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Samtyckesformulär
Syftet med undersökningen är att utvärdera om de lokala brottsförebyggande insatserna som genomfördes i Rinkeby under hösten 2018 och våren 2019 fått effekt. Undersökningen genomförs
med hjälp av intervjuer av personer i samverkansgruppen och enkäter med personer som på olika
sätt arbetat i Rinkeby tunnelbanestation under aktuell period.
Enkätsvaren behandlas utifrån vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Det innebär att största
möjliga konfidentialitet eftersträvas i undersökningen genom att ingen obehörig får ta del av materialet. Materialet förvaras så att det bara är åtkomligt för Anna Sonander och Hera Muhire. I rapporteringen av resultatet i form av en rapport kommer informanterna att avidentifieras så att det inte
går att koppla resultatet till enskilda individer. Vidare innebär det att det insamlade materialet enbart används för forskningsändamål. Det innebär också att ditt deltagande i studien är helt frivilligt.
Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering.
Jag bekräftar härmed att jag har tagit del av skriftlig information om studien och accepterar att
delta.
Jag har fått information om att de uppgifter som samlas in kommer att behandlas konfidentiellt, på
ett sådant sätt att min identitet inte kommer att avslöjas för obehöriga.
Jag är medveten om att min medverkan är helt frivillig och att jag när som helst och utan närmare
förklaring kan avbryta mitt deltagande.

Har du några frågor om undersökningen är du välkommen att kontakta Anna Sonander, 046–
2226935 eller a nna.sonander@soclaw.lu.se

Tack för din medverkan

Mvh Anna Sonander och Heraclitos Muhire
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BAKGRUNDSVARIABLER
1. Vilket kön har du?
Kvinna
Man
Transidentitet
Jag vill inte identiﬁera mig efter dessa alternativ
2. Hur gammal är du?
20-30
31-40
41-50
51-60
61-70
3. Är du född i Sverige?
Ja
Nej
4. Är någon av dina föräldrar födda utomlands?
Ja, båda mina föräldrar
Ja, min mor
Ja, min far
Nej
Vet ej
5. Vad har du för familjesituation? (ﬂera svarsalternativ möjliga)
Jag bor med mina föräldrar/förälder
Jag bor ensam
Jag är sambo
Jag har barn
Annat (ange gärna i kommentatorsfältet)
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6. Utbildningsbakgrund - ange din högsta avslutande utbildning alternativt den
utbildning du för tillfället är aktiv i.
Grundskola
Gymnasium
Högskole-/universitetsutbildning
Doktorandutbildning
Annat

7. Har du själv bott i Rinkeby under perioden 2018-2019?
Ja
Nej
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ALLMÄN KÄNSLA AV TRYGGHET
8. Är du orolig över brottsligheten i samhället? (samhället i stort, inte speciﬁkt Rinkeby)
Om ja, ange gärna om det är någon speciell brottstyp du tänker på.
Ja, i stor utsträckning
Ja, i viss utsträckning
Nej, inte alls
Vet ej
Vill inte svara

9. Har du känt oro för att utsättas för brott under de senaste 18 månaderna?
Utveckla gärna ditt svar i kommentatorsfältet.
Ja
Nej

10. Om du svarat ja på föregående fråga: har denna oroskänsla varierat under perioden
och i så fall på vilket sätt?
Ja
Nej

11. Har du tidigare erfarenhet av att utsättas för brott? Om ja, ange gärna i
kommentatorsfältet vilken typ av brott och om du polisanmälde det.
Ja
Nej
12. Har du en nära anhörig/vän som har tidigare erfarenhet av att utsättas för brott? Om
ja, ange gärna i kommentatorsfältet vilken typ av brott.
Ja
Nej
Vet ej
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ARBETET I RINKEBY
13. Har du i ditt arbete varit stationerad i eller i nära anslutning till Rinkeby T-station
under perioden 2018-2019?
Ja, hela perioden
Ja, ca halva perioden (ange gärna vilken period i kommentatorsfältet)
Ja, en mindre del (ange gärna vilken period i kommentatorsfältet)
Nej

14. Har det hänt att du känt oro över att utsättas för brott på din arbetsplats under tiden
du arbetat i Rinkeby? (Flera svarsalternativ möjliga)
Nej, jag har aldrig varit orolig
Ja, jag har ibland varit lite orolig
Ja, jag har ibland varit mycket orolig
Ja, jag har ofta varit lite orolig
Ja, jag har ofta varit mycket orolig
15. Om du känt oro för att utsättas för brott på din arbetsplats under tiden du arbetat i
Rinkeby;
Har denna känsla
varierat under perioden?
På vilket sätt har den
varierat?
Var har du befunnit
dig när du känt av
den oron?

16. Har du under ett arbetspass i Rinkeby utsatts för våld- och/eller hotbrott?
Ja
Nej
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17. Om du utsatts för våld- och/eller hotbrott under ett arbetspass:
Vid vilket/vilka tillfällen du utsatts för våld och /eller hotbrott?
Vilken typ av våld och/eller hotbrott?
Anmälde du incidenten/ incidenterna till ansvarig chef?
Anmälde du incidenten/ incidenterna till polisen?
Har du fått tillräckligt stöd av dina arbetskollegor/chefer för att du ska
kunna fortsätta utöva ditt yrke?
Upplever du att du har blivit lyssnad och trodd på när du berättat om din
utsatthet?

18. Hur viktiga anser du att följande åtgärder är för att du ska känna dig trygg när duvistas
på din arbetsplats i Rinkeby? (Flera svarsalternativ möjliga)
Fler poliser/ordningsvakter i rörelse
Fler avgångar i kollektivtraﬁken
Bra belysning på allmänna platser
Närvaron av ordningsvakter
Närvaron av poliser
Övrigt (ange i kommentatorsfältet)
Jag känner ingen oro

19. Upplever du att du under tiden du arbetet i Rinkeby har kunnat utföra ditt arbete
tillfredsställande? (utifrån syftet med ditt uppdrag)
Ja, alltid
Ja, ibland
Sällan
Aldrig

20. Har du en nära anhörig/vän som har utsatts för brott i eller i anslutning till Rinkeby
tunnelbanestation?
Om ja, ange när samt vilken typ av brott i kommentatorsfältet
Ja
Nej
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ARBETET MOT STÖRANDE MOMENT I RINKEBY T-STATION OCH DESS NÄROMRÅDE
21. Vet du om att en samverkansgrupp bestående av bland annat MTR, polis, kommun
och bostadsbolag aktivt arbetat med Rinkeby tunnelbanestation hösten 2018 och våren
2019?
Ja
Nej

22. Om du svarat ja på föregående fråga, har du på något vis märkt av detta samarbete,
och i så fall hur? (ange hur i kommentatorsfältet och ange gärna insatser som du märkt
av)
Ja
Nej

23. Har du märkt av någon förändring i Rinkeby T-station under perioden 2018-2019 vad
gäller närvaron av kriminella och/eller störande aktiviteter? Om du svarat ja, på vilket
sätt har du märkt av en förändring (ange i kommentatorsfältet)
Ja
Nej
24. Har du märkt av någon förändring vad gäller vilka personer som rör sig i området
(kvinnor/män/barn osv)?
Ja
Nej
25. Vilka förändringar?
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ÖVRIGT
26. I tunnelbanan rör sig både barn, ungdomar och vuxna. Har ni någon särskild aktivitet och/eller utbildning för att kunna möta barn och unga i olika situationer? Om du
svarar ja, ange gärna vilken aktivitet/utbildning som avses i kommentatorsfältet)
Ja
Nej

27. Anser du att du har tillräcklig kompetens för att hantera de olika situationer som du
möter i ditt arbete?
Ja
Nej

28. Har du kännedom om att barnkonventionen blivit lag den 1 januari 2020?
Ja
Nej
29. Har du erbjudits och genomgått någon utbildning av barnkonventionen inför eller
under anställning?
Ja, inför anställning
Ja, under anställning
Ja, både inför och under anställning
Nej
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