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Förord 

Den här rapporten är ett examensarbete inom programmet Samhällsteknik med byggnadsteknisk 

inriktning vid institutionen för Hållbar samhälls- och teknikutveckling, vid Mälardalens Högskola i 

Västerås. Examensarbetet motsvarar 15 högskolepoäng och skrevs under hösten 2008. Arbetet har 

utförts åt ÖrebroBostäder AB som är Örebros kommunala bostadsbolag med ca 23 800 lägenheter i 

sitt bestånd. Arbetet har gått ut på att ta fram förslag på byggtekniska lösningar i brottsförebyggande 

syfte för området Varberga i Örebro. Jag vill tacka följande personer som bidragit med sin tid och 

synpunkter under arbetets gång: Lisbeth Dahlbäck, Christina Krönert-Lindh, Roland Svensson, Fredrik 

Hedlund, Mansour Shirvani, Maria Unemo-Mohlin, Fredrik Svensson. 
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Sammanfattning 
 
Arbetets syfte är att undersöka vilka byggnadstekniska lösningar som skulle kunna tillämpas utifrån 

ett brottsförebyggande perspektiv i området Varberga i Örebro. Området Varberga i Örebro är ett så 

kallat miljonprogramsområde. Den här typen av område brukar utmärkas av deras storskalighet och 

att bebyggelsetypen brukar se likadan ut i området. Varberga består av trevåningshus i rött tegel, där 

ca fyra bostadshus utgör en gård. En del av de miljonprogramsoråden som finns i Sverige visade sig 

med tiden få problem med hög omflyttning, likartad befolkningssammansättning, sämre social 

kontroll och anonymitet mellan de boende i området. Oavsett bostadsområde är det viktigt för de 

boende att känna social kontroll och trygghet. Ett sätt att arbeta fram tryggare bostadsområden är 

att arbeta med situationell brottsprevention. Vilket kan göras genom att utforma närmiljön och 

byggnaderna på ett tillfredställande sätt ur ett brottsförebyggande perspektiv. För att uppnå bästa 

resultat bör man parallellt arbeta med social brottsprevention. Genom att göra en översiktlig 

bedömning av aktuell status på byggnaderna och dess närmiljö utifrån en checklista har jag i mitt 

arbete sedan gjort egna bedömningar utifrån litteraturstudien om vilka byggtekniskt 

brottsförebyggande åtgärder som jag anser kan tillämpas i Varberga.  I området Varberga har det 

redan innan gjorts en hel del byggtekniskt brottsförebyggande åtgärder, och ÖrebroBostäder skickar 

varje år ut trygghetsundersökningar till de boende. Bostadsbolaget arbetar både med situationell och 

social brottsprevention i Varberga idag. Det finns dock några områden som det kan arbetas vidare 

med och som kan förbättras.  Exempelvis ges rekommendationer för bland annat entréer, 

passersystem, trapphus, lägenhetsdörrar, altandörrar, källare, belysning och öppna parkeringar. Den 

här uppsatsen kan ligga till grund för den vidare bearbetning av byggtekniskt brottsförebyggande 

åtgärder i Varberga. 
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Abstract 

The work's aim is to examine what structural solutions that could be applied from a prevention 

perspective in the neighborhood Varberga in Örebro. Varberga in Örebro is a so-called million 

program area. This type of field tends to be characterized by their scale and that settlements usually 

are the same for the area. Varberga comprizes three floor buildnings, with red brick exteriors and 

yards with approximately four residential building in each yard. Some of the million program areas 

found in Sweden proved to over time have problems with high displacement, similar demographic 

composition, less social control and anonymity among the residents of the area. Regardless the 

neighborhood, it is important for residents to know about social control and security. One way to 

work for safer neighborhoods is to work with situational crime prevention, designing the local 

environment and buildings in a satisfactory manner from a prevention perspective. For the best 

results one should work parallel with social crime prevention. By making an overall assessment of 

current status on the building and its immediate surroundings on the basis of a checklist I have in my 

work made their assessments based on literature study on the construction technology crime 

prevention measures which I believe can be applied in Varberga. Varberga is an area to which it has 

been done a lot construction technically preventive of crime measures and ÖrebroBostäder sends 

out security surveys to the residents every year. ÖrebroBostäder is working with both situational and 

social crime prevention in current situation. However, there are some areas that can be worked on 

and that can be improved. For example, recommendations for including entrances, access control, 

stairwells, apartment doors, patio doors, cellars, lighting and open parking. This paper can be the 

basis for the further processing of construction technology for crime prevention in Varberga. 
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1 Inledning  
Boendet är viktigt för oss människor. Att känna trygghet i sitt hem och sin boendemiljö är en 

förutsättning för att kunna trivas. Genom olika brottsförebyggande ingrepp på den befintliga 

bebyggelsen i området samt dess närmiljö kan vi skapa ett tryggare område eftersom vi minskar 

risken för människor att begå brott. Denna uppsats kommer presentera förslag till byggtekniska 

lösningar som skulle kunna ligga till grund för att förbättra tryggheten i området Varberga i Örebro 

stad. 

 

1.1 Bakgrund 

Varberga i Örebro är ett bostadsområde som byggdes mellan 1962-1966. Byggnaderna är 

trevåningshus i rött tegel. Nästan samtliga byggnader ägs av ÖrebroBostäder. Området är ett av de 

så kallade miljonprogramsoråden som finns i Sverige, dessa områden har fått sitt namn utifrån det 

program som riksdagen beslutade om 1964 vilket var att en miljon bostäder skulle byggas fram till 

och med 1974, för att komma till rätta med bostadsbristen i Sverige. Vad som kännetecknar och har 

kritiserats med dessa områden är steriliteten och anonymiteten. Områdena har även på grund av en 

mängd olika faktorer fått mindre bra anseende ur brottssynpunkt. Varberga är redan idag ett område 

som gör framsteg ur ett brottsförebyggande perspektiv. Det finns idag ett pågående 

områdesutvecklingsarbete där man möts en gång i månaden för att förbättra boendesituationen i 

området Varberga. Genom att se över byggtekniska lösningar utifrån ett brottsförebyggande 

perspektiv kan det framöver eventuellt även bli både bättre och tryggare för de som bor där, 

samtidigt som man försvårar för potentiella brottslingar att få tillfälle att begå brott. 

Koncentrationen kommer ligga på den tekniska delen vad gäller byggnaderna och en genomgång av 

närmiljön. Tidigare forskning kring brott och bostadsområden har utförts av bland annat Svenska 

Bostäder, genom sina kartläggningar av brott i Järva och Skärholmen i Stockholm. Svenska Bostäder 

fick då fram hur brottsligheten ser ut, vart den händer och hur utbredd den är. Utifrån 

kartläggningarna arbetade de sedan fram en rad brottsförebyggande åtgärder för att minska 

brottsligheten.   

 

1.2 Problemformulering 
Vilka byggnadstekniskt brottsförebyggande åtgärder kan tillämpas på Varberga stadsdel i Örebro för 

att skapa en tryggare boendemiljö? 

 

1.3 Syfte 

Arbetets syfte är att undersöka vilka byggnadstekniska lösningar som skulle kunna tillämpas utifrån 

ett brottsförebyggande perspektiv i området Varberga i Örebro.  
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1.4 Avgränsning 

Arbetet är inriktat på att ta fram byggnadstekniska lösningar ur ett brottsförebyggande perspektiv, 

samt översiktliga förslag på hur man kan arbeta vidare med närmiljön. Ingen fördjupning kommer att 

ske när det gäller social brottsprevention. 

 

1.5 Metod 

Information till examensarbetet är insamlat via litteraturstudier. En sammanställning över de 

befintliga byggnadernas tillstånd utifrån ett brottsförebyggande perspektiv i Varberga stadsdel i 

Örebro, presenteras genom bilddokumentation, besiktning och genom ett möte med en bovärd i 

Varberga. 
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2 Begreppsförklaringar 
Nedan presenterar jag några begrepp som kommer att vara viktiga i arbetets gång. 

 

Följande begrepp är från Bo Tryggt 05 

Rationalitet (rational choice): En eventuell brottsling gör en bedömning om hus stor risken för att bli 

upptäckt kontra en möjlig vinst av att begå ett brott. 

 

Territorialitet: Ytorna brukar delas upp i offentliga och privata enligt svensk lagstiftning. Här handlar 

det om i vilken utsträckning personer har en legitim rätt att beträda olika ytor.  

 

Rutinaktivitet (routine activity):Innebär att brott sker om det vid en tid och plats finns tre faktorer. En 

gärningsman, ett offer/objekt och avsaknad av skydd eller uppsikt. Finns inte en av de tre faktorerna 

sker inget brott. 

 

Situationell trygghetspromotion: Innebär att man bygger in trygghet, exempelvis överblickbarhet. 

 

Följande begrepp är från Allas Vårt Ansvar, Ds 1996:59 

Situationell brottsprevention: Syftar till att minska sannolikheten att för att brott begås, genom att 

göra brotten mindre lönsamma, mer riskabla och svårare att utföra. 

 

Otrygghet: Ett ord som innebär en känsla, handlar inte om faktisk risk. 

 

Formell social kontroll: Utgörs av poliser, säkerhetsvakter, ordningsvakter m.fl.  

 

(Följande begrepp är från En guide till trygghetsundersökningar – om brott och otrygghet, Tryggare 

mänskligare Göteborg 2008, Anita Heber 

Trygghet: Handlar om hur en person känner säkerhet och tillit till andra medmänniskor, och att 

känna säkerhet för att kunna skydda sig i händelse av brott. Trygghet är att känna avsaknad av oro, 

rädsla eller risk. Trygghet kan handla om människors livsvillkor och hur de ser på de här livsvillkoren, 

därmed är trygghet både subjektivt och objektivt.  

 

Följande begrepp är från BRÅ, Brottsförebyggande rådet 

Faktisk brottslighet: Omfattar både de dolda och de synliga. Av teoretiska skäl och praktiska skäl kan 

storleken på den faktiska brottsligheten aldrig anges exakt. 



10 
 

 

Mängdbrott: Kallas ibland vardagsbrott. Vanligt förekommande brott som drabbar många människor, 

till exempel stöld, snatteri, skadegörelse, tillgrepp av fortskaffningsmedel, misshandel, grov olovlig 

körning och rattfylleribrott.  

 

Offerundersökning: I offerundersökningar ställs frågan om man varit utsatt för brott under en viss 

tidsperiod. 

 

Synlig brottslighet: Ungefär detsamma som registrerad brottslighet och anmäld brottslighet. 

 

Tillgreppsbrott: Brott mot brottsbalkens 8:e kapitel till exempel stöld, snatteri, rån och tillgrepp av 

fortskaffningsmedel. 

 

Följande begrepp är från en 15 hp uppsats om studenters trygghet vid Örebro Universitet, skriven av 

Martin Hedlund och Patrik Hjulström 

Informell social kontroll: Människor som kontrollerar varandra, ofta genom överblickbarhet. Det 

krävs även att människor är i rörelse för att kunna utföra den informella sociala kontrollen. 
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3 Litteraturstudie 

 

3.1 Miljonprogramsområden  

De så kallade miljonprogramområdena är de områden som byggdes mellan år 1965-1975, och var en 

följd av det beslut som togs från regeringen för att bygga bort bostadsbristen i Sverige. På tio år 

skulle det i Sverige produceras en miljon nya bostäder för att komma till rätta med problemet. 

 

Dessa områden har över tiden fått ett dåligt anseende, eftersom de utmärkts för att vara områden 

med stort antal olika problem. I Boverkets rapport ”Brott, bebyggelse och planering” från 1998 tar 

man upp Storstadsutredningen från 1989 där kom man fram till att områdena hade hög omflyttning, 

många låginkomsthushåll och att många sociala ingripanden sker i dessa områden. I utredningens 

resultat såg man även att kontakten med grannarna var sämre, främlingskapen, oron och att rädslan 

var större än i områden som hade bättre anseende. Om man får ett eftersatt underhåll och den 

sociala stabiliteten rubbas, kan det hända att missnöjet ökar hos de som bor i området. Det som även 

ses som utmärkande drag för de stora ytterområdena i stort är att de präglas av byggnader som kan 

ha många våningar, och är utformade på liknande sätt. I en uppsats i boken ”Miljö för livet”, Boverket 

1991 skriven av bland annat Göran Carlsson, Johan Cullberg och Odd Steffen Dalgaard, kom man 

fram till att man inte endast som boende var missnöjd, utan även att även psykisk ohälsa kunde 

förknippas till boendemiljön. Områdena kan även vara eftersatta vad gäller underhållet, vilket enligt 

Alice Coleman i ”Utopia on trial” skapar en känsla av anonymitet bland de boende, som i sin tur 

skapar oro och otrygghet och avsaknad av social kontroll. (Boverket 1998:101ff) 

   

3.2 Att arbeta brottsförebyggande i bostadsområden  

 

Enligt Allas vårt ansvar från 1996:59 råder idag en mindre informell social kontroll i 

bostadsområdena än tidigare, vilket är en följd av bland annat urbaniseringen och att läget mellan 

arbete och bostaden blivit större. Den informella sociala kontrollen handlar om att människor 

övervakar varandra, att de rör sig i ett område och att överblickbarheten är god.  Den formella 

sociala kontrollen sköts av exempelvis polis, ordningsvakter m.fl. Sammanfattningsvis kan man säga 

att genom att bostadsbristen skulle byggas bort så försvann även den sociala kontrollen. I efterhand 

så hade en bättre social planering av bostadsområdena kunnat minska risken för den skadegörelse, 

stölder och våld som finns idag i en del av de här områdena (Justitiedepartementet, Ds 1996:59, sid 

14f). 
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Bild 1.1 Från Brott, bebyggelse och planering, Boverket 1998, ursprungskälla Sambandet mellan urbanisering och brottlighet 

(Wikström 1990). 

 

Listan nedan är tagen från källan för att behålla sammanhanget, sid 21, Lokalt brottsförebyggande 

arbete – Organisation och inriktning (Wikström, Torstensson, 1997:2) 

 

De olika aktörerna som har som mål att arbeta brottspreventivt kan utgå ifrån följande enligt 

Wikström och Torstenssons rapport från 1997: 

1. Gemensam uppfattning om vilka som är de viktigaste faktorerna som påverkar brottsligheten 

och vad brottsprevention, samt 

2. en gemensam beskrivning av den lokala problembilden utifrån vilka 

3. en gemensam lokal brottspreventiv strategi formuleras. 

Brottspreventiva strategin bör innehålla: 

- Klart definierade mål för brottsprevention och trygghetsskapande, samt  

- socialt och situationellt inriktade åtgärder och åtgärdsprogram baserade på 

brottspreventionsteori och den lokala problembilden. 

 

3.2.1 Trygghet och otrygghet 

Anita Heber, doktor inom kriminologi arbetar som utredare på BRÅ och har forskat om oro för brott, 

vilket presenteras i ”En guide till trygghetsundersökningar – om brott och otrygghet, 2008”.  Handlar 

om hur en person känner säkerhet och tillit till andra medmänniskor, och att känna säkerhet för att 

kunna skydda sig i händelse av brott. Trygghet är att känna avsaknad av oro, rädsla eller risk. 

Trygghet kan handla om människors livsvillkor och hur de ser på de här livsvillkoren, därmed är 

trygghet både subjektivt och objektivt. (Tryggare och mänskligare Göteborg 2008, s.13).  

 

3.2.2 Social och situationell brottsprevention 

Benägenheten till att begå brott grundas i det tidigare skedet i livet, därför är social brottsprevention 

viktigt att arbeta med tidigt i barn- och ungdomsåren. Att stärka självkontrollen hos barn och 

ungdomar är en viktig aspekt vilket kräver ett samarbete mellan bland annat skola, föräldrar, 
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socialtjänst och polis. Det handlar om långsiktiga åtgärder som arbetas med för att minska risken för 

barn och ungdomar att hamna på en brottslig bana (Justitiedepartementet, Ds 1996:59, s34). Målet 

med situationell brottsprevention är att minska tillfällena till att begå ett brott och göra det svårare 

att utföra dem. Det handlar inte om brottslingen utan om brottstypen som ska hanteras och åtgärdas 

för (Boverket 1998, s.37).  

 

Tre stycken teoretiska perspektiv finns för den situationella brottspreventionen; rationalitet, 

rutinaktivitet och territorialitet. Rationalitet handlar om vilken risk för att bli upptäckt och ta sig ifrån 

platsen en eventuell brottsling gör. Personen gör även en bedömning av vilken vinst som själva 

brottet kan ge och om den överväger risken för att bli upptäckt. Rutinaktivitet innebär att ett brott 

sker om vissa kriterier är uppfyllda. Tre faktorer behövs; ett objekt/person, en gärningsman som är 

motiverad och att objektet/personen är oskyddat och inte under uppsikt (Polismyndigheten i 

Stockholm län, Forsknings- och utvecklingsenheten, 2005, sid. 1). Avsaknaden av någon som skulle 

kunna upptäcka eller förhindra att brottet sker kan vara andra människor eller väktare. Ett annat ord 

som betyder samma sak som rutinaktivitet är tillfällesstruktur (Boverket 1998, s.51).  

 

 

 

                                      Bild.1.2 Bo Tryggt 05, A1 teorier och principer, sid. 2 

 

Territorialitet hanterar huruvida personer har rätt att vistas på olika typer av ytor. (Polismyndigheten 

i Stockholm län, Forsknings- och utvecklingsenheten, 2005, A1, s.1) I boken ”Creating Defensible 

Space, av Oscar Newman, 1996” kan man läsa om på vilket sätt de boende i ett område kommer 

känna social kontroll, utifrån hur bebyggelsen ser ut och den fysiska miljön i området är utformad.  

Oscar Newman var professor och arkitekt, och koncentrationen för hans studier låg främst i att 

undersöka områden med låginkomsttagare som bodde i höghus från efterkrigstiden i USA.  Newman 

använder begreppen privat, halvprivat, halvoffentlig och offentligt utrymme. 
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 Bild 1.3 Newmans uppdelning av olika ytor i ett bostadsområde (Källa Creating Defensible Space 1996) 

 

 (Newman, 1996, s.20) Newmans zonindelning är dock inte juridisk till skillnad från den svenska 

indelningen av ytor. I svensk lagstiftning skiljer man endast mellan allmän plats/offentlig plats och 

enskilt område. Allmän/offentlig plats är ställen där i princip alla har rätt att vara på, medan enskilt 

område har allmänheten inte tillgång till.(Polismyndigheten i Stockholm län, Forsknings- och 

utvecklingsenheten, 2005, Bilaga 5 s. 1f) 

 

På olika håll i landet arbetar man utifrån både olika förutsättningar och olika metoder när det gäller 

situationell brottsprevention. Det är väldigt svårt att generalisera när det handlar om 

brottsförebyggande åtgärder för bostadsområden, då problematiken i dem och den fysiska 

utformningen skiljer sig åt. Däremot går det att se att vissa återkommande problem visar sig i 

flertalet bostadsområden. Det kan handla om källar- och lägenhetsinbrott, belysning, klotter och 

skadegörelse, otrygghet i källare- garage- närmiljön och tvättstugor m.m. Det går även att skaffa sig 

en uppfattning om dessa problemområden utifrån frågorna i de checklistor som tagits fram från 

bland annat ”Svenska Bostäder, Checklista 2008”och manualen ”Bo Tryggt 05, Polismyndigheten och 

forskare vid KTH och Chalmers” om vad som bör ses över vad när det gäller att förebygga brott och 

främja trygghetsupplevelsen. I Bo Tryggt 05 behandlas allt från byggnadsprocessen till hur man 

under förvaltningen kan tänka och göra för att förebygga brott.  

 

Utformningen av byggnaderna och dess närmiljö i ett bostadsområde ska göra så att de boende 

känner tillhörighets- och ansvarskänsla. Uppnår man detta hos de boende så kan det göra så att de 

boende reagerar snabbare vid misstanke om brott och att de så kallat ”håller ögonen öppna”. 

(Swedish Standards Institute, 2005, s.5) När man talar om brottsförebyggande åtgärder måste man 

ha klart för sig hur den upplevda otryggheten och den faktiska risken att utsättas för brott är 

relaterade tillvarandra. Det är också viktigt att skilja mellan faktisk brottslighet och anmäld 

brottslighet.  Vidare följer en genomgång av olika brottstyper som kan förekomma i ett 

bostadsområde och rekommendationer på åtgärder för de olika brottstyperna. 
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4 Problemområden och åtgärder 

  

4.1 Problematik bilbrott, garage och parkeringar 

Totalt sett utgör bilbrotten en stor del av de brott som anmäls varje år. Brottstypen sker på 

parkeringsplatser, på gatan och i garage. Det har även visat sig att parkeringar som är placerade en 

bit bort från bostadshusen är mer utsatta, där det är svårare att ha en bra överblickbarhet. 

(Polismyndigheten i Stockholm län, Forsknings- och utvecklingsenheten, 2005, A2.1 s.1) För att få en 

uppfattning om vad den här typen av brott kostar gjorde försäkringsbranschen, Stockholmspolisen 

och BRÅ en bedömning över år 2003.  Totalt sett i Sverige rörde det sig om 196 394 bilbrott, vilket då 

förutom stöld ur fordon innefattar bilstöld och försök till bilstöld. Polisens arbete för hanteringen av 

bilbrott uppgick till ca 160 miljoner kronor och försäkringsbolagen betalade ut ca 1 300 miljoner 

kronor och ägarnas självrisker som tillkom på ca 275 miljoner kronor. Bedömningen om vad 

bilbrotten sammanlagt kostar varje år uppgår till ca 1,7 miljarder kronor. (Polismyndigheten i 

Stockholm län, Forsknings- och utvecklingsenheten, 2005, A2.1 Brottstyper s.4) Genom situationell 

brottsprevention kan tillfällesstrukturen påverkas, så att det ska bli svårare att stjäla bilarna 

(Polismyndigheten i Stockholm län, Forsknings- och utvecklingsenheten, 2005, s.32). 

Fastighetsägarna och bostadsbolagen kan påverka antalet brott med väl planerad och utförda 

åtgärder som försvårar för eventuella brottslingar att stjäla eller göra tillgrepp mot bilar i ett område 

(Justitiedepartementet, Ds 1996:59 s.32). 

 

I kartläggningen om trygghet för området Järva i Stockholm, fann man att bilrelaterade brott var ett 

stort problem. Bilrelaterade brott anses för ungdomar vara en väg mot att börja begå grövre brott. 

Det kostar mycket att åtgärda skador vid den här typen av brott, dessutom används bilar som blivit 

stulna ofta i andra brott. Förutom att den här typen av brott kostar mycket så skapas en känsla av 

otrygghet i området. (Svenska Bostäder 2006, s.91) När det gäller parkeringsanläggningar händer det 

också att våldtäkter begås där, vilket är en viktig aspekt att ta hänsyn till när man vill bekämpa både 

brottslighet och upplevelsen av otryggheten kring parkeringsanläggningar (Polismyndigheten i 

Stockholm län, Forsknings- och utvecklingsenheten, 2005, A2.1 Brottstyper s.4).  

 

4.1.1 Åtgärder bilbrott, garage och parkeringar 

I ”Brott, Bebyggelse och Planering” kan man läsa att parkeringsplatser ska vara lätta att överblicka, 

inte skymmas av träd och buskar samt att de ska upplysta på ett tillfredställande sätt (Boverket 1998, 

s.106). Parkeringar bör inte placeras i närheten av genomfartsleder, eftersom det kan bli en snabb 

flyktväg. Av både säkerhets- och trygghetsskäl bör de ligga i närheten av bostadsfastigheterna med 

god överblickbarhet för de boende. Om det finns garage inreds dessa förslagsvis med bilburar. Se 
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även till att garagen är målade i ljusa färger och har god belysning, och undvik att skapa vinklar och 

utrymmen som är svåra att överblicka. (Polismyndigheten i Stockholm län, Forsknings- och 

utvecklingsenheten, 2005, B2, s. 8) Även i SIS tekniska specifikation rekommenderas att garage ska 

var placerade i närheten av bostadshusen, samt att garagedörrar ska vara vända mot gatan.  Det är 

också viktigt att det är väl skyltat vad som är besöks- respektive förhyrda parkeringsplatser. (Swedish 

Standards Institute, 2005, s.11ff) 

 

Är det så att man i sitt fastighetsbestånd har stora garage bör dessa sektioneras upp och ha egna in- 

och utfarter. Att använda elektroniska nyckelsystem rekommenderas, då får man kontroll över vilka 

som är behöriga. För att försvåra inbrott utifrån via dörr i utrymningsväg bör det inte finnas 

låscylinder eller handtag på dörrens utsida. (Polismyndigheten i Stockholm län, Forsknings- och 

utvecklingsenheten, 2005, B4, s.5) I kartläggningen av Järva var några förslag till åtgärder följande: 

Uppsägning av alla parkeringshyresavtal sker, vid samma tillfälle tecknas nya avtal med innehavaren 

till parkeringsplatsen, registreringsbevis medförs då det nya avtalet tecknas. Nya reglerna säger att 

personen som står på avtalet måste vara folkbokförd på en adress i området. Svenska Bostäder lånar 

under hyrestiden ut en rattkrycka, vilken måste användas. Bostadsbolaget trygghetskontrollerar med 

påföljande åtgärder och uppföljning. Boendeparkeringarna i området blir avgiftsbelagda. Kontroller 

att regler efterföljs utförs av bevakningsföretag. Målet med de här åtgärderna är bland annat att 

tryggheten vid parkeringar ska öka och att bilbrottsligheten ska bli mindre. (Svenska Bostäder, 2006, 

s.92) 

 

4.2 Problematik källare och vind 

Källare blir ofta utsatta för skadegörelse och inbrott, därför kan det vara viktigt att hantera ingångar 

till källare som man gör när det gäller entréer, se ”Problematik entréer” punkt 4.7. (Swedish 

Standards Institute, 2005, s.18). Överlag visar resultat från olika trygghetsundersökningar genom 

åren att många boende upplever källare som otrygga. Ett annat problem med källare och 

vindsutrymmen är att många inbrott sker i dessa utrymmen och att mörkertalet tros vara stort. Ser 

man till ungdomsbrottsligheten så är inbrott i källare väldigt vanligt förekommande.(Boverket, 1998, 

s.24ff) En förklaring till att människor upplever otrygghet i källare, kan bero på att de ofta ligger lite 

avsides och att man ofta är ensam i dessa utrymmen (Boverket, 1998, s.96). I ”Allas vårt ansvar”, 

talar man om näringslivets roll i det brottsförebyggande arbetet. Där påtalar man vikten av att 

fastighetsägare och bostadsbolag kan motverka risken för inbrott, skadegörelser och stölder i källare 

och vindsutrymmen genom att kombinera skötsel och tillsyn med tekniska åtgärder. 

(Justitiedepartementet 1996:59 s.14) I kartläggningen om trygghet i Järva 2006 av Svenska Bostäder 

är ett av problemen otryggheten i källare (Svenska Bostäder, 2006, s.89). Buskörning i området med 

mopeder har varit ett annat problem i Järva, när de inte körs ställs de av i förråd och källare. Genom 
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ett samarbete mellan närpolis, Svenska Bostäder och andra fastighetsbolag, ska man genom 

kontroller ibland annat cykelrum och källare ta reda på övergivna fordon. Innan polisen tar hand om 

de övergivna fordonen skickas det ut papper till alla boende om att man vill att mopedägare ska höra 

av sig inom en avsatt tid. (Svenska Bostäder, 2006, s.95) 

 

4.2.1 Åtgärder källare och vind 

I rapporten från Boverket ”Brott, bebyggelse och planering” kan man läsa om en manual från Holland 

som heter Secured Housing. I den rekommenderar man inte att man bygger källare mer än 1,5 m 

under marknivå. Det är även bra om inte fler än tio lägenheter är kopplade till varje källares entré. I 

checklistan från Svenska bostäder rekommenderas att man sektionerar upp vinds- och 

källarutrymmen i små enheter. Det är också viktigt att inga mörka utrymmen finns, så det är viktigt 

med god belysning som fyller sin funktion. (Svenska Bostäder, 2008a, s.3) 

 

 Vidare rekommenderas det att väggar och tak målas i ljusa färger (Svenska Bostäder, 2008a s.18). 

Öppna trapphus till källare eller vindsutrymmen är inte en bra lösning. De öppna trapphusen kan 

även upplevas som otrygga och ha dålig överblickbarhet. Källarutrymmen bör endast kunna tillträdas 

via brytskyddsförstärkt branddörr som är lätt att se från entréplanet. Är förråden placerade på 

vinden, ska det vara lätt att se dörren till vinden från planet som ligger under (Polismyndigheten i 

Stockholm län, Forsknings- och utvecklingsenheten, 2005, B4 s.7). 

 

4.3 Problematik misshandel och sexualbrott 

När det handlar om sexuella övergrepp mot kvinnor och misshandel så sker brotten oftast inomhus i 

offrets hem (Justitiedepartementet, Ds 1996:59, s.6). Det finns ett stort mörkertal vad gäller brott 

mot kvinnor och barn där offren ofta har en relation till gärningsmannen. I Skärholmen år 2006 var 

majoriteten av de anmälda våldsbrotten riktade mot kvinnor och barn. (Svenska Bostäder, 2008, 

s.85) År 2005 var antalet våldsrelaterade anmälningar 1 728 stycken i Järva, av dem begicks 65 % mot 

kvinnor och barn. I de fall där våldet var riktat mot kvinnor och barn fanns det i de flesta fallen en 

relation mellan gärningsman och kvinnan eller barnet. (Svenska Bostäder 2006, s.93) Under kategorin 

sexualbrott, där våldtäkt, sexuellt ofredande och sexuellt tvång är inräknat, så anmäldes 12 600 

sexualbrott år 2007. Antalet har ökat med 51 procent på tio år, vilket enligt BRÅ kan förklaras med 

att den här typen av brott ökat samt att anmälningsbenägenheten blivit större. Totalt sett är det män 

som står för majoriteten, den kvinnliga delen utgjordes av två procent. Uppklaringsprocenten för den 

här typen av brottslighet ligger idag på 17 procent. (BRÅ 2008, Brottslighet, sexualbrott 081024)  

 

När det gäller våldet utomhus sker den oftast mellan män. Kvinnor har enligt statistiken större 

anledning att känna otrygghet i hemmet, där enligt statistiken de flesta misshandelsfall inträffar. 
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Detsamma gäller för våldtäkter där hälften begås i hemmet. Våldsrelaterade brott på allmän plats, 

sker till stor del inne i centrum av städer och ofta i samband med krogar och i närheten av de 

allmänna kommunikationerna. I stort sett handlar det nästan uteslutande om yngre män som slår 

varandra. (Boverket 1998, s.28) Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet 2007, var antalet 

anmälda misshandelsbrott 82 300 stycken i Sverige. I den här siffran ingår både barn, kvinnor och 

män.  Sedan tio år tillbaka kan man se att misshandelsbrotten ökat med 45 procent, nämnvärt är att 

mörkertalet är stort, vilket de offerundersökningar som gjorts visar. Förklaringar till ökningen kan 

ligga i att anmälningsbenägenheten ökat och att en faktisk ökning av antalet brott har skett. När det 

gäller offer och förövare är det män som står för majoriteten i båda fallen vid misshandelsbrott, de 

kvinnliga förövarna utgör ca 13 procent. (BRÅ, Brottslighet, misshandel, 2008-10-28). I en 

kartläggning som gjorts i Skärholmen har man i centrummiljöerna mest problem med rån och 

misshandel. Enligt kartläggningen av Järva sker de flesta anmälda rån och misshandelsfallen i 

anknytning till tunnelbanestationer, gångstråk och centrumanläggningar (Svenska Bostäder 2008, 

s.81). Rädsla för att vistas i sitt eget bostadsområde är också ett viktigt problem som många 

människor upplever. Undersökningen visar även att kvinnor är mer rädda än män. Kartläggningen 

resulterade i att de miljöer som människor säger känns mest otrygga finns i centrumområdena. 

(Svenska Bostäder 2008, s.82)  

 

4.3.1 Åtgärder misshandel och sexualbrott 

När det gäller åtgärder för att ge stöd till kvinnor och barn som blir utsatta för våld är det viktigt att 

information och kunskap finns för de här personerna i nära anslutning till bostaden, eftersom att de 

flesta angreppen sker i lägenheten. I centrummiljöerna i Järva vill man ta itu med problemet 

misshandel som sker utomhus, genom åtgärder som fysiskt förändrar miljön och gör platserna 

mindre intressanta att begå brott på. (Svenska Bostäder 2006, s.93) I Bo Tryggt 05:s manual anger de 

åtgärder för att förebygga sexualbrott som sker utomhus. Åtgärder kan göras på bland annat 

parkeringsanläggningar, källare och gångvägar. (Polismyndigheten i Stockholm län, Forsknings- och 

utvecklingsenheten, 2005, A2, s.2) Målet är att få bättre överblickbarhet i området och att de ska bli 

lättare att orientera sig (Polismyndigheten i Stockholm län, Forsknings- och utvecklingsenheten, 

2005, C1, s.1).  

 

4.4 Problematik lägenhetsdörrar, fönster och altandörrar 

Inbrott av något slag kan upplevas som oerhört kränkande samtidigt som känslan av otrygghet ökar. 

Genom att införa ett antal tekniska åtgärder är målsättningen att färre bostadsinbrott ska ske och att 

de boendes upplevelse av trygghet ska öka. (Svenska Bostäder 2008, s.82) De lägenheter som är mest 

utsatta för inbrott är de som är placerade i marknivå, de som går att nås via tak, med stege eller om 

det är ett loftgångshus. Här handlar det om utsatta delar som dörrar, fönster och altandörrar. 
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(Polismyndigheten i Stockholm län, Forsknings- och utvecklingsenheten, 2005, B3.9, s.3) När en tjuv 

försöker göra inbrott via ett fönster är det vanligast att personen antingen använder något slags 

verktyg för att bryta upp det, försöker öppna med det vred som finns på dörren eller fönstret, krossar 

rutan eller lyfter bort rutan genom att ta bort listerna runt fönstret. Altandörrar är också väldigt 

utsatta, då de är placerade på baksidan av byggnaden där ofta en inbrottstjuv någorlunda kan begå 

ett brott ostört. Den här inbrottsvägen hör till den vanligaste. (Polismyndigheten i Stockholm län, 

Forsknings- och utvecklingsenheten, 2005, B4,s.1ff) Två anledningar till att altandörrar är utsatta i 

hög grad för inbrott kanske kan förklaras med att de ofta är placerade så att de är insynsskyddade 

och har glasrutor. Enligt polisen begås 90 % av alla inbrott den här vägen. (Boverket, 1998, sid.97) 

 

4.4.1 Åtgärder lägenhetsdörrar, fönster och altandörrar 

I Svenska Bostäder checklista från 2008 konstaterar man följande om lägenheter och 

lägenhetsdörrar: Lägenheter i markplan med altandörr som har nära till gångstråk och som har insyn 

bör ha distansytor såsom egen uteplats, häck eller staket. Fönster och altandörrar i markplan 

rekommenderas att de förstärks med låsenheter och brytskydd. När det gäller dörrar till lägenheter 

bör det finnas tittöga, och dörren ska ha en låsenhet som är godkänd. (Svenska Bostäder 2008a, s.2) 

Det finns några principer som flera länder är överens om (exempelvis Norge, Danmark, Österrike 

m.fl.) när det handlar om betydelsen av utformningen i för trygghetskänslan och tillfällen som ges till 

att begå brott i olika miljöer. Här gäller det att se till att i möjligaste mån inte ha indragna dörrar och 

utrymmen som gör att man inte syns. Har man fönster som ska kunna öppnas kan man installera 

reglingsbeslag och hänglås eller godkända fönsterlås. Finns fönster som kan lyftas ur kan man 

installera godkänd glasrutesäkring. Till fönster i källaren rekommenderas fönsterregling eller 

fönsterlås. (sid.87 Boverket, 1998, s87) De rekommenderar även att man ska ha god överblickbarhet 

från fönster så att man ser tillfartsvägar, lekplatser på gården eller entréer för att kunna utöva 

informell social kontroll. Våningar som är belägna högre upp i huset har lämpligen lägre 

bröstningshöjd även burspråk är att föredra utifrån de danska rekommendationerna. (Boverket, 

1998, s.116) Vidare talar man om att källare som ligger ovan mark bör ha fönster så inte 

bottenvåningen blir stängd (Boverket 1998, s.106). Det är bättre att ha fönster eller dörrar som är 

utåtgående ur brottssynpunkt och att fönsterlåset rätt fäst i fönsterbågen eller dörrbladet, samt 

karmens infästning i väggen (Polismyndigheten i Stockholm län, Forsknings- och utvecklingsenheten, 

2005, B4, s.2).  

 

4.5 Problematik belysning 
När det handlar om utomhusbelysning kan den öka trygghetskänslan hos de boende. Har man ett 

område med hög brottslighet är en förbättrad utomhusbelysning både ett effektivt, billigt och 

användbart sätt att får ner antalet brott. (BRÅ, 2007:28, s8) Egentligen kanske det inte handlar om 

att det är en svår uppgift att skapa en bra belysningsplanering, däremot kan det handla om att 
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förståelsen av belysningens betydelse. Tyvärr så har det visat sig att belysningen placerats ut främst i 

samband med kabeldragning, att man ofta väljer att ha ett stort luxtal, att man sätter in lampor som 

drar så lite elenergi som möjligt samt att man installerar så få armaturer som möjligt. De som arbetar 

som belysningsexperter brukar kalla det här resultatet för ”brutalbelysning”. Det är av väldigt viktigt 

att förstå att om inte belysningen används på rätt sätt kan det vara farligt, då det försvårar hur man 

uppfattar detaljer och orienteringen blir sämre. Belysning ska vara anpassad efter situation och det 

kräver en förståelse för ljusets karaktär. (Polismyndigheten i Stockholm län, Forsknings- och 

utvecklingsenheten, 2005, B5, s.1) Vid hantering av belysning kopplat till social kontroll är det viktigt 

för en person att själv kunna se och att andra kan se en (Boverket 1998, s.88). Parkeringshus kan ofta 

upplevas som otrygga, då det kan vara svårt att har överblick över platsen och det ofta finns dolda 

hörn, pelare och mörka nischer. Andra bidragande faktorer till upplevd otrygghet kan vara att det 

inte går att se in i hissarna, att det är dålig belysning och om omslutande ytor består av betong som 

inte är målad. Andra ställen som ofta behöver ha rätt typ av belysning för att verka 

brottsförebyggande är källare, entréer, trapphus, parker, gångstråk och cykelvägar, öppna 

parkeringar, busshållsplatser, tvättstugor m.m. (Boverket 1998, s.82) 

 

4.5.1 Åtgärder belysning 
 Redan i projekteringsstadiet är det viktigt att få råd från vid upprättande av belysningsprogram från 

belysningsexperter, och föra en diskussion så att man får belysning som fyller sitt syfte 

(Polismyndigheten i Stockholm län, Forsknings- och utvecklingsenheten, 2005, B5, s.3). Genom god 

belysning kan en eventuell brottsling bli sedd vilket även kan förhindra att ett brott sker, här är det 

viktigt att entréer är väl upplysta. Antingen står belysningen på eller så kan den tändas via en 

rörelsedetektor. Närvarostyrd belysning kan även användas i trapphus, källare, vindsutrymmen och 

utanför tvättstugor. Den danska ingenjörsföreningen framhäver att belysningen kan förhindra att 

brott sker när det är mörkt samt att obehagskänslorna kan minska. (Boverket, 1998, s.98f) Beroende 

på syftet med belysningen talar man om nio olika typer av belysning i bebyggelsen. Det kan 

exempelvis vara vägljus, entréljus, fönsterljus, fasadljus, orienteringsljus och signaler. Vid entréer är 

det väldigt viktigt att belysningen inte bländar. (Polismyndigheten i Stockholm län, Forsknings- och 

utvecklingsenheten, 2005, B5, s.3)  

 

 Viktigt att tänka på när det gäller trafiken är att även de som cyklar, går eller befinner sig på ett 

ställe ska vara belysta. Belysningen bör inte blända, se till att det inte finns något som kan skymma 

såsom trädkronor eller buskar. Det ska om möjligt kunna gå att känna igen en person på 15 meters 

håll, och belysningen bör vara jämn utan mörka zoner och trasiga lampor byts ut så fort som möjligt. 

(Boverket 1998, s.88) Gångtunnlar ska vara så korta och breda som möjligt, och väl upplysta. Även 

tunnelns entré och miljön runtom ska vara lätt att överblicka och ha god belysning (Boverket 1998, 

s.81). Som tidigare nämnts så kan parkeringshus uppfattas som väldigt otrygga, för att öka känslan av 
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trygghet kan förbättra belysningen och måla garagen i ljusa färger (Brott, bebyggelse och planering, 

Boverket 1998, sid.82). Kring busshållsplatser krävs det god belysning både intill själva busskuren och 

i den närliggande miljön, samt utmed vägen till busshållsplatsen (Boverket 1998, s.79f). 

 

4.6 Problematik cykel- och mopedstölder 
 

Ett annat brott som räknas till vardagsbrottsligheten är cykelstölder (Polismyndigheten i Stockholm 

län, Forsknings- och utvecklingsenheten, 2005, Bilaga 2 s.7). Ofta placeras uppställningsplatser för 

cyklar och mopeder på platser som är svåra att överblicka, vilket gör att risken för stölder och 

tillgrepp ökar. Detta skapar i sin tur att dessa uppställningsplatser inte används vilket därmed blir en 

dålig investering. (Polismyndigheten i Stockholm län, Forsknings- och utvecklingsenheten, 2005, B2, 

sid.8) Stöld av cyklar, moped och mc sker självklart på de platser där de parkeras och då speciellt vid 

stationer, hållplatser och större cykelparkeringar.  Skadegörelse och cykeldelsstölder sker också ofta i 

olåsta och insynsskyddade cykelrum. (Polismyndigheten i Stockholm län, Forsknings- och 

utvecklingsenheten, 2005 A2, s. 1f) 

Enligt BRÅ:s statistik år 2007 anmäldes det 67 600 cykelstölder i Sverige, vilket är en minskning på tio 

år med 34 %. Den dolda brottsligheten förändras över tid och beroende på att villkoren för 

försäkringarna förändras, den dolda delen av den här typen av brottslighet är dock förhållandevis 

stor (BRÅ, brottslighet, cykelstöld 2008-11-17). I Svenska Bostäders kartläggningar om trygghet i 

Järva och Skärholmen hade man problem med både stölder och buskörning. Hela 50 % av de boende 

i Järva ansåg att det fanns ett problem med buskörningen (Bostäder, 2006, s90, 2008, s95).  

 

4.6.1 Åtgärder cykel- och mopedstölder 

Enligt Bo Tryggt 05:s manual ger man åtgärdsförslag på moped och cykelparkeringar enligt följande: 

Cykeluppställningsplatser placeras så att de syns från lägenheterna i fastigheten. Det ska gå att låsa 

fast cykeln, vilket kan göras med eget bygellås i cykelram och framhjul. Ett annat förslag är att det 

kan finnas en vajer med ögla som sitter fast i cykelstället och som kan fästas i cykelns eget lås. 

(Polismyndigheten i Stockholm län, Forsknings- och utvecklingsenheten, 2005, B2, s.8) Det är viktigt 

att mopeder och cyklar får en synlig märkning, vilket kan bidra till att en eventuell brottsling låter bli 

att begå ett tillgrepp, om inte annat så kan det vid en eventuell stöld bli underlätta att objektet kan 

återställas (Justitiedepartementet, Ds 1996:59, s.33). 

 

 När det gäller cykelrum ska de helst finnas fönster, cykelrummen bör vara byggda som små enheter 

och inte samordnade med garage, vindsutrymmen eller källare. Endast behöriga ska ha tillgång till 

cykelrummen och belysningen bör tändas via rörelsedetektor. (Polismyndigheten i Stockholm län, 

Forsknings- och utvecklingsenheten, 2005, B3, s.4) Cykelförråden bör vara placerade i marknivå och 
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tillträde till utrymmet ska gärna ha samma säkerhetsskydd som entréerna till bostadshusen. I Järva 

och Skärholmen gick åtgärdsförslagen ut på att göra inventeringar av cykelrum och källare vid 

bestämda tidpunkter för att komma till rätta med cykel- och mopedstölder. Innan inventeringarna 

skickas det ut ett meddelande till de boende om att ägare till mopeder och cyklar ska göra anspråk 

på dem, om ingen gör det överlämnas cyklarna och mopederna till polisen. (Svenska Bostäder, 2006, 

s.90, 2008, s.95)I nedanstående exempel från Akalla på ett cykelförråd med genomsiktlighet, vilket 

gör att en eventuell brottsling inte kan agera ostört (Boverket, 1998 s.115) 

 

Här är ett exempel på hur man i Akalla utformat en typ av cykelförvaringsutrymme: 

 

   Bild 1.4 förvaringsutrymme för cyklar i Akalla, Brott, bebyggelse och planering, Boverket 1998, sid.115 

 

4.7 Problematik entréer 

Vad som är viktigt när det gäller entréer är att de ska gå att se dem på avstånd (överblickbarhet), de 

ska vara lätta att hitta (tillgänglighet), väl markerade (orienterbarhet) och de bör vara genomsiktliga 

(synlighet). Det gäller att se till att en brottsling inte ska kunna utföra en brottslig gärning osedd, 

vilket görs med god överblickbarhet och synlighet. (Boverket 1998, s.87) Här är utformningen och 

läget på entrén är viktigt för överblickbarheten, det kan handla om att förhindra att en person kan 

gömma sig och försvinna ur synfältet. Genom en väl utformad entré kan även tillhörighetskänslan 

och identiteten hos de boende öka. Om för många bostäder, vilket ligger runt ca tio lägenheter som 

är kopplade till samma entré, minskar den informella sociala kontrollen. Byggnadstypen med 

loftgångar gör ofta att väldigt många bostäder är anslutna till varje entré och därmed ökar 

anonymiteten mellan de boende. Överhuvudtaget så blir det svårare att utöva den informella sociala 

kontrollen när man inte har möjlighet att känna igen sina grannar, och inte vet vart de bor i 

byggnaden. (Boverket 1998, s.103f) 

 

4.7.1 Åtgärder entréer 

Redan vid projekteringsstadiet kan åtgärder som skapar trygghet planeras. Här är det viktigt att 
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entréerna placeras rätt. Enligt Bo Tryggt 05 ska helst entrén vara vänd mot huvudgångstråk eller en 

gata, vilket ökar överblickbarheten och synligheten. Buskage eller murar som kan skymma bör inte 

finnas. För att öka känslan för vad som är privat och allmänt område kan markbeläggning, portal eller 

grind användas som markering. Belysning ska finnas utmed entrévägen och vid entrén. Det är bättre 

att byggnadens vägg är belyst samt omkringliggande ytor, än att människorna är direkt belysta. 

(Polismyndigheten i Stockholm län, Forsknings- och utvecklingsenheten, 2005, B3, s.1) Entrén utgör 

en del av skalskyddet på en byggnad, som en sluss mellan privat område och det allmänna. Det är 

viktigt att se till att här alltid ha ett mekaniskt inbrottsskydd som är förstärkt. (Polismyndigheten i 

Stockholm län, Forsknings- och utvecklingsenheten, 2005, B4, s.2) 

 

Även Oscar Newman anser att det är viktigt att både marken i bostadsområdet delas in på rätt sätt, 

samt att man väljer en bra byggnadstyp. Entréerna ska helst inbegripa stadsgatan och entrén ska 

delas av ett fåtal familjer. (Boverket 1998, s.83) Belysning kring entréerna kan tändas via en 

rörelsedetektor (Boverket, 1998, s.87). Att ha entréer är genomsiktliga, det vill säga som går att se in 

och ut ifrån, ökar känslan av trygghet (Polismyndigheten i Stockholm län, Forsknings- och 

utvecklingsenheten, 2005, C3, s.1 ). Några frågor man kan ställa sig vad gäller entréer är: om 

belysningen är tillräcklig, är glas i entrédörrar okrossbara, är det lätt att uppfatta gatunummer och 

gatuadresser, är entrédörrarna låsta dygnet runt? (Svenska Bostäder, 2008a, s.1). 

 

4.8 Problematik trapphus 

Som tidigare förklarats är den sociala kontrollen av största vikt för de boende, vilken kan öka genom 

fysiska avgränsningar. Trapphuset är ett exempel på ett utrymme som både kan anses som privat och 

allmänt, där den informella sociala utförs tillsammans av hyresgästerna. (Boverket 1998, s55ff) 

I studien ”Kriminalitet och trygghet i Boendet, En studie i stadsdelen Hjällbo” (Malm 1997) hade man 

bland annat problem i en del trapphus med nedsmutsning, klotter eller att de användes som 

förvaringsplats (Boverket 1998, s.122). Enligt de danska rekommendationerna kan bland annat en 

fysisk avgränsning uppnås genom att inte ha för höga trapphus och därmed för många bostäder 

kopplade till trapphuset, där anser man att tio lägenheter är att föredra. Att inte använda sig av för 

höga trapphus och många bostäder i trapphuset underlättar för de boende att identifiera de som hör 

till sin byggnad (Boverket 1998, s.58). Att ha tydlig skyltning såsom anslagstavla och namntavlor är 

viktigt, då ansvarsförhållandena framgår tydligt och ökar tillhörighetskänslan (Boverket, 1998, s.107). 

4.8.1 Åtgärder trapphus 

Trapphus ska utformas med god överblickbarhet, det bör inte finnas hörn som är skymda, man ska 

kunna se hissdörren på avstånd, från exempelvis entrédörren. Går det även att se in i och ut från 

hissen så är det ännu bättre. Leder trapphuset till vind eller källare, bör de här utrymmena kunna 
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stängas till med en dörr eller en gallergrind. Belysningen ska helst vara mjuk och sensorstyrd. Olika 

trapphus ska inte kunna nås via källare eller vind, utan varje trapphus ska vara en egen sektion, vilket 

även är en viktig aspekt utifrån ett brandperspektiv likväl ett brottsförebyggande perspektiv. 

(Polismyndigheten i Stockholm län, Forsknings- och utvecklingsenheten, 2005, B3, s.3) 

 

En stor åtgärd för att minska antalet boende per entré och trapphus för loftgångshus, är att riva 

loftgångarna och låta uppföra helt nya trapphus, en ytterligare lösning för att minska antalet 

lägenheter till trapphusen är bostäder som är placerade i bottenvåningarna får egna entréer. I 

Secured Housing som är den holländska rekommendationen anser man att inte fler än tio bostäder 

ska vara kopplade till varje entré.  (Boverket 1998, s.103) När det handlar om placering av brevlådor i 

hyreshus ska de helst placeras i ett eget utrymme för att minska risken att obehöriga personer 

kommer in i trapphuset. De kan även placeras i en dörrsluss som är låst (Polismyndigheten i 

Stockholm län, Forsknings- och utvecklingsenheten, 2005, B3, s.2). 

 

Frågor man exempelvis kan ställa sig när det gäller trapphus kan vara: Har anslutningar till garage, 

trapphus, källare och vind undvikits? Frågan om anslutningar till trapphus från olika utrymmen är 

viktigt att både ställa sig i projekteringsskedet, och i befintlig bebyggelse. Är det endast de boende i 

trapphuset som har tillgång till närliggande källare eller vind? Är belysningen tillfredställande? 

Framgår det av eventuell anslagstavla i trapphuset vem som äger och förvaltar fastigheten, 

information om vem som är bovärd, samt information till brottsoffer? Finns synlig och tydlig 

namntavla med förteckning över de boende i trappuppgången? (Polismyndigheten i Stockholm län, 

Forsknings- och utvecklingsenheten, 2005, C2, C3) 

 

4.9 Problematik passersystem 

Ett väl fungerande nyckelsystem gör att fastighetsägaren kommer att kunna ha bättre kontroll över 

sitt nyckelbestånd. Av säkerhetsskäl bör inte ett huvudnyckelsystem användas i flerfamiljshus 

(Polismyndigheten i Stockholms län, Södertälje polismästardistrikt, 2004, s.8). Det är även en 

brottsförebyggande åtgärd som anses vara en av de viktigaste i befintliga bostadsområden. Har inte 

fastighetsägaren kontroll över nyckelsystemet finns det en risk för att både problem gällande 

skadegörelse och stölder kan uppstå. (Polismyndigheten i Stockholm län, Forsknings- och 

utvecklingsenheten, 2005, B6, s.3) 

 

4.9.1 Åtgärder passersystem 

Enligt Bo Tryggt 05 så anses det bäst att ha en kombination av nyckelsystem och elektromekaniska 

passersystem. Med det elektroniska systemet blir det lättare att ha kontroll och styra behörigheter 

till olika utrymmen. Systemet har en hög investeringskostnad men det uppvägs av att det är 
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kostnadseffektivt, enkelt och mindre sårbart. Nycklar är bra att använda till lägenheter, vilket även 

underlättar då en lägenhetsinnehavare inte är hemma och med godkännande från denne, för 

hantverkare och fastighetsskötare att få tillträde till lägenheten. Nyckel lämnas då gärna i en 

nyckeltub i lägenhetsdörren. Det rekommenderas inte att man har ett traditionellt portkodsystem, 

eftersom att det inte är tillräckligt säkert och inte stänger ute obehöriga personer. Andra fördelar 

med elektroniska låssystem är att de elektroniska nycklarna på ett enkelt sätt kan göras obrukbara 

om de tappas bort, det går att styra tillträde till olika utrymmen, samt att det går att se vem som 

öppnat dörren och vid vilken tidpunkt. Systemet med elektroniska nyckelsystem anses även vara 

väldigt lämpliga till garage. (Polismyndigheten i Stockholm län, Forsknings- och utvecklingsenheten, 

2005, B4, s.5f) 

 

4.10 Problematik skadegörelse och klotter 

Det allmänna begreppet för förstörelse av egendom är skadegörelse och denna typ av brott utgör ca 

10 % av de anmälda brotten i Sverige år 1998 och ca 14 % år 2007. Risken för att ett område ska 

drabbas av skadegörelse beror på ett flertal olika faktorer, exempelvis: Om området har en hög 

omflyttning, utformningen av bebyggelsen, vart området ligger och antal boende i området. 

(Boverket 1998, s.111) 

 

Enligt regeringens definition av klotter är det en ”bild eller ristning som olovligen anbringats på plats 

eller föremål” (Ds 2001:43). Klotter är därmed det uttryck som står för det olagliga, som hör till 

skadegörelsebrottsligheten. Ordet grafitti används som den lagliga formuleringen, och har då 

uppförts på ett ställe lagligen, exempelvis en konstnärlig bild som beställts till en cykeltunnel. (BRÅ, 

2005:1, s.8 och s.20) Orsakerna till av vissa klottrar är många, de vanligaste anledningarna anses vara 

uppmärksamhet, ett uttryck för sin skaparlust eller spänning (BRÅ, 2005:1, s.22).  

Skadegörelsebrotten har ökat markant de senaste decennierna, de som utmärker sig mest i antalet 

anmälda skadegörelsebrott är skadegörelse mot motorfordon och klotter som står för hälften av de 

anmälda brotten i kategorin skadegörelse (BRÅ, Brottslighet, Skadegörelse, 2008-12-12). 

 

Att ha områden som är befolkade under vissa tider på dygnet och mer glest på andra kan skapa en 

tomhet som kan skapa större risk för skadegörelsebrott. Zonering (funktionsuppdelning) är därmed 

inte att rekommendera, inte heller kategoriboende (hus som bara innehåller en viss typ av kategori, 

såsom äldre eller studenter). (Polismyndigheten i Stockholm län, Forsknings- och utvecklingsenheten, 

2005, B2, s.3) Enligt Stockholmsstudien, som nämns om i ”Brott, bebyggelse och planering” kom man 

fram till att problemnivån som finns i det område man bor i även är den faktor som är viktigast för 

om det finns risk att området utsätts för bland annat skadegörelse (Boverket, 1998, s.30). 
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4.10.1 Åtgärder skadegörelse och klotter 

För att skadegörelse snabbt ska kunna åtgärdas är det viktigt att informationen når de som arbetar 

med områdets förvaltning, exempelvis en bovärd. Här är det viktigt att skyltning finns med bland 

annat kontaktuppgifter till bovärd, lämpligen uppsatt i trapphus eller tvättstugor. (Boverket, 1998, 

s.107) I Bo Tryggt 05 ser man inte vaktbolag som annat än en nödlösning när det gäller närvaron av 

förvaltaren i bostadsområdet utanför kontorstid.  De rekommenderar att det finns flera bovärdar i 

området och att det även kvällar och helger ska gå att komma i kontakt med någon av dem. Ett 

förslag man ger är att åtminstone en bovärd bör bo i området, närvaron bovärdarna kan göra så att 

skadegörelse och brottslighet minska. Det man kan vinna är en ökad trivsel, säkerhet och trygghet 

bland de boende. De menar att det inte räcker med att förvaltare och bovärdar endast finns 

tillgängliga på kontorstid, och att vaktbolag är en nödlösning. (Polismyndigheten i Stockholm län, 

Forsknings- och utvecklingsenheten, 2005, B6, s.2) 

 

Frågor man som förvaltare eller ägare till byggnaderna kan ställa sig beträffande skadegörelse kan 

exempelvis vara: Har man en rutin för hur skadegörelse och klotter ska hanteras? Har man utformat 

fasader utifrån hur utsatta de kan vara för klotter? Lagas belysning, utemöbler, krossade fönster 

m.m. så snart det upptäckts? Fler frågor man kan ställa sig finns i Bo Tryggt 05:s manual samt 

Svenska Bostäders Checklista från 2008 (Bo Tryggt 05, C3 Checklista programpunkter, C6 Checklista 

kontrollpunkter, Polismyndigheten i Stockholm län, Forsknings- och utvecklingsenheten, 2005. 

Svenska Bostäder Checklista 2008). 

 

En åtgärd för att de boende ska känna ett större ansvar och delaktighet i sitt område, och att få ner 

skadegörelsen, är att låta hyresgästerna självförvalta en del i området. Det kan handla om 

trappstädning, tvättstugor eller utemiljön. (Boverket, 1998, s.116) En annan viktig aspekt för att 

förebygga skadegörelse är att se till att ha en bra nyckel- och låshantering, att den yttre miljön ser 

välvårdad ut, och att belysningen fungerar, samt att klotter saneras så snart den upptäcks 

(Polismyndigheten i Stockholm län, Forsknings- och utvecklingsenheten, 2005, B6, s.3). En hel del av 

den skadegörelse som sker är ofta inte planerad, här är det viktigt att påverka tillfällesstrukturen för 

att antalet brott ska minska (BRÅ PM 1983:5, 1984).  

En modell som visat resultat när det gäller klotter är Örebro-modellen, som kommunen startade i 

slutet på 1990-talet då man hade haft en ökning av klottret i staden. Det var en kampanj som spreds 

via affischering, bioreklam, radioinslag m.m. Lokala företag som hade sprayburkar i sitt sortiment 

ombads att ställa undan dessa. Enligt metoden så anmäls allt klotter till polisen enligt en mall som 

tagits fram och enligt en arbetsgång som bestämts sedan tidigare. Både klottret i sig och den som 

utfört det kartläggs. Allt som handlar om dessa ärenden katalogiseras digitalt enligt ett 

ordernummer. Kommunen har satt upp en egen policy så att allt klotter ska saneras inom 48 timmar. 
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Resultatet man fått av att hantera den här brottstypen har varit att man lyckats lösa en stor del av 

den ungdomsbrottslighet som varit gängrelaterad. Dessutom har antalet personuppklarade brott 

angående klotter ökat i förhållande till riksgenomsnittet. (BRÅ, 2005:1, s.22) 

 

4.11 Problematik tvättstugor 

Många upplever tvättstugor som otrygga. I Hjällbo (Angered Göteborg) anser många boende att det 

är mycket bråk i tvättstugorna (Boverket, 1998, s.122). Ett annat exempel är Nacksta i Sundsvall där 

man precis som på andra ställen upplevde otrygghet i tvättstugorna, där det också förekom stöld och 

skadegörelse. Även bråk uppstod om hur tvättandet skulle ske och när det skulle göras. Här valde 

bostadsbolaget att införa elektroniska lås, så att endast den som bokat kunde tvätta på uppsatt tid. 

Otryggheten angreps så att de satte in stora fönster till tvättstugan så synligheten ökade, istället för 

att bygga fristående byggnader med tvättinrättning. (BRÅ, Apropå, 2002:1) Ytterligare ett exempel 

där man haft problem med tvättstugorna är i Kungsmarken i Karlskrona, precis som i Nacksta valde 

man att införa ett elektroniskt bokningssytem, så att endast den som bokat tvättid kunde använda 

tvättmaskinerna (BRÅ, 2002, s.84). 

 

4.11.1 Åtgärder tvättstugor 

Belysningen är en aspekt som är viktig vad gäller tvättstugor, både inomhusbelysningen och 

belysningen utanför om det är en fristående tvättstuga. En annan viktig aspekt är att de bör placeras i 

markplanet med stora fönster så att både personerna utanför kan se in, och personerna innanför kan 

se ut (Boverket, 1998, s.114). Ett exempel där tvättstugorna är placerade i markplanet istället för i 

källaren, och har stora fönster är i Ärvinge (Kista, Stockholm).  

 

 

Bild 1.5 Tvättstuga i Ärvinge, Brott bebyggelse och planering, Boverket 1998 
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Enligt Svenska Bostäders checklista från 2008 kan man utifrån de frågor som ställs inse att det 

rekommenderas att tvättstugorna ska vara skilda från lägenhetsförråd. De bör vara målade i ljusa 

färger, placerade i markplan eller vara fristående, ha god belysning och gärna elektroniskt 

bokningssystem. (Svenska Bostäder, 2008a, s.3) Tvättstugan är även en bra plats att nå ut med 

information till de boende ifrån. Genom de här rekommendationerna så kan åtgärderna leda till 

mindre bråk om tvättider, ökad trygghetskänsla och en bättre social kontroll för de som nyttjar 

tvättstugorna. (Byggnadsutformning, sid.3, Polismyndigheten i Stockholm län, Forsknings- och 

utvecklingsenheten, 2005, B3, s.4) 

 

5 Aktuell studie  
En studie om byggtekniskt, brottsförebyggande lösningar för stadsdelen Varberga i Örebro. Här följer 

en beskrivning av Varberga, hur tryggheten upplevs utifrån trygghetsundersökningar som utförts och 

statistik över anmälda brott till polisen för Varberga. Studien innefattade även en rundtur med en 

Bovärd som arbetar i Varberga för ÖrebroBostäder, vilken utfördes från en sammanställd checklista 

med frågor från Bo Tryggt 05 samt Svenska Bostäders checklista från 2008. Nedan visas en 

lägenhetssammanställning för Varberga: 

 

 

Lägenhetssammansättning Varberga ÖrebroBostäder AB 

          

Storlek Antal       

          

1 rum 2       

1 rum i delad lägenhet omöblerad 7       

1 rum kokvrå 94       

1 rum och kokskåp 5       

1 rum och kök 152       

2 rum och kokvrå 180       

2 rum och kök 465       

3 rum och kök 588       

4 rum och kök 109       

5 rum och kök 36       

6 rum och kök 7       

          

TOTALT 1645       
Fig.1 Lägenhetssammansättning Varberga (Källa ÖBO 2008) 
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5.1 Beskrivning av Varberga 

Varberga är en stadsdel som ligger ca 3,5 km från centrum i Örebro, där det bor ca 3 076 personer. 

Bebyggelsen består av trevåningshus i rött tegel som byggdes mellan 1962-1966. Det finns totalt ca 

1 600 lägenheter i området och det finns service som kiosk, livsmedelsaffär, pizzeria m.m. tillgängligt. 

Varberga har både förskolor och skolor, bibliotek, vårdcentral och annan service. På bilden nedanför 

visas Varbergas läge i Örebro i förhållande till övriga områden i staden.  

 

 

Bild 1.6 Varberga i Örebro, markerat med rött. (Källa Eniro 2008). 

 

 

På följande kartbild kan man se att området är ganska avlångt, med en större väg utmed området 

som ansluter till E18/E20. Intill området finns en skog med motionsspår.  

I Varberga är byggnaderna placerade enligt följande bild: 
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 Bild 1.7Varberga i Örebro, översiktsbild (Källa, Eniro 2008) 

 

De flesta byggnaderna är placerade som en rektangel och i på innergårdarna finns både buskar och 

träd, belysning, lekplatser och bänkar utplacerade. Entréerna är placerade in mot innergårdarna. 

ÖrebroBostäder äger i princip alla byggnader i Varberga. Det pågår även områdesutveckling med en 

områdesgrupp som representeras av föreningar och verksamhetsområden som träffas en gång i 

månaden. 

 

Varberga tillhör kategorin miljonprogramsområde. Det som utmärker ett miljonprogramsområde i 

första hand rent historiskt är att de byggdes mellan år 1965-1975, då regeringen bestämde att en 

miljon bostäder skulle byggas under tio års tid, för att bygga bort bostadsbristen. Något som 

Varberga också har gemensamt med andra miljonprogramsområden är att bebyggelsetypen är 

likformiga för hela området. 

 

5.1.1 Trygghet i Varberga  

Här följer information från trygghetsundersökningar som ÖrebroBostäder gjort bland sina 

hyresgäster och statistik från polisen om anmälda brott i Varberga.  
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Anmälda brott till polisen mellan år 1998-2007 för Varberga i Örebro: 

Varberga 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

                      

Misshandel utomhus 13 12 15 8 14 15 16 30 18 32 

Våldtäkt utomhus (inkl. försök) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bilinbrott 43 49 33 35 63 101 82 43 39 65 

Biltillgrepp (inkl. försök) 41 69 36 58 57 77 45 47 43 34 

Cykelstöld 82 84 52 49 65 62 78 63 72 73 
Bostadsinbrott (inkl. källare o 
vind) 21 39 28 5 22 25 35 31 22 31 

Skadegörelse 46 33 41 65 60 74 80 95 114 102 
Fig.2 Statistik från polisen i Örebro över anmälda brott till polisen mellan år 1998-2007 (Källa: Polisen i Örebro 2008). 

 

Statistiken visar hur de olika brottstyperna varierat i antal under de senaste tio åren i Varberga. Med 

biltillgrepp menas stöld av fordon. Orsakerna till förändringarna kan påverkas av många faktorer, 

därmed är det svårt att visa på att just en åtgärd eller händelse som är orsaken till förändringen. För 

att försöka förbättra brottsstatistiken behöver flera åtgärder samspela och en utav dessa åtgärder 

kan vara situationella åtgärder. 

 

ÖrebroBostäder skickar varje år ut en enkät till hälften av sina hyresgäster, vilket innebär att varje 

hyresgäst får en enkät vartannat år. I enkäten har hyresgästen möjlighet att lämna synpunkter på 

skötsel, service och förvaltning. Enkäten består at 76 stycken frågor och det finns även plats för 

kommentarer. Deras svarsprocent ligger på ca 65 %, och svaren sammanställs i analysprogrammet 

QlickView. Utifrån resultatet sätter de varje år upp riktlinjer för arbetet med hyresgästernas 

synpunkter. 

 

Resultat från Trygghetsundersökning i Varberga år 2008 

 
2007 2007 2008 2008 

Trygghet i Varberga - procentuell 
fördelning   Mycket bra  Inte så bra Mycket bra  

Inte så 
bra 

  Ganska bra Dåligt Ganska bra Dåligt 

Trygghet i trapphus 82,9 17,1 82 18 

Säkerhet mot inbrott i lägenheten 53,9 46,1 64,1 35,9 

Personlig trygghet i källar-/vindsutrymmen 57 43 53,5 46,5 

Förrådens säkerhet mot inbrott 40,1 59,9 43,7 56,3 

Belysningen på gården och nära huset 87,6 12,4 83,4 16,6 
Personlig säkerhet i området kvällar och 
nätter 59,9 40,1 65,4 34,6 

Fig.3 Resultat från trygghetsundersökning i Varberga 2007-2008 (Källa: ÖrebroBostäder) 

 

I resultatet från ÖrebroBostäder trygghetsundersökning 2008, går det att se hur den upplevda 

tryggheten ser ut bland de boende i Varberga. Det går att utläsa att ca varannan person upplever 
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otrygghet i vinds- och källarutrymmen, detsamma gäller de boendes upplevelse om hur säkra 

förråden är mot inbrott. Ungefär var tredje person som svarat på enkäten upplever otrygghet när det 

handlar om säkerhet mot inbrott i lägenhet och den personliga säkerheten i området på kvällar och 

nätter.  

 

Variation av resultat av trygghetsundersökning i Varberga från ÖrebroBostäder mellan år 2004-

2008 

Procentuell fördelning mellan 2004-2008            

Trygghet i Varberga, totalt. 2004 2005 2006 2007 2008 

Mycket bra och ganska bra 67,5 68,3 68,8 68,3 69,9 

Inte så bra och dåligt 32,5 31,7 31,2 31,7 30,1 
Fig.4 Resultat trygghetsundersökning ÖrebroBostäder mellan år 2004-2008 (Källa ÖrebroBostäder) 

 

Över en femårsperiod visar resultatet från trygghetsundersökningarna med trygghetsfrågor att ca 

2/3 upplever tryggheten som mycket bra eller ganska bra, och ca 1/3 anser att tryggheten inte är så 

bra, eller dålig. 

 

5.2 Besiktning av Varberga  
Genomgången av checklistan utfördes 081014 tillsammans med Fredrik Hedlund, bovärd i Varberga 

och medarbetare vid ÖrebroBostäder. Frågorna till checklistan hämtades från Bo tryggt 05 och 

Svenska Bostäders checklista från 2008. 

 

5.2.1 Entréer 

Belysning vid entréerna var god. På fasaden fanns gatunummer uppsatta tydligt och klart. Under 

dagtid från klockan 06.00 är dörrarna öppna för in- och utpassering, men låses kl 21.00 på kvällen 

och därefter är det nyckel som används för att öppna dörrarna. Entrédörrarna har elslutbleck, 

låskista och cylinder.  Att de är öppna på dagen anses av de boende som ett bra alternativ då barn 

kan springa ut och in obehindrat dagtid. Entrédörrarna var på endast ett fåtal ställen utbytta, där har 

man byggt om hela entrépartierna. Entréer byggs om vart eftersom en ombyggnation är planerad för 

respektive gård. De flesta entrépartier i området ser ut enligt bilden nedan, som visar en entré som ej 

är ombyggt: 
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                                        Bild 1.8  Varbergagatan 55, Entréparti före förändring(Foto Maria Lennartsson 2008) 

I dörrarnas glaspartier sitter inte okrossbara rutor, och vid byte så byter man inte heller till rutor som 

är okrossbara. 

 

5.2.2 Trapphus 

I trapphusen har man i de flesta byggnaderna behovsstyrd belysning och det var väl belyst. I 

entréplanet finns anslagstavla med information som visar att ÖrebroBostäder äger fastigheten, samt 

vilken bovärd man kan kontakta vi eventuella fel eller frågor. Det finns även telefonnummer till 

störningsjour och trygghetsjour.  I entréplanet finns en namntavla över alla hyresgäster i den aktuella 

trappuppgången. De flesta byggnaderna i Varberga har inte hiss, vilket är vanligt att lamellhus inte 

har, lamellhus är flerbostadshus som inte har fler än fyra våningar. När det gäller antalet lägenheter 

som är kopplade till varje trapphus så har man sex stycken lägenheter kopplade till varje trapphus, i 

trapphus som är placerade i hörnen av byggnaderna är det fjorton stycken lägenheter kopplade till 

trapphuset. Där man har många ettor hamnar man på cirka tio till elva stycken lägenheter per 

trapphus. Merparten av lägenhetsdörrarna har brevinkastet direkt i dörren, framöver kan det hända 

att bostadsbolaget installerar fastighetsboxar i byggnaderna. 

 

5.2.3 Passersystem 

Till entrédörrar in till huset är det nyckelsystem som används, dagtid står porten öppen för att sedan 

vara stängd mellan 21.00 på kvällen fram till 06.00 på morgonen. Inpassering till källare sker med 

passerkort men efter kl. 21.00 är källaren stängd och då kan inpassering ej ske med passerkortet. I 

garagen som är placerade under mark gäller passerkort för att komma in. Till tvättstugorna kommer 
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man in med tag eller kort. För att komma in i parkeringsgaragen belägna under mark används kort. 

 

5.2.4 Lägenhetsdörrar, altandörrar och fönster 

I markplan har de flesta boende egen uteplats, där altandörren består av ett vanligt trycke utan 

låscylinder. Lägenhetsdörrarna har bytts ut i en del av husen till dörrar med en annan säkerhetsklass. 

Lägenheterna har 3-glas fönster och på de ställen man satt in nyare fönster har man isolerglas. De 

flesta lägenhetsdörrarna har vanligt cylinderlås med regelkolv, några som är utbytta har 

dubbelcylinder och ett fåtal har även hakregel. Nedan visas en nomenklatur för låsdetaljer och 

säkerhetsklassning av dörrar enligt den europeiska standarden SS-ENV: 

 
                Bild 1.9 Nomenklatur låsdetaljer (Källa Bo Tryggt 05, Bilaga 4.9 Låsdetaljer) 
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                                   Bild 1.10 Klassning av inbrottsskydd för dörrar enligt SS-ENV (Källa Bo tryggt 05, bilaga 3) 

5.2.5 Källare 

Källarförråden kommer man in i från, via en trappa som leder ner till källarens entrédörr. Högst upp i 

trappan finns det en grind. För att komma in i källarutrymmet används passerkort och för ca tre år 

sedan införde man även att entrén stängs klockan 21.00 på kvällen. Bovärden berättar också om ett 

samarbete man har med fritidsgården, där några ungdomar en gång i veckan går runt och ser till att 

alla dörrar in till förråden är stängda och låsta samt ser till att inget skräp finns i korridoren utanför 

förråden. Förråden är uppbyggda enligt olika modeller, man har både troaxgaller och målade 

mineritskivor som skiljer förråden åt.  

 

5.2.6 Tvättstugor 

Tvättstugorna ligger placerade på en central plats på gården, så att de boende lätt kan se tvättstugan 

från sina fönster. I de byggnaderna med fyra våningar har man tvättstugan i källarplan med fönster. I 

den tvättstuga som jag besökte var det ljusa färger på väggarna och bra belysning. Det finns även 

andra tvättstugor, som kommer behöva en upprustning framöver. Varje gård har egen tvättstuga och 

inpassering sker med kort eller tag, och all bokning av tvättstugorna sker via ett elektroniskt 

bokningssystem. 

 

5.2.7 Cykel och mopedförråd 

Yttre cykelparkeringar är väl synliga från de boendes fönster, det finns även cykelförråd 

placerade på gårdarna. Ett par gånger per år gör man en inventering av förråden. 

Belysningen går på timer, men även fast det inte lyser med full styrka hela tiden, är det inte 

helt mörkt när timern inte är påslagen. 
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5.2.8 Förvaltning 

Varje år genomförs trygghetsvandring med de boende och andra aktörer, för att se vad de anser 

uppleva vara otryggt och vad man kan förbättra på gården och runt omkring. När det gäller 

parkeringen så har Securitas en lista på vilka parkeringsplaster som är uthyrda. I Varberga har man 

gjort mycket för att förbättra belysning och rensa bland buskage och träd. I dagsläget undersöker 

ÖrebroBostäder eventuellt intresse från de boende att utföra en del självförvaltning vilket kan handla 

om att sköta om tvättstugan och utemiljö. Bovärdarna har även kunskap i att hantera människor som 

är psykiskt sjuka och problem med missbruk. Bakom sig har de även ÖrebroBostäder som 

organisation vilket ger en trygghet och säkerhet för bovärdarna om olika situationer skulle uppstå. 

 

5.2.9 Skadegörelse och klotter 

Upptäckt klotter saneras inom 48 timmar och skadegörelse åtgärdas så fort som möjligt. 

 

5.2.10 Belysning 

Vid entréerna finns belysning ovanför porten som ger ett mjukt sken. Trapphusen har i de flesta 

byggnader behovsstyrd belysning. I källarutrymmena finns flera varianter, men på de flesta ställen är 

det närvarostyrd belysning eller så finns det en timer som är påslagen ca 20 minuter. Utanför 

tvättstugorna går belysningen på stolpbelysningen och är därmed påslagen när lyktstolparna lyser. I 

rummet utanför tvättstugan finns timer som är påslagen ca 30 minuter. I några tvättstugor så finns 

närvarostyrd belysning och timer. 

 

5.2.11 Misshandel och sexualbrott 

I trapphusen finns information med nummer till bovärd och trygghetsjour, vid akuta ärenden 

hänvisas till att man ringer 112. Enligt statistik över anmälda våldtäkter utomhus som gjorts till 

polisen har det i Varberga inte skett några våldtäkter utomhus mellan år 1998-2007.   

 

5.2.12 Parkeringsgarage under mark 

I parkeringsgaragen står belysningen på hela tiden, det finns ingen närvarostyrning. Det finns 

bilburar. 

 

5.3 Besiktning på kvällen i Varberga  

Besiktningen ägde rum på kvällen 18.00 torsdagen den nionde oktober 2008. Inför besöket i 

Varberga sammanställdes en checklista med frågor, de delades upp i utomhusmiljö samt byggnader. 

Frågorna till checklistan valdes utifrån två existerande checklistor från Svenska Bostäder 2008 

Trygghetskontroll av bostadsfastigheter och parkeringar och Bo Tryggt 05. Svaren på frågorna 

Checklistan hade tre stycken rubriker, yttre miljö kring fastigheten, öppna parkeringar samt övrigt 
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utomhusytor. Bedömningen av utomhusmiljön kring byggnaderna är endast baserad på min 

upplevelse. 

 

5.3.1 Belysning utomhus 

Vid de öppna parkeringarna vad belysningen god, förutom invid garagen som är placerade utmed 

parkeringarnas lång- och kortsidor. Utmed gång- och cykelvägar var belysningen relativt god, på 

gårdarna fanns det belysning utmed gångvägarna och även några stolpar utplacerade på den 

rektangulära lekplatsen och plasten som är avsedd att umgås på. En del av stolpbelysningen skymdes 

av grenar som hängde ned och hindrade ljuset från att spridas. 

 

5.3.2 Yttre miljö kring fastigheten 

En annan rubrik i checklistan var, yttre miljö kring fastigheten, här kan man konstatera uppdelningen 

mellan offentligt/allmänt och privat område är tydligt. De flesta av de boende på bottenvåningen har 

egen uteplats och på andra ställen var arbetet igång med att bygga egna uteplatser åt de som ännu 

inte har någon uteplats. Gatuskyltar om adress och nummer fanns uppsatta på fasader med stora 

och tydliga siffror. På en husgavel intill centrumet fanns det stora skyltar med hänvisning om vart 

olika serviceställen ligger. På en del ställen är det buskage och träd som skymmer sikten och hindrar 

syftet med belysningen. För högt buskage och träd kan begränsa möjligheten till överblickbarhet.  

 

 
              Bild 1.11 Gångväg bakom en garage länga i Varberga (Foto: Maria Lennartsson 2008) 
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        Bild 1.12 Mellanliggande grönytor i Varberga (Foto: Maria Lennartsson 2008) 

 

5.3.3 Öppna parkeringar  

Många av garagen ligger placerade runtom den öppna parkeringen, med baksidorna mot gång- och 

cykelvägar.  Med bil finns det på den här parkeringen endast en infart, fotgängare kan ta sig in och ut 

från parkeringen på fyra ställen. Sedan finns det möjlighet att till fots eller med cykel komma in på 

parkeringen. Belysningen var mycket bra över den öppna delen på parkeringen, vid garagen var det 

mindre bra belysning. Några av garagen är uppdelade i bilburar.  

 
                                    Bild 1.13 Öppen parkering i Varberga i Örebro.(Källa Eniro 2008) 

 

När det gäller underhållet så var parkeringen välskött, och miljöboden fanns placerad på ena sidan av 

parkeringen. Skyltsättningen om vad som var besöksplatser respektive förhyrda platser var tydligt 

markerade. När det gäller avgränsningen för parkeringen så utgör garagen avgränsningen mot 
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omkringliggande ytor. För gående som ska in på den öppna parkeringen finns några passager mellan 

garagelängorna med ett tak över, vilket gör att det upplevs som en kortare tunnel, och gav en 

instängd känsla.  De öppna parkeringar som ligger utmed Varbergagatan är placerade en bit ifrån 

bostadshusen och det finns en del skymmande träd och buskage.  

 

 
                                   Bild 1.14 Varberga öppen parkering utmed Varbergagatan (Källa Eniro 2008) 

 

 

 

6. Resultat 

 

6.1 Förslag på byggtekniskt brottsförebyggande åtgärder för Varberga 

i Örebro 

 

6.1.1 Åtgärder entréer 

Det är sex till fjorton familjer kopplade till varje entré i husen, vilket även ligger i närheten av vad de 

tio lägenheter som rekommenderas i litteraturen.  Att ett mindre antal lägenheter är kopplade till 

varje entré gör att de boende kan känna social kontroll över vilka som hör till varje entré. Som 

nämnts tidigare i arbetet så bygger ÖrebroBostäder om varje gård för sig och med detta förändrar de 

även entrépartierna. Därmed finns det i dagsläget ingen anledning att göra någon åtgärd vad gäller 

att byta ut befintliga entrépartier med dörrar som tillhör en bättre säkerhetsklass. Entrédörrarna 

släpper även ut mycket värme i otätheter som det ser ut idag, vilket är ännu ett motiv för att byta ut 

dessa framöver. När det gäller belysningen så finns det en armatur ovanför entrédörren, som ger ett 

mjukt sken och inte bländar en in- eller utpasserande person. Dörrarna har idag fönster så att det går 

att se både personer som ska in i byggnaden, samt personer som ska ut. I dagsläget är merparten av 
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glaset i dörrarna inte okrossbart vilket är önskvärt. Det rekommenderas även att entréerna är låsta 

dygnet runt, vilket skulle motivera ett byte till ett elektroniskt passersystem in till byggnaderna. Idag 

används ofta ”tag” system, vilket är en låsbricka som på elektronisk väg låser upp dörren. Att 

använda sig av taggar är även ett sätt för fastighetsbolaget att ha bättre kontroll över ”nycklarna”. 

Om de tappas bort så är det lätt att ta bort just den aktuella taggen ur systemet, vilket gör taggen 

obrukbar. Med ett elektroniskt nyckelsystem går det även att styra tillhörigheten till olika utrymmen. 

Merparten av entrédörrarna är indragna, vilket inte rekommenderas utifrån ett brottsförebyggande 

perspektiv, utan de bör ligga jämnt med fasaden. 

 

6.1.2 Åtgärder trapphus 

I Varberga är det är endast ett fåtal familjer kopplade till varje enhet i husen vilket även 

rekommendationerna från läst litteratur säger att det ska vara. Rekommendationen är alltså att inte 

fler än tio familjer ska vara kopplade till varje enhet och i Varberga är det mellan sex till fjorton 

familjer i varje trapphus. Belysningen i trapphusen är sensorstyrd vilket är bra enligt exempelvis Bo 

Tryggt 05:s manual. I dagsläget har varje lägenhetsdörr ett eget brevinkast vilket inte är enligt 

rekommendationerna att föredra. Istället bör fastighetsboxar placeras nere på entréplanet och gärna 

i ett eget utrymme eller i en dörrsluss som är låst. Att trapphusen inte har anknytning till källare eller 

vindsutrymmen anses vara bra enligt litteraturen. I entrén framgår det tydligt på anslagstavlorna att 

det är ÖrebroBostäder som är ägare av fastigheterna, samt vem som är bovärd och vart de boende 

kan vända sig vid akuta problem och störningar vilket anses bra då det enligt rekommendationerna i 

läst litteratur ökar ansvars- och tillhörighetskänslan hos de boende. 

 

6.1.3 Åtgärder passersystem 

Vid passersystemen bör användning av taggar vara gällande enligt litteraturen, dock anser de boende 

att det känns bra att det står öppet på dagtid. Utifrån perspektivet att tryggheten ökar när man vet 

att endast behöriga är inne i trapphuset motiverar att man bör använda sig av taggar, vilket även ger 

möjlighet för fastighetsägaren att styra tillträde till andra utrymmen förutom till entréerna till 

bostadshusen. I andra utrymmen såsom källare och garage finns idag passersystem med kort och ger 

därmed en bättre kontroll för fastighetsägare och de boende om vilka som berättigat rör sig i de här 

utrymmena. 

 

6.1.4 Åtgärder lägenhetsdörrar, altandörrar och fönster 

Vid uteplatser finns distansytor såsom egen uteplats. Altandörrarna består idag av vanligt trycke utan 

möjlighet till att låsa. Detta bör justeras eftersom både fönster och altandörrar i markplan bör gå att 

låsa, då altandörrar ses som en riskväg när det handlar om inbrott. Lägenhetsdörrarna bör också, för 

att öka trygghetskänslan, gärna ha tittöga. Nyckeltub är bra utifrån ett förvaltarperspektiv då 
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hyresgästen är borta och kan då lägga in sin nyckel i tuben till den person som ska in och åtgärda 

något som är fel i lägenheten. I dagens läge finns inte nyckeltub i lägenhetsdörrarna. När det gäller 

altandörrarna finns det utrymme för att skapa en säkrare låsning, eftersom man anser att altanvägen 

är en riskväg vad gäller inbrott. Merparten av lägenhetsdörrarna skulle kunna bytas både ur 

säkerhetssynpunkt samt ljudisoleringsförmåga till en ny modell som uppfyller kraven för säkerhet 

och ljudisolering. Idag har man 3-glas fönster och nyare fönster har isolerglas, det rekommenderas 

ingen åtgärd för fönstren.  

 

6.1.5 Åtgärder källare 

De boende anser enligt enkätundersökningar i området att källarna är den plats som känns mest 

otrygg.  Vid källaren är belysningen därför väldigt viktig, samt att man beskär buskar som kan 

skymma sikten ner till entrédörren in till källaren. Man kan även fundera över att sektionera upp de 

längre källarna för att öka kontroll och trygghetsupplevelsen.  Ur brandsynpunkt anses troaxgaller 

vara mer funktionellt när det gäller att förhindra och lokalisera en eventuell brand. Det finns 

utrymme för att eventuellt skapa en tryggare utformning av de nedgångar som leder till källaren, än 

vad som idag existerar. Ett förslag skulle kunna vara att bygga in nedgången ner till källaren, så att 

entrédörren placeras i marknivå, med god belysning ovanför.  

                                   

         Bild 1.15 En av nedgång som leder ner till en källare i Varberga (foto: Maria Lennartsson 2008) 

 

6.1.6 Åtgärder tvättstugor 

Tvättstugorna i Varberga är antingen placerade i markplan i byggnaderna eller fristående, vilket även 

följer rekommendationerna i läst litteratur. Det finns tvättstugor som kan behövas rustas upp 

framöver, i övrigt är belysningen god, väggar målade i ljusa färger, det finns fönster så att både in- 

och utsikten är god, dessutom sker bokning av tvättstugan elektroniskt vilket är att föredra ur 

trygghetsperspektiv. 
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6.1.7 Åtgärder cykel- och mopedförråd 

Cykeluppställningsplatser är synliga från byggnadernas fönster, cykelförråd finns på gårdarna och 

helst ska det finnas fönster på dem. Belysningen har timer, vilket är både energibesparande och 

ekonomiskt försvarbart.  En annan aspekt att tänka över är vikten av att cyklarna är märkta. Ett par 

gånger per år går man runt och inspekterar cykelförråden i Varberga. Ett annat förslag på hur en 

cykelparkering kan se ut är som bild 1.4 visar, vilket ökar synligheten och inte ger en eventuell 

brottsling möjlighet att utföra ett brott utan att kunna bli sedd. 

  

6.1.8 Åtgärder skadegörelse och klotter 

I Varberga saneras klotter inom 48 timmar, och skadegörelse åtgärdas så snart som möjligt. 

Kontaktuppgifter till bovärd finns väl synligt på anslagstavlor i trapphus. Ett sätt att skapa en 

tillgörighets- och ansvarskänsla är att låta de boende ha möjlighet till självförvaltning, intresse utreds 

för närvarande bland de boende. 

 

6.1.9 Åtgärder belysning 

Entréerna hade mjuk belysning ovanför entrédörren, i trapphusen och källare är det närvarostyrt, 

vilket även rekommenderas. Utanför tvättstugor lyser det samtidigt som stolpbelysningen slår på, ett 

alternativ skulle kunna vara att låta belysningen utanför tvättstugan vara närvarostyrd. De öppna 

parkeringarna har god belysning förutom intill garagen utmed lång- och kortsidorna, de öppna 

parkeringarna utmed Varbergagatan har inte heller fullgod belysning. Intill gång- och cykelstråk finns 

det bra med belysning som ger ett mjukt sken och inte bländar. På innergårdarna är det också belyst 

på gräs- och lekplatsdelen. Det är viktigt att man vid nybyggnation upprättar ett belysningsprogram i 

samråd med belysningsexperter. I närmiljön i Varberga är det viktigt att trädkronor och buskage inte 

skymmer belysningen. Om det finns möjlighet bör man ha i åtanke att man ska kunna se en person 

på ca 15 meters håll, vilket skulle kunna motivera en fortsatt beskärning av träd och dylikt i Varberga. 

 

6.1.10 Åtgärder misshandel och sexualbrott 

I trapphusen finns information med namn och nummer till bovärd, samt trygghetsjour, akuta 

ärenden hänvisas till 112. Förutom information om vart man kan ringa är det viktigt att arbeta med 

de andra delområdena i bostadsområdet för att minska tillfällesstrukturen att begå sexualbrott och 

misshandel. Det kan handla om belysning, överblickbarhet, buskage och träd, säkerhet vad gäller 

dörrar och in- och utpassering i byggnaderna, skapa trygga parkeringsanläggningar, gångvägar m.m. 

 

6.1.11 Öppna parkeringar och garage  

De öppna parkeringsytorna har god belysning förutom intill garagelängorna utmed sidorna på 
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parkeringen. En åtgärd är att belysa bättre vid garagen, men det kan även rekommenderas att de 

flyttas helt och hållet till mitten av parkeringen, då det ger en bättre överblickbarhet. Samtidigt så 

kan överblickbarheten öka ifrån såväl byggnaderna som gång- och cykelvägarna. Garagen har enligt 

rekommendationerna bilburar. I bilagorna finns ett förslag som jag utformat på en garagelänga, som 

skulle vara placerad i mitten på den öppna parkeringen. Utformningen av garageförslaget bygger på 

redan befintlig lösning med troaxgaller. Skillnaderna till dagens utformning är att skapa avkapade 

hörn i kortsidorna, för att öka överblickbarheten kring garaget, förslaget innebär även att miljöboden 

integreras i garagekonstruktionen och placeras på kortsidan. Belysningen kan lämpligen stå på efter 

mörkrets inbrott utanför miljöbodens entrédörr, ovanför bilburarna kan den tänkas vara 

närvarostyrd för att påkalla uppmärksamhet när någon rör sig i närheten av garagen (se bilaga 3). 

 

                                      

              Bild 1.16 Passage från gång- och cykelväg in till öppen parkering (foto: Maria Lennartsson 2008) 

 

7 Diskussion 

Syftet med denna uppsats är att utreda vilka byggtekniskt brottsförebyggande åtgärder som skulle 

kunna tillämpas i området Varberga i Örebro för att skapa en tryggare boendemiljö. För att få en 

bred kunskapsgrund inom byggtekniskt brottsförebyggande åtgärder har jag gjort en litteraturstudie, 

där jag har använt mig av både teoretisk och statistisk information. Jag har med hjälp av områdets 

bovärd Fredrik Hedlund fått tillgång till information om gällande status för byggnaderna samt 

omkringliggande närmiljö, vilket har gett mig en bra kännedom och överblick på området. 

Sammanslaget har litteraturstudien och besiktningen av området skapat en grundlig insikt i den 

byggtekniska problematiken och de möjligheter som är tillgängliga i brottsförebyggande syfte, vilket 

jag också har redovisat under arbetets gång. 

 

Resultatet visar att det finns ett flertal åtgärder att tillämpa i området Varberga i Örebro. Varberga är 

idag ett område där det pågår brottsförebyggande åtgärder på både ett socialt och situationellt plan. 

ÖrebroBostäder utför frekvent trygghetsundersökningar för att nå de boendes upplevelser kring 
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tryggheten i området. ÖrebroBostäder arbetar också sedan tidigare med att integrera de boende i 

området. Ett exempel på ett pågående samarbete är att ÖrebroBostäder, tillsammans med 

fritidsgården i området, aktiverar ungdomarna i brottsförebyggande åtgärder. Där några ungdomar 

är ansvariga för att en gång i veckan kontrollera källarutrymmena och att dörrarna till förråden är 

stängda, samt att det ser rent och snyggt ut. Detta skapar en tillhörighetskänsla och en ansvarskänsla 

hos ungdomarna i området, vilket i sin tur kan verka brottsförebyggande. En annan aspekt som är bra 

är att ÖrebroBostäder nu ser över om det finns intresse från de boende att utföra viss 

självförvaltning i området, vilket också skapar en ansvars- och tillhörighetskänsla. Dessutom kan det 

vara en väg till att skadegörelse minskar.  

 

Utifrån resultaten kan man klargöra att det finns utrymme för att bygga om entrépartier, vilket även 

kommer göras i samband att respektive gård genomgår en del ombyggnationer. Det är även bra om 

det införs ett elektroniskt passersystem även till bostadshusen, vilket kan motiveras med att både 

den sociala kontrollen för de boende ökar, och att bostadsbolaget lättare kan styra över tillhörighet 

till olika utrymmen, samt kunna spärra borttappade taggar (elektroniska nycklar). Att installera 

fastighetsboxar är att föredra för att öka tillhörighetskänslan hos de boende, minska 

förslitningsskador hos brevbärarna och att vid eventuellt byte av lägenhetsdörrarna även höja 

säkerheten mot inbrott. Till trapphusen har man inte för många lägenheter kopplade till varje 

trappuppgång, vilket är mycket bra. Att Varberga har mellan sex till fjorton familjer gör att de 

boendes möjlighet till ökad social kontroll ökar. Vad gäller altandörrar till lägenheterna i markplan är 

det viktigt att de får en låsfunktion, till skillnad från idag då dörrarna endast har vanligt trycke. Det 

motiveras av att altanvägen är en av de riskvägar som finns när det handlar om bostadsinbrott. 

Källarna upplevdes som ljusa och hade god belysning som var närvarostyrd. Då vissa av byggnaderna 

har källare som sträcker sig under en hela byggnaden, är det bra om man sektionerar upp de 

källarutrymmena, så att endast de boende som tillhör ett trapphus har tillgång till den egna 

närliggande delen av källaren. Vilket kan vara viktigt för att öka trygghetsupplevelsen i källaren, 

källarinbrott hör också till en av de vanligare brottstyperna. En annan aspekt när det gäller källarna är 

att entrévägen ner till entrédörren kan utformas annorlunda än idag, en möjlighet är att kanske 

bygga in trapporna som leder ner och placera entrédörren i marknivå. Om det inte är möjligt ur en 

kostnadssynpunkt är det viktigt att vägen ner är väl belyst och att buskage som hänger ner över 

trappen ner till entrédörren till källaren klipps. 

 

Tvättstugorna anses vara i gott skick och de flesta är placerade på en centralt belägen plats på 

respektive gård. Detsamma gäller cykelförråd där man utför ronderingar med jämna mellanrum, 

samt att de är placerade på synligt avstånd i förhållande till bostadshusen så de är lätta att 

överblicka. Belysningen i området är både bra och mindre bra, den kan förbättras om man ser till att 
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inte buskage och träd skymmer ljuskällan och hindrar ljusets spridning och därmed syfte. På de 

öppna parkeringarna finns det utrymme för att förbättra belysningen intill garagelängorna, eller ta 

bort dem helt och hållet, och istället placera dem centralt på den öppna parkeringen. Det skulle i sin 

tur ge bättre möjlighet för de boende att överblicka de öppna parkeringarna från bostadshusen.  

Sammanfattningsvis kan jag säga att det är beundransvärt att så mycket är gjort i Varberga, och att 

det pågår ett ständigt trygghetsarbete mellan de boende och ÖrebroBostäder. Det känns att 

brottsförebyggande frågor tas på allvar. Att utvärdera och finna åtgärder som kan öka tryggheten i 

ett bostadsområde är inte helt enkelt, då det inte går att generalisera, och säga att det i alla 

bostadsområden går att tillämpa samma åtgärder. Det är viktigt att kartlägga den byggnadstekniska 

statusen, områdets sociala problem och att beakta både trygghetsundersökningar som utförts samt 

statistik över anmälda brott till polisen för det aktuella området. Genom att utarbeta en metod för 

brottsförebyggande arbete finns alla möjligheter till att skapa tryggare bostadsområden där både de 

boende kan känna sig trygga och där bostadsbolaget kan sig stolta över att deras kunder trivs i deras 

områden. 

 

När det gäller att jämföra och dra slutsatser från anmäld brottsstatistik från polisen är det viktigt att 

beakta olika faktorer i utfallet. I den här rapporten har ingen sådan undersökning gjorts, då det skulle 

vara en alltför tidskrävande del av metoden. Däremot kan statistiken vara viktig att ha med sig om 

man i andra bostadsområden vill utvärdera bebyggelsen, trygghetsundersökningar och brottstatistik 

för att utreda vilka byggtekniskt brottsförebyggande åtgärder som kan tillämpas i områdena. På 

BRÅ:s hemsida om ”Brottslighet på lokal nivå” anser man att det är viktigt att se över struktur, nivå 

eller utveckling som den lokala brottsligheten har. BRÅ rekommenderar deras egen metod för att 

analysera brottslighet lokalt, vilken även kan ligga till grund för kommande situationellt 

brottsförebyggande åtgärder i andra bostadsområden. Metoden kallas LUPP (Lokal uppföljnings- och 

prognosstruktur, idéskrift 8), och är främst ett verktyg för polisen men kan användas av andra 

aktörer. I källförteckningen finns fullständig webbadress där idéskriften kan laddas hem gratis i PDF 

format. En annan aspekt som är viktig är att bostadsbolaget redan i projekteringstadiet ser över 

brottsförebyggande åtgärder. Att integrera det här området tidigt skapar förutsättningar för att 

byggnaderna och området under förvaltningsstadiet har bättre förutsättningar redan från början att 

uppnå en trygg boendemiljö. 

 

I arbetet har jag läst två kartläggningar om trygghet i Järva respektive Skärholmen i 

Stockholmsområdet, som utförts av Svenska Bostäder. Jag har också jämfört deras problem och 

åtgärder i min uppsats, vilka också delvis legat till grund i de rekommendationer jag gjort i arbetet 

och i mitt resultat för Varberga. Den här rapporten är inte så grundlig som deras undersökningar 

varit, vilket skulle krävt större resurser. Däremot är det intressant att se på vilket sätt de arbetat, och 
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vilka brottsförebyggande åtgärder de rekommenderat. Varberga är redan idag ett område som det 

utförts en rad olika brottsförebyggande åtgärder i och där det pågår ett ständigt brottsförebyggande 

arbete. Det finns några delar som går att arbeta vidare med och en del nya byggtekniskt 

brottsförebyggande åtgärder som kan tillämpas i området. Jag anser rent allmänt att det är viktigt att 

både situationell och social brottsprevention är något som bör utgöra en större del både vid 

nybyggnation och i befintliga bostadsområden hos fastighetsägare i projekteringsstadiet samt 

förvaltningsstadiet än det utgör idag. Vilket i sin tur kan leda till att bostadsbolagen kan göra en del 

kostnadsbesparningar när det exempelvis gäller elförbrukning för belysning, genom att använda sig 

av närvarostyrd belysning, minska kostnader för skadegörelse och klottersanering genom att öka 

ansvars- och tillhörighetskänslan hos de boende. Att öka tryggheten och minska antalet brott kan 

också leda till att ett område med så kallat dåligt rykte kan bli mer attraktivt och att fler människor 

väljer att bo där, så att det blir en mer blandad befolkning i områdena. 
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Bilaga 1 – Checklista för Varberga 

Checklista byggnader i Varberga 
 

        

Entréer  JA NEJ EGNA 

NOTERINGAR 

 

1. Belysningen vid entrén är god?  
  
 

   

2. Varje entré är väl utmärkt med nummer eller boks tav?  
 

   

3. Entrédörrarna är låsta dygne t runt?  
 
 

   

4. Entrédörrarna är beslagna med godkända brytskydd  och 
godkända elektroniska låsenheter? 
 

   

5. Alla glas som byts ut i entrédörrar är okrossbar a. Glas i nya 
entrédörrar är okrossbara? 
 

   

6. Om det finns elektroniska låsenheter så är dess a inte 
kombinerade med kodlås? 
 

   

7. Hur många lägenheter är kopplade till entrén?  
 
 

   

Trapphus 
 

   

8. Trapphuset har god belysning?  
 
 

   

9.  Det finns en anslagstavla i entréplanet där det  framgår att 
ÖrebroBostäder äger fastigheten och hur hyresgäster na kan få 
kontakt med bovärd. Det finns också information som  riktar 
sig till brottsoffer? 

   

10. Det finns en aktuell namntavla på hyresgästerna  i alla 
uppgångar, väl synlig i entréplanet? 

   

12. Om det finns hiss så har den god belysning och är väl 
underhållen? 

   

14. Är belysning i trapphus behovsstyrd?  
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Nyckel och passersystem  JA NEJ  EGNA NOTERINGAR 

 

15. Huvudnyckelsystem undviks?     

16. Passersystem, finns behov av nytt låssystem med  taggar.?     

Lägenheter    

17. Terrass - och balkongdö rrar samt fönster på markplan eller 
i loftgångar är förstärkta med godkända brytskydd o ch 
låsenheter? 
 

   

18. Finns behov att lägenhetsdörrar säkras med 
inbrottsskydd? 

   

19. Finns behov att inbrottsskydda fönster i botten våning?     

20. Placering av bos tädernas förvaringsutrymmen?  
 

   

Källar- och vindsdörrar    

21. Källar - eller vindsdörrar är förstärkta med godkända 
brytskydd och godkända elektroniska låsenheter? 

   

22. Behövs sektionering av förråd?  
 
 

   

Tvättstugor 
  

   

23. Tvättstugan är, om möj ligt, fristående eller placerad på 
bottenvåningen? 

   

24. Tvättstugan är inredd i ljusa färger och försed d med god 
belysning? 

   

25. Tvättstugan har elektroniskt bokningssystem?  
 
 

   

Cykel och barnvagnsparkeringar    

26. Yttre cykelparkeringar är synli ga från fastighetens 
lägenheter? 
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27. Det finns möjlighet att låsa fast cykeln vid 
cykelparkeringen eller i eventuellt cykelrum? 
 

   

28. Det görs en inventering om vem som äger vad i e ventuellt 
cykel och barnvagnsrum minst en gång per år? 
 

   

29. Cykel - och barnvagnsrum är inredda i ljusa färger och 
försedda med god belysning? 
 

   

Förvaltning 
 

   

30. Alla bovärdar har kunskap för att kunna möta oc h handha 
de speciella problem som gäller kring kvinnliga boe nde eller 
barn som misshandlas, förföljs eller trakasseras av  anhöriga. 
Här krävs kontakt med lokal kvinnojour, socialförva ltning 
och/eller lokal polis. 
 

   

31.  Alla bovärdar har kunskap för att kunna möta o ch handha 
de speciella problem som gäller kring psykiskt sjuk a. Här 
krävs kontakt med socialförvaltning. 
 

   

32.  Alla bovärdar har kunskap för att kunna möta o ch handha 
de speciella problem som gäller kring missbrukare. Här krävs 
kontakt med socialförvaltning. 
 

   

33. Genomförs "trygghetsvandringar" inom området me d viss 
frekvens? 

   

34. Bovärdar kontrollerar rutinmässigt att dörrstängare och lås 
i dörrar till allmänna utrymmen samt belysning fung erar. 
 

   

35. Upptäckt klotter saneras inom 24 timmar?     

36. Upptäckt skadegörelse åtgärdas snarast möjligt?  
 
 

   

Checklista utomhusmiljö 
 

   

Yttre miljö kring fastigheten    

1. Uppdelningen av utomhus områden i allmän plats 
respektive privat område 

   

2. Finns många otrygga husgavlar utan fönster som g ående 
passerar? 

   

3. Är cykelställ synliga från byggnadens fönster?     



52 
 

4. Finns behov a v kontroll av buskage ?    

5. Placering av nischer samt tillbakadragna eller u tskjutande 
fasadelement, som försvårar utblick och överblick o ch/eller 
skapar gömställen. 
 

   

6. Finns trånga otrygga passager som kan öppnas upp , 
belysas bättre utomhus? 

   

Öppna parkeringar 
 

   

7. Hela parkeringen är mycket väl upplyst?     

8. Parkeringen är välskött och underhållen?     

9. Hela parkeringen är översiktbar från bostadshus?     

10. Skyltsättningen på parkeringen är tydlig med kl ara 
markeringar av förhyrda respektive besöksparkeringa r? 
 

   

11. Antalet in - och utfarter är så få som möjligt?     

12. Parkeringen är tydligt avgränsad med staket, hä ck eller 
dylikt? 

   

13. Det finns skyltar där det tydligt framgår att ÖrebroBostäder  
äger eller förvaltar parkeringen? 

   

14. Eventuella radgarage är sektionerade i så små e nheter som 
möjligt? 

   

15. Eventuella garageportar är väl upplysta?     

Övrigt utomhus    

16. Skyltar om gatuadress finns väl synliga?     

17. Det finns tillräckligt med papperskorgar uppsat ta inom d et 
egna förvaltningsområdet? 

   

18. Finns behov av att lysa upp fler ställen utomhu s?    
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Sammanställning av frågor har valts från Svenska Bostäders Checklista 2008 och Bo Tryggt 05. Enligt 

Bo Tryggt 05 ska de som källa anges enligt följande: 

 

Detta dokument är baserat på en checklista som återfinns i handboken Bo Tryggt 05, © 2005 Polisen 

i Stockholms län, Projektgruppen för Bo Tryggt 05. 
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Bilaga 2 – Statistik från polisen 

Följande statistik har hämtats från Polisen i Örebro län år 2008. Statistiken visar hur brottsligheten 

sett ut över tio år i några av de områden som ÖrebroBostäder äger fastigheter i.  

Varberga 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
                      
Misshandel utomhus 13 12 15 8 14 15 16 30 18 32 
Våldtäkt utomhus (inkl. 
försök) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bilinbrott 43 49 33 35 63 101 82 43 39 65 
Biltillgrepp (inkl. försök) 41 69 36 58 57 77 45 47 43 34 
Cykelstöld 82 84 52 49 65 62 78 63 72 73 
Bostadsinbrott (inkl. källare o 
vind) 21 39 28 5 22 25 35 31 22 31 
Skadegörelse 46 33 41 65 60 74 80 95 114 102 

Brickebacken 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
                      
Misshandel utomhus 12 14 13 10 13 13 16 30 12 31 
Våldtäkt utomhus (inkl. 
försök) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Bilinbrott 151 118 87 48 53 50 63 82 55 49 
Biltillgrepp (inkl. försök) 74 39 45 49 30 25 44 24 14 21 
Cykelstöld 42 24 26 29 33 22 34 24 25 22 
Bostadsinbrott (inkl. källare o 
vind) 15 11 18 10 16 19 6 5 13 13 
Skadegörelse 39 57 79 75 58 74 112 129 282 119 

Tybble 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
                      
Misshandel utomhus 4 1 0 1 2 4 9 6 4 10 
Våldtäkt utomhus (inkl. 
försök) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
Bilinbrott 21 34 25 14 17 18 32 21 29 22 
Biltillgrepp (inkl. försök) 16 22 20 24 21 3 16 10 20 12 
Cykelstöld 41 50 36 40 17 29 37 47 38 44 
Bostadsinbrott (inkl. källare o 
vind) 2 3 11 5 5 4 16 2 2 15 
Skadegörelse 7 16 16 20 26 23 41 49 40 29 

Rosta 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
                      
Misshandel utomhus 4 5 5 11 3 5 2 7 4 5 
Våldtäkt utomhus (inkl. 
försök) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bilinbrott 61 59 63 48 70 92 55 60 38 56 
Biltillgrepp (inkl. försök) 29 46 35 44 29 38 35 23 24 28 
Cykelstöld 81 71 40 44 69 52 57 42 77 67 
Bostadsinbrott (inkl. källare o 
vind) 12 15 12 8 15 9 26 29 30 31 
Skadegörelse 43 40 26 49 34 49 48 43 58 79 

Markbacken 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
                      
Misshandel utomhus 13 7 8 12 9 15 17 12 10 9 
Våldtäkt utomhus (inkl. 
försök) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Bilinbrott 43 48 56 29 49 57 31 17 22 19 
Biltillgrepp (inkl. försök) 25 42 48 46 35 23 30 11 20 17 
Cykelstöld 94 57 37 58 89 60 58 47 26 30 
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Bostadsinbrott (inkl. källare o 
vind) 27 74 18 30 54 52 29 24 13 12 
Skadegörelse 25 33 47 56 65 66 53 42 23 59 

Vivalla 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
                      
Misshandel utomhus 34 33 26 51 53 50 53 60 68 83 
Våldtäkt utomhus (inkl. 
försök) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
Bilinbrott 170 178 126 167 172 213 175 117 134 85 
Biltillgrepp (inkl. försök) 109 148 108 172 97 83 52 44 51 52 
Cykelstöld 113 88 91 93 74 81 72 45 80 56 
Bostadsinbrott (inkl. källare o 
vind) 20 23 28 24 23 43 21 31 28 29 
Skadegörelse 306 116 83 154 164 215 229 194 155 251 

Odensbacken 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
                      
Misshandel utomhus 4 5 10 0 2 6 1 3 3 6 
Våldtäkt utomhus (inkl. 
försök) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Bilinbrott 16 18 13 7 12 23 17 23 11 17 
Biltillgrepp (inkl. försök) 3 8 8 1 5 7 12 9 1 2 
Cykelstöld 3 10 4 5 5 3 8 2 3 3 
Bostadsinbrott (inkl. källare o 
vind) 3 4 1 2 1 8 8 3 2 2 
Skadegörelse 10 14 22 12 26 21 25 16 29 43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


