Hotfulla människor 

Ödsligt 

Dåligt rykte 

Skymmande växtlighet 

Annat: 

 

 

6. Vilken tid/tider rör det sig om? 

 

7. Kan du komma på någon insats som kan göras för att förbättra 
platsen? Eller känner du till något som har åtgärdats redan? 

 

8. Finns det någon annan plats i Danderyd som du anser 
otrygg/osäker? I så fall, var och varför? 
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Bilaga 3 
 
Observationsschema park 

Tid, exakt Kön Ålder Aktivitet Varaktighet Plats 
      

 
 
Observationsschema stråk 

Tid, 10-
minutersintervall 

Kön Ålder Aktivitet riktning 

     
 
 
Observationsschema busshållplats E18 

Tid, 10-
minutersintervall 

Antal bussar Antal människor 
norrut 

Antal människor 
söderut 

    
 
 
Observationsschema busshållplats A 

Tid, 15-
minutersintervall 

Antal 
människor in 

Antal 
människor ut 

Övrig aktivitet 

    
 
 


