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 Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning arbetar med 
utveckling av stadsmiljön i Akalla, Husby, Kista och 
Rinkeby så att de som bor eller vistas i området ska 
trivas. 

 Denna omgång av medborgarpanelen fokuserar på 
frågor om fritid i utemiljön.

RINKEBY-KISTA UTEMILJÖ

Inledning
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 Boende/besök – Ungefär en fjärdedel av de tillfrågade har svarat att de bor i eller besöker Akalla, 
Husby, Kista eller Rinkeby någon gång. De har fått svara på frågor inom de tre områdena nedan. 

 Hundrastgårdar – 15% av de svarande har hund, är hundvakt eller tänker skaffa hund. Av de 
hundrastgårdar som finns i området sticker hundrastgården nedanför Akalla By ut som en av de 
bästa. Det viktigaste för att en hundrastgård ska vara bra är att det är en stor och omväxlande yta, att 
den har säkra stängsel och att det finns sopkorgar och bänkar.

 Multisportplan – Det är få som svarar att de använt multisportplanen och de som har använt den 
har framför allt spelat basket och fotboll där. Många uppskattar dock att den finns.

 Fritidsbiblioteket – Nästan en tredjedel tror att de kommer att använda sig av fritidsbiblioteket och 
många är mycket positiva till det. Att kunna låna inför aktiviteter som görs enstaka gång eller till barn 
som snabbt växer ur utrustningen nämns som klara fördelar. De som bor i Rinkeby-Kista uppger att 
de kommer använda fritidsbiblioteket i större utsträckning än de som bor utanför området.

 Svarsfrekvens – Totalt har 1693 personer i Medborgarpanelen svarat, och av dessa har 441 svarat 
att de bor i eller besöker området någon gång. Detta innebär en total svarsfrekvens på knappt 40%, 
men för boende i Rinkeby-Kista var svarsfrekvensen 63%.

Sammanfattning



Bor i eller
besöker Akalla,
Husby, Kista
eller Rinkeby
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En fjärdedel bor i eller besöker någon gång 
Akalla, Husby, Kista eller Rinkeby
Fråga; Bor du i eller besöker du någon gång Akalla, Husby, Kista eller Rinkeby?

Bas: samtliga (n=1693)

26

74

Ja Nej

%



Frågor om 
hundrastgårdar
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Vilken hundrastgård tycker du bäst om i 
stadsdelsområdet?

Obs! Ordmolnet baseras på de öppna svar som respondenterna lämnat på frågan ovan. 
Ju fler gånger ett svar förekommer desto större är det i ordmolnet. 
Endast platser som nämnts förekommer i ordmolnet.
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Vad gör en hundrastgård bra?
Vanligaste typen av svar:

 Ytan – ska vara stor och inte 
lerig

 Springa fritt – utan koppel 
och leka med andra hundar

 Underlaget – naturligt och 
omväxlande underlag

 Säkerhet – bra stängsel och 
staket

”Tillräckligt stor yta så att hundar 
kan springa.

”Naturligt underlag, gärna i 
skog där det finns stenar och 

stockar att hoppa upp på 
balanser och krypa under”

”Möjlighet för hundar att springa fritt utan 
koppel, att träffa och leka med andra hundar. 

Jätteviktigt! Kul också att träffa andra 
hundägare, har fått vänner på detta sätt.”

”Kuperad, rymningssäker dvs 
att det inte är lätt gräva/trycka 

sig ut under stängslet.”
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Sopkorg, bänkar och träd är det viktigaste 
på en hundrastgård
Fråga; Vad ska finnas på en hundrastgård?

 29% av boende i 
Hyreslägenhet svarar att 
Bord ska finnas på en 
hundrastgård.

Bas: de som svarat ja på har hund, är hundvakt eller tänker skaffa hund, n=63

Ex, stenar, nivåskillnader, 
grus (som motverkar lera)



En ny 
multisportsplan i 
Husby
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93

3

Ja Nej Vet inte
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Nästan alla svarar att de inte använt 
multisportplanen i Husby
Fråga; Det finns en ny multisportsplan i Husby – har du använt den?

Bas: samtliga som bor i eller besöker området, n=441

%
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Multisportplanen i Husby används framför 
allt till basket och fotboll av de svarande
Fråga; När du använder den, vad använder du den till?

Bas: de som använt multisportplanen i Husby, n=14

Ex, löpträning, boule, 
samlingsplats för löpning

Obs! Lågt antal 
svarande.
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Vad blev bra med den nya 
multisportplanen i Husby?

”Ljus. Idrottsmöjligheter”

”Det behövdes”

”Bra med utrymme för 
spontan idrott”

”Den finns! Jag har bara använt 
den en gång. Men tycker att den 

ser bra ut och måste vara 
betydligt trevligare att spela på än 
de grusplaner jag växte upp med 

när jag lirade pojkfotboll.”

”Det finns många olika saker 
att göra. Men jobbigt att 
gängmedlemmar går dit. 

Jättebra satsning. Bra att det 
inte kostar en massa pengar 

att man kan spela fritt.”

”Vet inte. Den verkar inte nyttjas 
mycket - undantaget är väl 

bouleplanerna som pensionärerna 
brukar spela på. Så även jag och 

hustrun vid ett par tre tillfällen. Det vi 
är mest glada för är att vi hyresgäster 

lyckades stoppa planerna på fyra 
padelbanor intill Trondheimsgatan 46 
under balkongerna och utanför våra 

sovrumsfönster”

”Mina barnbarn har 
varit där och provat 
på flera aktiviteter. 

Uppskattad”

”Bra att den kan nyttjas 
till olika sportaktiviteter. 
Ligger i fint i anslutning 

till Järvafältet & grillplats. 
Kul att den spolats nu i 
vinter så man kan åka 

skridskor.”

”Närheten mellan olika 
sporter.  Fler kan lockas 

att pröva mer än bara 
fotboll (som alla pojkar 

spelar) och basket (som 
många flickor spelar)”
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Vad blev mindre bra med den nya 
multisportplanen i Husby?

”För långt borta 
från folket.”

”Hade varit kul med 
paddel också.”

”Det borde 
vara ännu 

större”

”Tycker tyvärr den används 
alldeles för lite....”

”Ja det skulle väl 
vara att 

anläggningen inte 
verkar svara på 
något behov, 

eftersom den inte 
verkar användas”

”Bara verktygen räcker inte. 
Ledare måste till för att tex 

bordtennis ska bli av. Dessa 
måste då vara intresserade av 
just "multi" men RFs struktur 
och regler motverkar detta.”



Fritidsbiblioteket
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69

Ja Nej
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Nära en tredjedel av de svarande tror att de 
kommer att använda sig av fritidsbiblioteket
Fråga; Tror du att du kommer att använda dig av möjligheten att låna utrustning på fritidsbiblioteket? 

 43% av 30-49-åringarna tror 
att de kommer att använda 
fritidsbiblioteket.

 41% av boende med 
Barn/Ungdomar tror att de 
kommer att använda 
fritidsbiblioteket.

Bas: samtliga som bor i eller besöker området, n=441

%



28

38

0% 25% 50% 75% 100%

Besöker Rinkeby-Kista (n=336)

Bor i Rinkeby-Kista (n=105)

Bor / besöker

16

Fritidsbiblioteket – bor / besöker
Fråga; Tror du att du kommer att använda dig av möjligheten att låna utrustning på fritidsbiblioteket?
Andel som svarat ”ja”

Bas: samtliga som bor i eller besöker området, n=anges i graf
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Fritidsbiblioteket – per kön och ålder
Fråga; Tror du att du kommer att använda dig av möjligheten att låna utrustning på fritidsbiblioteket?
Andel som svarat ”ja”

Bas: samtliga som bor i eller besöker området, n=anges i graf
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Statistiskt säkerställda skillnader mellan grupper

Resultatet jämförs med genomsnittet och om skillnaden är statistiskt säkerställd (signifikant) innebär det att den med största sannolikhet (95%) inte uppstått av en slump.

 Män tror i signifikant lägre grad
att de kommer att använda 
fritidsbiblioteket.

 Respondenter i åldern 65-79 år 
tror i signifikant högre grad att 
de inte kommer att använda 
fritidsbiblioteket.
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Varför tror du att du kommer att använda dig av 
möjligheten att låna utrustning på fritidsbiblioteket?

Vanligaste typen av svar:

 Tillgänglighet – fler personer 
får tillgång när det är billigt 
och hållbart

 Testa innan man köper

 Låna istället för att köpa –
när utrustningen används 
enstaka gång

 Låna till barn – som annars 
snabbt växer ur utrustningen

”Alla bör få ha tillgång till böcker 
och kunskapskällor kostnadsfritt. 

Det är en hörnsten i det 
demokratiska samhället.”

”Känns onödigt att köpa nytt 
för enstaka användning. Kan 

även testa olika modeller 
innan jag köper egen.”

”Roligt att kunna testa nya 
saker utan att behöva 

köpa det”

”För dyrt att köpa allt och barnen växer ur 
sakerna så snabbt. Sen kanske man vill åka 

skridskor, men vet inte om mitt barn gillar 
det så då vill jag inte köpa utan hellre låna.”
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Varför tror du inte att du kommer att använda dig av 
möjligheten att låna utrustning på fritidsbiblioteket?

Vanligaste typen av svar:

 Bor inte i närheten

 Har utrustning redan

 Gör inte aktiviteter som 
kräver utrustning

 Är för gammal

”Jag bor inte i Kista-Husby-Akalla, 
är bara där på besök ibland. 

Generellt tycker jag idén med en 
fritidsbank är jättebra.”

”Gör inte den typen av aktiviteter 
och om jag skulle vilja har jag 

medlen att införskaffa nödvändig 
utrustning på egen hand.”

”Jag har det som jag behöver. 
Idén med fritidsbiblioteket är 

dock bra!”

”Jag är nog för gammal, 72 
år. Jag tycker dock idén är 

mycket bra.”
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Vad vill du låna på Fritidsbiblioteket?

Obs! Ordmolnet baseras på de öppna svar som respondenterna lämnat på frågan ovan. 
Ju fler gånger ett svar förekommer desto större är det i ordmolnet. 
Endast svar som förekommer mer än en gång har tagits med.



Bakgrundsinfo
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Bakgrundsinformation

Bas: samtliga som bor i eller besöker området, n=441
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GENOMFÖRANDEBAKGRUND OCH SYFTE

Om undersökningen

Undersökningen har genomförts under 13 dec 2022 –
05 jan 2023 Origo Group. 

Läs mer om Origo Group på www.origogroup.com.

 Kontaktperson på Origo Group: Tobias Jönsson
tobias.jonsson@origogroup.com

 Kontaktperson på Stockholms stad, 
exploateringskontoret: Jenny Brolin
jenny.brolin@stockholm.se

 Kontaktperson på Stockholms stad, 
Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning: Annika Ström
annika.s.strom@stockholm.se

Undersökningen har genomförts av Origo Group på 
uppdrag av Stockholms stad, Rinkeby-Kista 
stadsdelsförvaltning.

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur de som 
bor i området eller besöker området uppfattar 
hundrastgårdar, multisportplanen i Husby, samt 
fritidsbiblioteket.

Frågorna har ställts till samtliga i Stora panelen. 
Undersökningen har genomförts som en webbenkät 
med två påminnelser.

http://www.origogroup.com/
mailto:tobias.jonsson@origogroup.com
mailto:jenny.brolin@stockholm.se
mailto:annika.s.strom@stockholm.se
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