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Förord 
Anledningen till att vi valde att skriva vårt examensarbete inom detta ämne är för att vi båda under 

vår utbildning vid programmet varit intresserade av hur otrygghet och brottslighet kan förhindras i 

det offentliga rummet. Orsaken till att området blev just Vårby gård har sin bakgrund i att vi i en 

rapport från Brottsförebyggande rådet läst att insatser med situationell brottsprevention gjorts i 

Vårby gård.  

Vi vill tacka Trond Hannerstig, boendeutvecklare på Huge bostäder, Ivica Burazin, lokal 

kommunikatör på Balder och Catarina Klockerud, säkerhetssamordnare på Huddinge kommun för 

att vi fick möjlighet att intervjua er och för all den information och kunskap vi fått ta del av som 

gjorde denna kandidatuppsats möjlig att genomföra. Till sist vill vi även tacka vår handledare, Ida 

Andersson, som under arbetets gång gett oss tips och råd som hjälpt oss i arbetet med denna 

kandidatuppsats. 

Tack! 



Sammanfattning 
Denna uppsats handlar om det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet i området Vårby 

gård som är ett område i Huddinge kommun. Syftet med denna uppsats är att undersöka hur de 

brottsbekämpande och trygghetsskapande åtgärderna ser ut  i Vårby gård med utgångspunkt i att 

analysera Huddinge kommun, fastighetsbolaget Huge bostäder och fastighetsbolaget Balders 

trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.  

Studien är utförd med hjälp av intervjuer som genomfördes via telefon med en person från Huge 

bostäder, Balder och Huddinge kommun, där respektive person var huvudansvarig för det specifika 

trygghets och brottsbekämpande arbetet. Personerna fick svara på frågor om deras brottspreventiva 

och trygghetsskapande arbete i Vårby gård. Utöver intervjuer utgick studien från undersökningar av 

kommunala dokument och rapporter från Huddinge kommun. I uppsatsen beskrivs hur arbetet med 

trygghetsskapande och brottsförebyggande ser ut dels utefter hur de enskilda aktörerna arbetar med 

dessa frågor, men också hur samarbetet mellan dem och andra aktörer ser ut. Uppsatsen belyser 

även åtgärder som vidtagits rörande det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet samt 

resultat som en del av dessa åtgärder bidragit till.  

Resultatet visar att det sker ett stort trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete  i Vårby gård, 

där det även sker i andra delar av Huddinge kommun. Samarbetet mellan Huddinge kommun, Huge 

bostäder och Balder sker primärt genom existerande nätverk, men där andra aktörer finns med. 

Samarbetet är därför inte specifikt inriktad kring dessa tre aktörer. Arbetet inom det 

trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet är även teoretiskt förankrat.  

Nyckelord: Trygghet, otrygghet och brottsprevention  
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1. Inledning  

Den offentliga debatten har bland annat genomsyrats av rapporteringar och diskussioner inom 

politiken i Sveriges Riksdag (Riksdagsförvaltningen 2016) och av etablerade medier som 

exempelvis Expressen kring den ökade kriminaliteten som existerar i samhället (Expressen 2018). 

Enligt uppgifter från Brottsförebyggande rådet (Brå) skedde 35 724 stycken fler antal anmälda brott 

under år 2018 jämfört med år 2017 (Brå 2019a). Samtidigt har antalet anmälda narkotikabrott ökat 

från 90 883 stycken år 2016 till 106 521 stycken år 2018 (Brå 2019b). Även personrån har ökat 

jämfört med tidigare år, där personrån ökat från 0.7 procent år 2015 till 1.3 procent år 2017 

respektive vapen (Brå 2019c) och där vapenbrott gått från att vara totalt 15 475 stycken år 2016 till 

att vara totalt 17 135 stycken år 2018 (Brå 2019d). Åtgärder och diskussioner gällande den ökande 

mängden brott och känslan av otrygghet har till största delen riktats till definierbara 

bostadsområden runt om i Sverige, där brottsligheten fått ett större fäste och som enligt polisens 

nationella operativa avdelning (NOA) benämns som utsatta områden. Sveriges regering har från 

april i år riktat stora insatser med syfte att utöka det brottsförebyggande arbetet i dessa utsatta 

områden (Regeringskansliet 2019). Enligt en rapport från Brottsförebyggande rådet som tagits fram 

i uppdrag från regeringen visar på att de utsatta områdena innehar omfattande problematik och som 

ter sig unikt i jämförelse med resterande bostadsområden. I dessa utsatta områden har exempelvis 

de boende en lägre socioekonomisk status i form av högre arbetslöshet i jämförelse med personer 

 bosatta i andra områden runt om i Sverige. I rapporten framgår det också att människor som är 

bosatta i dessa utsatta områden känner sig mer otrygga (Brottsförebyggande rådet 2018a). 

Ett av många områden som funnits med i medierapporteringen och inom den offentliga debatten är 

Vårby gård i Huddinge kommun. I den lokala tidningen Huddinge Direkt beskriver tidningen en 

situation där utflyttning sker av förvärvsarbetande människor på grund av att många känner en 

hopplöshet och att brottsligheten orsakat en begränsning av att kunna röra sig tryggt ute på gator 

och torg (Huddinge Direkt 2018). En händelse som blev extra uppmärksammad var när en 64-årig 

cyklist påträffade en handgranat som exploderade och som medförde att mannen avled. En tanke 

som kommer upp i och med detta är vad kommunen och etablerade fastighetsbolag gör för att 

förhindra denna negativa utveckling?  
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka hur arbetet ser ut vid Huddinge kommun och det 

kommunala fastighetsbolaget Huge Bostäder AB och privatägda Fastighets AB Balder gällande 

intentionen att motverka känslan av otrygghet i området Vårby Gård. Studien kommer även 

undersöka vilka åtgärder dessa aktörer vidtar i det brottsförebyggande arbetet, samt hur Huddinge 

kommun, Huge Bostäder och Fastighets AB Balder samverkar för att hantera dessa frågor i Vårby 

Gård med utgångspunkt från teorier inom situationell brottsprevention. 

Frågeställningar: 

 • Hur ser ett eventuellt samarbete ut inom det trygghetsskapande och brottsförebyggande 

arbetet mellan Huddinge kommun, Huge bostäder och Fastighets AB Balder som är 

förankrat i den situationella brottspreventionens teorier i Vårby Gård?  

 • Hur tar sig Huddinge kommun, Huge bostäder och Fastighets AB Balders arbete i Vårby 

Gård uttryck i praktisk mening utifrån de brottspreventiva teorierna?  

1.2 Avgränsning 

Studierna i denna kandidatuppsats kommer att vara geografiskt avgränsade till att enbart studera det 

brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i området Vårby gård som är en del av hela 

området Vårby i Huddinge kommun. Anledningen till detta är bland annat för att Vårby gård till 

skillnad från Vårby Haga är klassificerat som utsatt område av polisen (NOA 2017) och därför mer 

intressant att studera utifrån ett brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv. 

Avgränsningen kommer även riktas till att studera Huddinge kommun, samt fastighetsbolagen Huge 

bostäder och Balder. Varför vi valde att studera Huge bostäder och Balder har sin förklaring i att det 

är två fastighetsbolag som äger många fastigheter i området och där det är intressant att studera 

både ett kommunalt och ett privat fastighetsbolag. Dessutom äger Balder stora delar av Vårby gårds 

centrum. Uppsatsen kommer exempelvis inte att beröra de enskilda verksamheterna som är belägna 

i Vårby gårds centrum. De brott som uppsatsen kommer att beröra är främst brott som berör 

tryggheten och osäkerheten utomhus i den offentliga miljön. Exempelvis rån, överfall, våldtäkt och 

narkotikaförsäljning. Uppsatsens avgränsas inte till en specifik tid på dygnet, men merparten av de 
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insatser som gjorts är av det syftet att öka tryggheten och minska brottsligheten under kvälls och 

nattetid.  

1.3 Disposition 

Uppsatsen inleds med en kort beskrivning av brottslighet i Sverige och av området Vårby gård. 

Därefter beskrivs uppsatsens syfte och frågeställningar. Efter att syftet och frågeställningarna har 

redogjorts kommer en beskrivning av olika begrepp som är av relevans för uppsatsen. Vidare 

redogörs  en bakgrund om Huddinge kommun och Vårby gård. Efter bakgrundsbeskrivningen av 

Huddinge kommun och Vårby gård beskrivs de teoretiska begrepp som berörs i uppsatsen. De 

teoretiska begreppen följs därefter av en beskrivning som skildrar uppsatsens metodval, som 

sedermera leder fram till uppsatsens resultat, där det empiriska materialet återges. Därefter 

tillkommer ett kapitel innehållande analys och diskussion där informationen i resultatet analyseras 

och diskuteras. Till sist görs en slutsats där uppsatsens frågeställningar besvaras.     
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2. Bakgrund 
I detta kapitel redogörs bakgrundsfakta om Huddinge kommun och om området Vårby. 

 
2.1 Huddinge kommun 

Huddinge kommun ligger i Stockholms län 

och är Stockholmsregionens näst största 

kommun med en befolkningsmängd på 111 

722 kommuninvånare. Enligt 2016 års 

siffror fanns det 53 249 förvärvsarbetande, 

där 27 procent bor och arbetar i Huddinge. 

De kvarvarande 73 procent är bosatta i 

Huddinge, men har sitt arbete lokaliserat i 

en annan kommun. I Huddinge finns mer 

än 9000 olika företag som enligt Huddinge 

genererar över 45000 arbeten. Stora och betydelsefulla områden i Huddinge är 

exempelvis det stora handelsområdet vid Kungens kurva, samt området Flemingsberg, där bland 

annat Karolinska universitetssjukhuset, Södertörns högskola och Polishögskolan är etablerade 

(Huddinge kommun 2019b).  

 

2.2 Vårby 

Vårby är ett område som är beläget 

nordväst i Huddinge kommun och ligger 

30 minuter med bil från Stockholms 

innerstad. Vårby har cirka 10 000 invånare 

och brukar delas in i två specifika 

områden, Vårby gård och Vårby Haga. 

Arkitekturen i Vårby består till största del 

av flerfamiljshus som uppfördes under 

1960 -och 70-talet, men har även en del 

villaområden. Den största fastighetsägaren i 

stadsdelen är Huge bostäder som äger runt 1900 lägenheter. I Vårby gård finns även 

ett centrum, Vårby gårds centrum. Detta är beläget alldeles intill tunnelbanestationen och 
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verksamheter som finns etablerade i centrumet är bland annat en ICA- butik, kiosker, restauranger 

och frisersalonger.  

Vid Vårbyviken intill mälaren cirka 600 meter från Vårby gårds centrum finns Vårbybadet beläget. 

Badplatsens utformning består av en sandstrand samt en flytbrygga och är ansluten via gång- och 

cykelförbindelse (Huddinge kommun 2019a). Det finns även ett kommunalt bibliotek i Vårbyhuset i 

Vårby gårds centrum som är Sveriges enda centrum för barnkonst.  

Området Vårby, där även området Vårby Haga ligger, klassades av polisen år 2017 som ett utsatt 

område. Detta betyder sammanfattat att området drabbats av mycket kriminalitet och att 

otryggheten är högre än i många andra områden (Nationella operativa avdelningen 2017). 

Bebyggelsen och upplåtelseformerna för bostäder i Vårby gård är inte särskilt varierade. I Vårby 

gård är 82 procent av bostäderna hyresrätter, 14 procent bostadsrätter och 3 procent är bostäder med 

äganderätt (Huddinge kommun 2019b).   
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3. Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 
I detta kapitel redogörs de teoretiska utgångspunkterna CPTED, Defensible space och Broken 

Window Theory. Därefter beskrivs även tidigare forskning inom det trygghetsskapande och 

brottsförebyggande arbetet.   

3.1 Crime Prevention Through Environmental Design  
Crime prevention through environmental design (CPTED) är en teori som från första början 

gestaltades av kriminologen C. Ray Jeffrey i början av 1970-talet (Fennelly & Crowe 2013, s. 4). 

Jeffrey myntade uttrycket CPTED för första gången i sin bok 1971 där han bland annat redogjorde 

för kopplingen mellan brott och den fysiska miljön (Fennelly & Crowe 2013, s. 10). CPTED är en 

teori vars syfte handlar om att det är möjligt att reducera rädslan och otryggheten, samt 

brottsligheten som utgörs vid en specifik plats. Det huvudsakliga arbetet avser att aktivt förebygga 

brott genom att utforma den fysiska miljön för att försvåra möjligheten för att kriminella handlingar 

sker på en specifik plats i ett område. Det kan exempelvis handla om att avlägsna föremål som 

stödjer brottslig aktivitet i en rumslig miljö (Fennelly & Crowe 2013, s. 25). Inom CPTED finns tre 

olika tillvägagångssätt som kompletterar varandra. Dessa strategier är Natural access control 

(Tillträdeskontroll), Natural suveillance (Naturlig övervakning) och Territorial reinforcement 

(Territoriell förstärkning). Inom CPTED är det främst tillträdeskontroll och den naturliga 

övervakningen som varit huvudfokus inom det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet i 

den fysiska miljön (Fennelly & Crowe 2013, s. 27). 

Tillträdeskontroll: 

Inom denna strategi handlar arbetet om att begränsa åtkomsten till särskilda platser och fastigheter. 

Med utgångspunkten att personer med syfte att begå brott får försämrade förutsättningar att 

verkställa sin brottsliga intention. Praktiska åtgärder för detta är att bland annat uppföra lås på 

dörrar i flerbostadshus i form av porttelefon med portkod, eller en låst entré som enbart boende i en 

fastighet kan låsa upp.  

Naturlig övervakning: 

Inom den naturliga övervakningen är syftet att arbeta för att se till att en plats mer eller mindre är 

ständigt övervakad av personer alla tider på dygnet. Detta kan uppfyllas genom att se till så att 

exempelvis byggnader planeras in på platser i form av att fönster och balkonger vänds ut mot en 
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gata eller parkering för att ge möjlighet för människor att hålla naturlig uppsikt över en plats. Ett 

annat tillvägagångssätt för att förbättra möjligheten till att kunna bevaka en plats är att förbättra 

belysning på ställen där det är mörkt och saknas belysning. Dessutom kan skymmande föremål tas 

bort, exempelvis olika former av vegetation som försämrar sikten och möjligheten att bevaka en 

plats (Brottsförebyggande rådet 2018b).  

Territoriell förstärkning 

Territoriell förstärkning är ett begrepp vars innebörd betyder att boende i ett område känner ansvar 

för en specifik plats och för de aktiviteter som sker vid platsen. I och med det ansvar människor 

känner för en specifik plats minskar också incitamenten för personer att begå brottsliga handlingar 

vid platsen. Territoriell förstärkning i ett visst område kan stärkas med hjälp av olika typer av 

avgränsningar, som kan vara både fysiska eller symboliska. Dessa avgränsningar kan exempelvis 

vara murar, staket och dörrar som skiljer det offentliga rummet från det privata. Men det kan också 

vara en plats som signalerar att det förekommer sociala aktiviteter och således är en plats som 

användarna värnar. Ett sätt att påvisa territoriell förstärkning är att exempelvis sanera klotter eller 

plocka upp skräp från platsen, för att på så sätt signalera att platsen värnas av de som nyttjar den 

(Brottsförebyggande rådet 2018b).  

3.2 Defensible space 

Begreppet Defensible space blev rubricerat av arkitekten och stadsplaneraren Oscar Newman 1972. 

Under denna era präglades planeringen av ett arkitektoniskt utförande som vid nybyggnation tog sig 

uttryck i en gestaltning baserat på höga flerbostadshus utplacerade i utkanten av städer och som 

utgjorde ett mönster som kan beskrivas vid att bostadsområden blev egna små samhällen separerade 

från den övriga staden och där olika former av fysiska barriärer förekom omkring dessa områden. 

Något som kan jämföras med vad vi i Sverige rubricerar som miljonprogramsområden. Detta 

frambringade hinder för människor i dessa bostadsområden genom att inte kunna ta del av eller 

samspela med människor från andra stadsdelar. Detta resulterade i sin tur till ett främjande för 

skiljaktigt beteende av olika grad, bland annat brottslighet (Knox & Pinch 2010, s. 215).  

Utifrån genomförda analyser kunde Newman påvisa ett samband mellan existerande brottslighet i 

form av inbrott, skadegörelse och rån i ett område med platser vars samhällsgemenskap var 

nästintill obefintlig och en minskad förmåga till social kontroll över en plats. Newman hävdade att 

utan den sociala kontrollen i ett bostadsområde som omfattar att människor kan känna igen sina 
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grannar och inneha en viss möjlighet att kontrollera ytan framför sin bostad så faller känslan av 

personligt ansvar över en plats eller område (ibid. s. 215).  

Anledningen till detta ansåg Newman bero på brister i den fysiska utformningen av bostadsområden 

där han främst åberopade offentligt finansierade homogena flerbostadshus-områden som en 

bidragande orsak. Han ansåg att områdena hade en bristfällig utformning och att dessa områdens 

offentliga rum i och med detta var mer ansatt för brottsliga handlingar. Den stora mängden 

flerbostadshus i området och stora offentliga ytor bidrog till att vetskapen om personer var bosatta i 

området eller ej blev mer komplex (Donnelly 2010). Newman syftade på att en plats som designats 

fram och innehar saknaden av en viss yta med privat sfär och som istället blir till ett offentligt rum 

direkt utanför människors bostad riskerar att inte prioriteras av de boende. Platsen blir därmed 

ointressant för de boende att bevaka och skydda gentemot obehöriga. Detta medför därav möjlighet 

för kriminella att genomföra sina brottsliga syften ostört och riskfritt (Knox & Pinch 2010, s. 215).  

3.3 Broken Window Theory  
Broken Window Theory är en teori som introducerades av George L.Kelling och James Q. Wilson 

1982. Teorin förklarar bland annat sambandet mellan brottslighet och oreda i ett område, där 

polisens arbete handlar om att upprätthålla ordningen på en plats genom att vara närvarande och 

vidta åtgärder vid mindre förseelser som exempelvis bråk eller skadegörelse. Kelling och Wilson 

redogör för ett exempel angående ett experiment som gjordes av den amerikanska psykologen 

Philip Zimbardo. Han ställde två bilar utan registreringsskyltar med öppen motorhuv på gatan. En i 

området Bronx i New york och en i Palo alto i Kalifornien. Bilen i Bronx blev vandaliserad efter tio 

minuter i form av att det i början stals delar för att sedan övergå till att bli allmän förstörelse av 

bilen. Till skillnad från bilen i Bronx stod bilen i Palo alto orörd i en vecka. Det var när Philip 

Zimbardo själv krossade en ruta på bilen som andra människor också började vandalisera bilen. 

Efter bara några timmar var bilen totalförstörd. Detta kan beskrivas som att ett område eller en plats 

som inte är underhållen ger ett intryck av att det inte är någon som bryr sig om det. Detta medför i 

sin tur att andra människor, som egentligen inte har som syfte att vandalisera gör det iallafall, 

eftersom det utgör en signal att det inte har någon betydelse. För att förhindra att detta sker är en 

strategi att fort ta bort all form av vandalisering som sker, för att på så sätt kunna få kontroll över 

området och se till att vandaliseringen hålls på en obefintlig eller så minimal nivå som möjligt 

(Newburn 2017, s.610; Kelling & Wilson 1982).  
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Det vi tar med oss från de valda teorierna i denna uppsats är bland annat insatser från CPTED när 

det gäller Naturlig övervakning, Tillträdeskontroll och Territoriell förstärkning. Vi tar även med oss 

de teoretiska inom Defensible space när det handlar om bristen på social kontroll över ett område, 

då främst miljonprogramsområden som innehar stora offentliga ytor genrerar svårigheter för 

människor att hålla koll på vilka som bor eller inte bor i området och där grannskapet och 

gemenskapen således blir låg, vilket främjar möjligheten till ökad skadegörelse och inbrott. 

Slutligen inkluderar vi även Broken Window teorins redogörelse kring hur ett område som 

exempelvis inte åtgärdar vandaliserade platser riskerar att upplevas som icke omhändertaget, vilket 

skapar en mentalitet hos invånare som tar sig uttryck i att ingen bryr sig.  

3.4 Rutinaktivitetsteorin  
Rutinaktivitetsteorin är en kriminologisk teori som kan vara till hjälp inom brottspreventivt arbete. 

Rutinaktivitetsteorin fokuserar närmast på att förändra den inkringliggande miljön för att förhindra 

brottslighet istället för att stoppa själva brottslingen. Rutinaktivitetsteorin utgår från tre stycken 

huvudämnen. De tre huvudämnen som är grundläggande inom rutinaktivitetsteorin för att ett brott 

ska kunna ske är för det första att det finns ett lämpligt objekt., exempelvis att en person attackeras 

eller att ett föremål blir stulet. Det andra är en motiverad förövare som är beredd att begå brottsliga 

handlingar. Det tredje är att det finns en avsaknad av resurser, det vill säga en brist av något eller 

någon som kan bidra till att förhindra brottsliga beteenden och handlingar. Exempel på sådana 

resurser är ordningsvakter eller övervakningskameror (Newburn 2017, ss. 304-306).  

3.5 Begrepp 
Situationell Brottsprevention 

Situationell brottsprevention är ett begrepp som är uppbyggt på rationella val- teorin och 

rutinaktivitetsteorin. Situationell brottsprevention innebär att förändra den fysiska miljön, 

exempelvis i form av staket, byggnader, gatljus med mera, med syftet att minska eller förhindra 

brottslighet. Situationell brottsprevention är ett arbetssätt som kan användas av många aktörer. 

Exempelvis kan polis, förvaltningar, kommuner och fastighetsbolag använda situationell 

brottsprevention för att minska brottsligheten i ett specifikt område. Det är heller inte ovanligt att 

olika aktörer samarbetar kring att minska brottslighet. För att den situationella brottspreventionen 
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ska få ett så lyckat resultat som möjligt krävs en målmedvetenhet med insatsen. Det krävs en 

problembild och ett tydligt mål som beskriver vilket syfte den enskilda handlingen utgör. 

Situationell brottsprevention kan sammanfattas till att bestå av fem principer.  

1: Öka ansträngningarna så det blir svårare att begå ett brott. Detta kan exempelvis ske genom 

säkerhetsdörrar eller stängsel. 

2: Öka riskerna för den som begår brottet: Detta kan exempelvis ske med hjälp av grannsamverkan 

eller kameraövervakning, där risken att bli upptäckt är stor.  

3: Minska belöningen för brottslingen: Detta kan exempelvis ske genom att tömma bilar på 

stöldbegärligt material eller stöldmärka värdefulla saker. Exempelvis att kontanter blir nersprutade 

med färg vid ett eventuellt stöldförsök från en bankomat. 

4: Reducera provokationer för att minska brottslighet: Detta kan exempelvis ske genom att arbeta 

för att minska köer för att minska riskerna för provokationer och bråk. 

5: Ta bort ursäkter för brottslingen: Detta kan till exempel göras genom kontroll av alkoholservering 

eller att det sker en tydlig information kring lagar och regler (Newburn 2017).      

Vakuumzoner och gränser 

En gräns som ligger kring en stadsdel eller ett bostadsområde har ett stort inflytande. Dessa gränser 

kan till exempel bestå av järnvägsspår eller motorvägar som förhindrar rörelse åt olika håll. Det 

som kan bidra till att ett område eller en gata får svårt att blomstra ekonomiskt och socialt eller kan 

kännas otryggt är att gatorna intill gränserna och vakuumzonerna, som innebär en plats med väldigt 

lite aktivitet, blir återvändsgator. Det blir färre människor som rör sig där då det inte finns någon 

möjlighet till genomfart. Detta leder till en risk att ett område blir renodlat med få verksamheter 

eftersom människor får få anledningar att ta sig till det specifika området för att göra ärenden. Detta 

blir en ond spiral då en brist på verksamheter gör att ännu färre verksamheter kan bildas.  

Omkring dessa gränser brukar det bildas vakuumzoner, där inga eller iallafall väldigt få människor 

rör sig. Detta kan bli en bidragande orsak för en känsla av otrygghet för de få människor som av 

olika händelser kan komma att röra sig i området (Jacobs 2004, ss. 187-299).  

Utsatta områden 

Ett utsatt område är i enlighet med Polismyndighetens nationella operativa avdelning ett geografiskt 

avskilt distrikt med en utmärkande låg socioekonomisk status. Utsatta områden omfattas till stor del 

av grövre former av brottslighet. I dessa områden har dessutom kriminella grupper en tydlig 
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påverkan på det lokala samhället. Den kriminella påverkan i dessa områden omfattas till största 

delen av utpressning, hot, våld, öppen försäljning av narkotika och ett emotionellt förakt mot det 

övriga samhället. Påföljden av detta utmärker sig i att invånare får en ökad känsla av otrygghet och 

som mynnar ut i en rädsla och ovilja att rapportera brott som sker ute på gator och torg (Nationella 

operativa avdelningen 2017, s.10).  

Det vi tar med oss från teorierna och som kan kopplas till vår studie om Vårby gård är bland annat 

Broken Window Teorin vars utgångspunkt kan kopplas till hur aktörer går tillväga i arbetet med att 

upprätthålla en välkomnande och trivsam miljö fritt från skadegörelse, nedskräpning och slitage, i 

form av klotter, trasig belysning och andra skadade föremål. Vi tar även med oss utgångspunkter 

från defensible space, med syfte att kunna koppla detta till hur ansvaret över en plats med stora 

offentliga ytor ser ut i Vårby gård och vilket ansvar som existerar hos respektive aktör gällande 

viljan att underhålla och upprätthålla ordningen och tryggheten i den offentliga miljön. Utifrån 

CPTED tar vi med oss hur de aktuella aktörerna inom arbetet med trygghet och brottsprevention går 

tillväga för att underlätta naturlig övervakning, samt hur varje aktör arbetar för att reducera känslan 

av otrygghet och möjligheten till att begå brott.  

3.6 Exempel på studier 
Brottsförebyggande tillvägagångssätt  

Dong-Wook Sohn (2015) genomförde en undersökning med syfte att studera mer djupgående hur 

det brottsförebyggande arbetet haft för inverkan på brottslighet i stadsdelar, genom tillämpning av 

tillvägagångssätt inom CPTED. Genom sin studie kom Sohn (2015) bland annat fram till att det 

finns ett obestämt svar på huruvida varierande markexploatering, i form av en blandning av 

bostäder och olika former av verksamheter är en effektiv åtgärd för att motverka brott. 

Undersökningen visade dock på att kriminella aktioner som mord och överfall kunde begränsas 

genom en funktionsblandning av verksamheter och bostäder, genom bidragande mänsklig tillsyn så 

kallat ”ögon på gatan”. Händelser i form av inbrott och rån kunde dock inte avstyras i samma 

positiva riktning, utan där en existerande funktionsblandning av olika verksamheter snarare 

vidmakthöll intresse för att begå ett rån eller inbrott på platsen. Anledningen till detta beror på att 

områdets mångfald av affärer utgör en dragningskraft som även lockar till sig människor som inte 

är bosatta i området. Dessa får liksom boende en förtrogenhet till platsen (Sohn 2015).  

 !11



Vad som därtill framkommer i studien är gällande utformningen av gator. Där visar resultatet att en 

mer rationell gatustruktur, som exempelvis fler och enklare passager bestående av korsningar och 

övergångsställen ger en ökad möjlighet för bostadsbrottslighet. Korsningarna och övergångsställena 

skapar en flexibilitet för personer med kriminella syften att träda in i bostadsområden. Orsaken är 

att flera passager genererar ytterligare ingångar till ett område och försvårar därmed för boende att 

hålla tillräcklig uppsikt över området. Avslutningsvis uppger Sohn (2015) att studien utgör ett 

underlag gällande att utformningar av den fysiska miljön som bidrar till mänsklig aktivitet kan 

motverka känslan av otrygghet hos människor. Därmed kan ingreppen anses vara effektiva åtgärder 

inom särskilda brottskategorier. Samtidigt som Sohn (2015) anser att man bör ta hänsyn till att vissa 

av nämnda insatser i den fysiska miljön kommer bjuda in till att annan form av brottslighet sker 

(Sohn 2015).  

Kameraövervakningen och belysningens inverkan 

Brandon C. Welsh och David P. Farrington genomförde en undersökning med syfte att ta reda på 

hur pass stor inverkan kameraövervakningen och den naturlig övervakningen hade på brottslighet 

och om det fanns någon bestämd skillnad mellan den tekniska och den mänskliga kontrollen, samt 

om införandet av övervakning skulle generera förflyttningar av brottslighet. De områden som de 

utgick från att studera var centrumkärnan, bostadsområden och parkeringar. I studien installerades 

sammanlagt 19 utplacerade kameror och 13 områden med uppgraderad belysning. Resultatet visade 

på att kameror och förbättrad gatubelysning haft positiv inverkan på brottsligheten. 11 stycken 

kameror av totalt 19 kameror och 12 områden av totalt 13 områden hade gett en jämn fördelning av 

brottsförebyggande åtgärder eller orsakat en förflyttning av brott, men där man även såg att de 

brottsliga handlingarna istället etablerats i ett omkringliggande område.  

Resultatet visade också på skillnader mellan kameraövervakning respektive belysningen, där 

kameror haft större inverkan vid parkeringar medan förbättrad gatubelysning som underlättade den 

mänskliga kontrollen var mer effektiv i stadskärnan (Welsh & Farrington 2004).  
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4. Metod 
I detta kapitel beskrivs de val av metod som som använts för att denna kandidatuppsats ska bli så 

komplett som möjligt. I denna metoddel får läsaren tillgång till information som berör 

tillvägagångssätt och strategier. Kapitel såsom källkritik och vilka sökord vi använt kommer också 

att presenteras.  

4.1 Val av metod 

Denna kandidatuppsats grundar sig på en kvalitativ studie med dokument och semistrukturerade 

intervjuer som huvudsakligt underlag, med Vårby gård som studieobjekt. För att få en djupare 

analysering och förklaringsmodell av den inhämtade informationen från de utvalda dokumenten har 

vi valt att göra en kvalitativ analysering av dessa dokument som ingår i studien. Analysen av de 

dokument vi använt oss av i uppsatsen har skett i form av att vi letat efter avsnitt som fokuserat på 

information som återgetts kring hur Huddinge kommun arbetar för att förbättra tryggheten i 

kommunens områden. Därutöver har vi även sökt igenom texten för att se huruvida de olika 

styrdokumenten behandlar eller inte behandlar de olika områdena i ett separat dokument. Vi har 

samtidigt genomfört kvalitativa semistrukturerade  informantintervjuer (Holme & Solvang 1997, s. 

104). Varför vi valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer beror på dess fördelar. I den 

semistrukturerade intervjun ställer man bland annat samma frågor till varje intervjuperson. Detta 

gör att man  på ett enklare sätt kan likställa intervjupersonernas svar, samt att analysering av datan 

blir mindre komplicerad och som därmed gör att man kan förena teori mer obehindrat (Hjerm, 

Lindgren & Nilsson 2014, s. 150). De vi valt att intervjua är personer från fastighetsbolagen Balder 

och Huge bostäder, samt Huddinge kommun. Ivica Burazin arbetar som lokal kommunikatör för 

Fastighets AB Balder i Vårby gård och var tidigare centrumvärd för Balder i samma område. Trond 

Hannerstig är boendeutvecklare på Huge bostäder i Vårby gård och har sedan ett halvår tillbaka 

arbetat med frågor som bland annat vidrör trygghet och områdesutveckling. Catarina Klockerud är 

säkerhetssamordnare på Huddinge kommun och hennes arbetsuppgifter innefattar mestadels 

trygghetsfrågor. Vi har valt att nämna dessa personer vid namn eftersom vi före intervjun frågade 

vad respektive person ansåg om få sitt namn publicerat och ifall de gick med på detta eller om de 

ville vara anonyma. Vi fick tillstånd från samtliga att nämna deras namn i uppsatsen då de inte hade 

några invändningar kring detta. Vi valde att inte intervjua lokalpolisområde Huddinge eller 

Södertörns brandförsvarsförbund av den anledningen att vi inte ansåg att deras arbetsuppgifter var 

tillräckligt inriktade i att kunna besvara våra frågor angående vilka specifika tillvägagångssätt som 
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vidtas i området jämfört med de valda informanterna som har detta som sin huvuduppgift (Hjerm, 

Lindgren & Nilsson 2014, s 152). Genomförandet av respektive intervju utgick från öppna frågor 

eftersom informanten skulle ges möjlighet att svara så fritt som möjligt sett till informantens egen 

uppfattning (Holme & Solvang 1997, s. 100). Anledningen till detta urval grundar sig i att 

respektive personer arbetar med frågor kopplat till det trygghets -och brottsförebyggande arbetet 

och är väl insatta i detta ämne som vår studie grundar sig på. Detta gör att vi utifrån Holme & 

Solvang (1997, s.101) undgår att få oanvändbart material eftersom undersökningspersonerna har 

vetskap om ämnet. 

I studien kartläggs Huddinge kommun och fastighetsbolagen Huge bostäder och Balders insatser 

angående att frambringa brottsförebyggande såväl trygghetsskapande åtgärder i den fysiska miljön i 

Vårby gård. Arbetet med studien inleddes med att leta fram dokument och handlingar som 

innehåller väsentliga och relevanta perspektiv och fakta beträffande ämnet trygghet och 

brottsförebyggande som vi valt att utgå från i vår studie. Tonvikten kring inhämtningen av 

information har koncentrerats till att studera och ta kontakt med  Huddinge kommun, samt de större 

fastighetsbolagen Huge bostäder och Balder som förvaltar fastigheter i Vårby gård. 

Informationsutbytet mellan oss och vederbörande parter skedde genom kontakt via e-

postmeddelanden, där vi bland annat fick oss tilldelat betydelsefull information inom det 

brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i form av interna minnesanteckningar från 

möten. Därutöver bestämde vi oss för att genomföra semistrukturerade intervjuer, för att få en mer 

djupgående bild av det aktuella ämnet från respektive utvald aktör. Genomförandet skedde genom 

telefonintervjuer som vi spelade in med respektive aktör. När Intervjuerna var utförda, analyserade 

vi intervjuerna genom att tematisera och koda datan på ett traditionellt sätt som Hjerm Lindgren & 

Nilsson (2014, s. 63) tar upp. Vi skrev ner intervjuerna i dokument och analyserade informationen 

genom att ta ut relevant data som gick att koppla till vår undersökning och syfte. Nackdelen som 

finns med att analysera intervjumaterialet utifrån detta tillvägagångssätt, är att renskrivningen av 

materialet kan innehålla omedvetna missuppfattningar och där vissa formuleringar kan ha varit 

svävande. En metod som kunde ha tagits i anspråk är att framställningen av intervjuerna skulle 

kunnat bifogats till respektive intervjuperson som därav kunnat gett respons kring vad i materialet 

som missuppfattats (Holme & Solvang 1997, s. 140).  
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4.2 Datainsamling  
I vår studie är det huvudsakliga underlaget information från semistrukturerade intervjuer med 

representanter från Balder, Huge bostäder och Huddinge kommun. Information har även tagits från 

dokument och handlingar hämtat från Huddinge kommuns hemsida. Dessa dokument och 

handlingar är Huddinge kommuns trygghetshandbok, Huddinge kommuns arkitekturstrategi samt 

Huddinge kommuns översiktsplan. Detta utökas med hjälp av kommunala dokument i form av 

minnesanteckningar från interna möten som vi fått tillgång till via kontakt med en anställd 

säkerhetssamordnare vid Huddinge kommun.  

Kurslitteratur, såsom Tim Newburns Criminology, Jane Jacobs Den amerikanska storstadens liv och 

förfall, Knox och Marstons Human geography: Places and regions in global context,  är litteratur 

som används i denna studie och som har inhämtats både från tidigare kurser inom vårt program vi 

studerar, samt från olika universitets databaser. De teoretiska utgångspunkterna är hämtade från 

vetenskaplig litteratur. Anledningen till den valda kurslitteraturen är att den belyser de teoretiska 

utgångspunkter som vi valt att utgå från i vår studie.  

Utöver denna inhämtning av material finns det data vi valt att inte använda oss av, då materialet inte 

ansågs som relevant eller tillräckligt informativt, sett till uppsatsens syfte och frågeställningar. 

Exempel på dessa är dokument från Polismyndigheten, Lokalpolisområde Huddinge och Södertörns 

brandförsvarsförbund. Detta eftersom vi först och främst ville frambringa Huddinge kommuns, 

Huge bostäders och Balders perspektiv och arbetsmetoder. En svaghet med detta är dock att den 

insamlade datan kan bli ensidig, där alla aktörer som på ett eller annat sätt arbetar tillsammans med 

trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete i Vårby gård innehar överensstämmande 

uppfattningar inom ämnet som studeras. Likväl kan vårt urval av dokument riskera att skiljaktig 

information och syn kring ämnet från andra oberoende aktörer inte framkommer i studien, något 

som tas upp av Hjerm, Lindgren & Nilsson (2014, s. 153).  

4.3 Källkritik 

Utifrån de dokument och de källor vi tagit del av utgår vi från att de lämpar sig väl som empiriskt 

underlag i en kulturgeografisk kandidatuppsats. De kommunala dokument vi tagit del av är  

antingen hämtat från kommunens egna hemsida eller blivit mailade till oss direkt från Huddinge 
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kommuns säkerhetssamordnare, vilken vi anser vara en högst tillförlitlig källa då 

säkerhetssamordnare med god insyn i kommunens arbete. 

De intervjuer vi genomförde med nyckelpersoner i respektive verksamhet anser vi tillförlitliga med 

anledning av att de har god insyn i det aktuella ämnet som intervjun grundandes på. En sak som  

kom fram under intervjun och som bör nämnas är att den  lokala kommunikatören för Balder i 

Vårby gård är politiskt aktiv på kommunal nivå i Huddinge, där informanten drivit frågor 

beträffande trygghetsarbete och situationell brottsprevention i Vårby gård. Dock anser vi inte att 

detta är något som har påverkat vår studie, eftersom han blev intervjuad i sin roll som lokal 

kommunikatör för Balder och inte som fritidspolitiker, vilket han själv tydliggjorde under intervjun. 

Vi har dock utifrån det Hjerm, Lindgren & Nilsson (2014, s.152) nämner haft detta i beaktning, då 

vi är medvetna om att det ändå kan innebära en ökad risk för vinklad information. En annan sak vi 

varit uppmärksamma på är att vi på bästa möjliga sätt försökt att inte påverka svaren vid 

telefonintervjuerna, som det annars finns risk för genom specifika betoningar vid formuleringen av 

frågorna enligt Hjerm, Lindgren & Nilsson (2014, s 170). 

4.4 Etik 

De etiska övervägande som vi tvingats göra är de som gjordes vid intervjuerna med de aktuella 

personerna. Under och efter intervjuerna är det viktigt att förhålla sig till de etiska riktlinjer som 

finns. Dels under själva intervjun, men framförallt efter intervjun. Det vill säga hur materialet 

används, vilka som tar del av det och vad som händer med materialet efter att uppsatsen är färdig.  

De etiska riktlinjerna gällande informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet har följts. Dock glömde vi under intervjuerna informera om att intervjudeltagaren 

när som helst under intervjun hade rätt att avbryta intervjun. Detta är förstås något som vi som 

genomförde intervjun borde tänkt på, men samtidigt ingenting som vi anser är ett stort problem. 

Detta eftersom ingen av intervjudeltagarna antytt att de var missnöjda med frågorna eller att de ville 

avsluta intervjun.  

En kort sammanfattning av de fyra forskningsetiska principerna 

Informationskravet: Forskaren har en skyldighet att informera den intervjuade om vad intervjun 

gäller och vilken roll den intervjuade utgör. Detta gjordes via mailkontakt innan intervjuerna.  
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Samtyckeskravet: Samtyckeskravet innebär att personen måste samtycka till att vara med i en 

undersökning eller intervju. Detta gjordes via mail innan intervjuerna där vi frågade ifall de var 

villiga att ställa upp på en intervju via telefon.  

Konfidentialitetskravet: Uppgifter om personen som intervjuas skall behandlas med högsta möjliga 

konfidentialitet och skall förvaras på ett sådant sätt så de inte går att komma åt för en utomstående 

person. Nyttjandekravet: Den informationen som ges i en intervju eller i en undersökning får inte 

användas till andra ändamål än det tänkta ändamålet. 

4.5 Sökord 

Sökord som använts för att ta reda på information kring det ämne vi valt att skriva om är sökord 

som mestadels använts i sökande på Huddinge kommuns hemsida, google, Brottsförebyggande 

rådets hemsida. Men det har även förekommit sökningar i universitetets databaser för att på så sätt 

få fram relevant information för arbetet med kandidatuppsatsen. Ord som använts är bland annat: 

CPTED, Crime prevention through environmental design, Defensible space, Broken Window 

Theory, Situationell brottsprevention, Situationell brottsprevention i Vårby gård, Situationell 

brottsprevention i Huddinge kommun, Huddinge kommuns brottsförebyggande arbete, 

Brottsförebyggande rådet, Huddinge kommun strategi och Huddinge kommun handbok.  
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5. Resultat  
I detta kapitel redogör vi för vårt insamlade empiriska material. Redogörelsen av vårt resultat är 

uppdelat i två olika delar. I den första delen redogörs resultatet av vår dokumentanalys i form av 

allmänna styrdokument från Huddinge kommun, för att i den andra delen av vårt resultat redovisa 

resultatet från våra genomförda intervjuer med det kommunala fastighetsbolaget Huge bostäder AB, 

Fastighet Balder AB och Huddinge kommun.  

5.1 Allmänna styrdokument 

Huddinge kommuns Översiktsplan 2030 

I Huddinges översiktsplan 2030 redogörs det för de allmänna riktlinjerna angående hur kommunen 

går tillväga kring arbetet kopplat till trygghet. Trygghet är något som enligt Huddinge kommun ska 

dominera hela stadsplaneringen i kommunen. I översiktsplanen nämns bland annat betydelsen av att 

uppnå en levande stad bestående av en komprimerad stad med varierande verksamheter och där 

kommunens olika områden innehar bostäder med varierande upplåtelseformer och omväxlande 

bebyggelse. På så sätt anser Huddinge kommun få en levande och trygg stad under dygnets alla 

timmar. För att uppnå en trygghet i staden bedöms även den fysiska utformningen som en viktig 

beståndsdel inom stadsplaneringen. Det anses därför att gestaltningen bör utgå från att konstruera 

platser som gör att platser blir enkla att överblicka för människor och där offentliga rum, som 

exempelvis gator och torg är försedda med människor i rörelse för att utifrån detta förebygga brott 

och reducera otrygga upplevelser i områden (Huddinge kommun 2019c). 

Strukturplan 

I Huddinges översiktsplan finns även flera utarbetade strukturplaner som redogör för vilka mål och 

visioner och tillvägagångssätt som Huddinge kommun har för varje individuellt centrum inom 

respektive områden. De områden som fått en utformad strukturplan är platserna Vårby gård, Vårby 

Haga (även kallat Masmo), Huddinge, Skogås, Trångsund, Stuvsta och Segeltorp. De utformade 

strukturplaner som finns är enligt kommunen en mer ingående beskrivning av de 

markanvändningskartor för varje område. Underlaget för alla strukturplaner har framställts i form 

av att medborgare fått medverka genom att ge sina upplevelser över vilka avsaknader och 

felaktigheter som existerar i varje specifikt område, vilket kommunen anser vara betydelsefull 

kännedom.  
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I strukturplanen för Vårby gård belyses både positiva och mindre positiva saker med området, samt 

hur man tänker sig att det framåtskridande arbetet ska ske i området. I den aktuella 

karakteriseringen av Vårby gård nämner man områdets höga andel flerbostadshus som något 

positivt med anledning av att en framtida exploatering underlättas då ett mängden bostäder i 

området förblir hög, tät och som inrättas inom en liten yta. I den centrala delen av vårby gård där 

centrumområdet anträffas och som anses vara i stort behov av en upprustning. Viss bebyggelse 

anser man utgöra barriärer. Tunnelbanans entré i Vårby gård är något man beskriver som en 

upplevd barriär hos människor, som tillika frambringar en otrygghet och som är placerad på en plats 

som gör den svårupptäckt i området, varpå man anser att  en modernisering av entrén är angelägen 

(Huddinge kommun 2019c).  

Huddinge kommuns arkitekturstrategi 

Huddinge kommuns arkitekturstrategi sträcker sig långt och finns till av flera olika anledningar. Det 

handlar å ena sidan om att på bästa sätt skapa estetiskt snygga, trivsamma och säkra miljöer för alla 

invånare i kommunen. Å andra sidan handlar det också om att på bästa sätt skapa ett bättre 

ekonomiskt värde på egendomar och verksamheter i kommunen. Syftet med Huddinge kommuns 

arkitekturstrategi är att på ett enkelt sätt beskriva Huddinge kommuns mål, hållning och riktlinjer 

inom kommunens arkitektur. Arkitekturstategin är även ett sätt för Huddinge kommun att 

konkretisera översiktsplanens mål. Detta behövs eftersom Huddinge kommun befinner sig under 

ständig utveckling, och då bidrar arkitekturstrategin med en möjlighet att skapa fler attraktiva 

områden och stadsmiljöer inför framtiden  (Huddinge kommun 2019d). 

I arkitekturstrategin finns riktlinjer för hur vissa områden och hur vissa typer av byggnader ska 

skötas och vilka mål som kan tänkas finnas för dessa områden. I dessa riktlinjer finns även råd om 

hur tryggheten kring byggnaderna förbättras på bästa sätt. I miljonprogramsområden finns 

exempelvis en vägledning att öka tryggheten genom att vända fönster och dörrar mot gångstråk. 

Detta ger ett intryck av att gångstråket är under uppsikt, och skapar då en trygghetskänsla. Vad 

strategin i övrigt påtalar är att fokusera på att göra gångstråk mer effektiva och kortare, då det är en 

trygghetsskapande faktor eftersom det bjuder in till att fler personer väljer att ta samma väg varpå 

stråk blir mer befolkade. Detta bidrar till fler mänskliga ögon på en plats som även genererar en 

högre grad av trygghet och minimerad känsla av att utsättas för brott. Trygghetsskapande arbete på 
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offentliga platser i Huddinge kommun görs också genom att rensa överflödig vegetation som 

skymmer sikt, samt att exempelvis gångtunnlar eller gångstråk är väl upplysta (ibid).  

Huddinges Trygghetshandbok 

Huddinge kommuns trygghetshandbok är en manual med syfte att vägleda kommunen och 

samarbetande aktörer i arbetet med att säkerställa en trygg miljö för invånare inom stadsplaneringen 

i Huddinge. I manualen beskrivs fyra förhållanden som är viktiga som direktiv inom arbetet med att 

planera en trygg stad. Enligt kommunens strävan handlar det bland annat om att ta hand om platser 

genom att sköta om och rusta upp, då vårdade platser i en stad  uppfattas som tryggare än om 

plaster skulle utelämnas genom att sakta låta plasten förfalla genom oskött vegetation, fastigheter 

och offentlig inredning. Trygghetshandboken tar även upp ställningen kopplat till betydelsen av att 

kunna ha tydlig utsikt över platser och enkelt hitta till olika målpunkter. Ett välplanerat område som 

inte är skymt eller svårorienterat har större kvalifikationer att anses tryggt och därmed öka 

tryggheten hos invånare. En annan viktigt punkt som tas upp för att vidmakthålla och skapa 

trygghet är att platser blir försedda med människor och att man genom en variation av funktioner 

och tilldragande aktiviteter som tillfredställer alla människor i olika åldrar kan få en stor mängd 

människor att besöka och vistas i det offentliga rummet. Andra förhållningssätt som tas upp i 

kommunens trygghetshandbok innefattar strävan om att undvika barriärer och förändra upplevelsen 

av befintliga stråk som anses osäkra genom att anordna belysning på skymda och mörka 

gångpassager och att avvärja planskilda alternativ i form av gång- och cykeltunnlar (Huddinge 

kommun 2019e).    

Minnesanteckningar vid sammanträden från Huddinge kommun 

De minnesanteckningar som använts i uppsatsen kommer från möten med de aktuella aktörerna som 

har eller har haft brottsförebyggande eller trygghetsskapande åtgärder i Vårby gård. Under dessa 

möten med de olika näringsidkarna och aktörerna i Vårby gård får dessa möjlighet att beskriva sin 

egen bild av läget i området, vilket resulterar i en breddad lägesbild då olika verksamheter ansvarar 

för olika ansvarsområden. De aktörer som medverkar på dessa möten är bland annat Huddinge 

kommun, polis från lokalpolisområde Huddinge, Balder, Huge, representanter från skolorna i 

Vårby, Caverion, MTR och Samverkan i Huddinge. Enligt kommunens trygghetsundersökningar är 

Vårby det område i Huddinge kommun där invånarna känner sig mest otrygga, men det är samtidigt 

den kommundel där tryggheten ökat som mest (Huddinge kommun 2018). 

 !20



År 2017 och 2019 genomfördes trygghetsvandringar i vårby gård. År 2017 deltog representanter 

från Lokalpolisområde Huddinge, Södertörns brandförsvarsförbund, MTR, ADtillsammans, samt 

Vårby Scoutkår. Under denna trygghetsvandring som skedde den 26 oktober 2017 gjordes många 

konstaterande om platser som av olika anledningar kan skapa otrygghet. Frågor som berördes var 

bland annat gatubelysningens funktion som försämrades på grund av närliggande träd som skymde 

ljuset, eller att de var ur funktion helt och hållet. Effekten av detta kan efter mörkrets inbrott ge en 

känsla av otrygghet då platsen inte blir tillräckligt upplyst. Det samtidigt som en upprustning av 

gatubelysningen bland Huges fastigheter skett, vilket resulterat i väl upplysta platser vilka bidrar till 

en ökad trygghet. En oro för stenkastning från gångbroarna som går över Bäckgårdsvägen 

konstaterades också, då de är helt täckta på sidorna och en bilväg som passerar under dem (ibid). 

Ytterligare en trygghetsvandring i Vårby gård genomfördes den 20 februari 2019. Under denna 

trygghetsvandring gjordes liknande konstateringar som vid den trygghetsvandring som 

genomfördes 2017. Det rörde bland annat otillräcklig eller icke fungerande gatubelysning, men 

även platser där det rådde misstänkt narkotikaförsäljning. En anledning till att en del gatubelysning 

är ur funktion är att det i enskilda fall varit oklart vems ansvar det är att underhålla och reparera 

dessa. Ytterligare en faktor till otrygghet kan vara det klotter som finns på offentliga platser, 

exempelvis i gångtunnlar (ibid). 

Utifrån en annan trygghetsvandring som utfördes under juni månad år 2017 genomfördes ett 

sammanträde två månader senare, där deltagarna gick igenom alla de punkter kring de 

angelägenheter som åtgärdats. Exempelvis hade väggklotter som påträffats på ställen under 

vandringen sanerats, garageutrymmen hade rengjorts samt att underhåll av en trappa och reparering 

av en förstörd  skylt i området hade skett (ibid). 

5.2 Intervjuer 

I den andra delen av vårt empiriska material har vi genomfört tre stycken intervjuer med personer 

anställda vid Huddinge kommun, fastighetsbolaget Balder och Huddinge kommuns kommunala 

fastighetsbolag Huge bostäder. Den grundläggande anledningen till detta är för att få ett djupare 

perspektiv på hur dessa aktörer ser på det brottsförebyggande arbetet i Vårby gård. De tre 

personerna vi valt att intervjua är väl insatta i ämnet och har som arbetsuppgift att vidta åtgärder 

inom det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. 

 !21



Åtgärder i den fysiska miljön  

Fastighetsbolaget Balder äger flertalet fastigheter runt om i Vårby gård och har haft bostäder i 

området under cirka tio år. I sitt arbete med situationell brottsprevention är Balder bland annat ute 

på trygghetsvandringar tillsammans med fler andra aktörer. Först och främst är det tillsammans med 

den lokala befolkningen, där lokala politiker ansvarar och bjuder in till trygghetsvandring. Därefter 

utförs en annan form av trygghetsvandring som kallas för ”Platsbaserat nätverk i Vårby”, där Balder 

ingår i en grupp där fastighetsägaren Huge bostäder också ingår, samt Vårbyskolan, fritidsgården 

Vårby ungdom, Huddinge kommun och andra aktörer som  sitter med och är delaktiga. Exempelvis 

MTR och Socialstyrelsens fältsekreterare. Det platsbaserade nätverket är något som polisen till 

största delen arrangerar och där genomförandet av trygghetsarbetet görs av Balder individuellt, 

Därav är Balders trygghetsarbete i området allmänt känt av polisen och något som polisen inte har 

några invändningar på.  

Förutom Balder finns även det kommunala fastighetsbolaget Huge Bostäder med kontor i både 

Vårby gård och Flemingsberg, samt i Huddinge centrum och Skogås. Inom deras arbete kopplat till 

de trygghetsskapande och brottsförebyggande åtgärderna riktar de inte in sig på något specifikt 

område. Målsättningen är istället att detta arbete ska ske övergripande över fastighetsbeståndet och 

se likadant ut i alla områden. Deras arbete sträcker sig därför även utanför Vårby gård och 

inkluderar även övriga områden där Huge förvaltar fastigheter. Huge bostäder arbetar kontinuerligt 

med situationell brottsprevention, även om det inte alltid benämns i dessa termer när man arbetar 

med det. Det kan vara åtgärder vars primära syfte inte är att vara brottspreventiva, men som 

samtidigt får det som ett resultat. Den situationella brottspreventionen går ofta hand i hand med den 

löpande förvaltningen. Ett exempel på detta är åtgärder av källarförråd i Vårby gård, där hönsnät 

bytts ut till mer kraftfulla galler, men även att de sektionerar förråd så att färre personer har tillgång 

till andra människors förråd. Huge har även bytt ut alla belysningsarmaturer i garagen Vårby gård 

för att skapa ett bättre ljus i mörka utrymmen, som även ger en ökad känsla av trygghet.  

Hyresgäster och allmänhetens delaktighet 

Även Balder tar upp exempel av åtgärder som de verkställer i Vårby gård. Ett evenemang som är 

återkommande och som är en av många saker Balder genomför är något de kallar för 

”Trygghetsdagen”, där Balder bjuder in sina hyresgäster att få vara med och uttrycka sina 

tankegångar och åsikter gällande tryggheten. Sedan har Balder även återkommande bomöten som 
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genomförs 6 gånger om året, tillsammans med hyresgästföreningen för att även inkludera dem med 

anledning av att de inte kan delta i de andra mötena. Vid dessa bomöten diskuteras bland annat 

trygghetsfrågor. Enligt Balder är Hyresgästföreningen en väldigt viktig aktör att få med i dialogen 

kring trygghet eftersom de innehar ett liknande intresse att åstadkomma en trygg och 

tillfredsställande boendemiljö för hyresgästerna liksom Balder. 

Att låta hyresgäster och allmänhet vara med och delge sina synpunkter och tankegångar är ett arbete 

som även förekommer hos Huge bostäder. Boendeutvecklaren vid Huge bostäder berättar att många 

av åtgärderna som Huge bostäder genomför uppstår från önskemål av hyresgäster. Huge Bostäder 

gör varje år en NKI- enkät (Nöjd kundindex enkät). I den enkäten ställs frågor som berör trygghet, 

vilket kan ge en indikation på hyresgästernas inställning till tryggheten i det aktuella området. Där 

kan de boende exempelvis redogöra för om de känner sig trygga eller otrygga på en parkväg. 

Samtidig som detta sker får bovärdarna även höra om problem och lösningar som hyresgästerna 

anser borde åtgärdas. Huge har kontinuerliga dialoger med hyresgästerna med hjälp av 

hyresgästföreningen. Detta kallas för samrådsmöten. Det sker även boendedialoger ute i området 

och då är trygghetsfrågor ett vanligt återkommande ämne. Det kan även diskuteras specifika platser 

som kan kännas otrygga av olika anledningar. År 2017 genomförde Huge ett stort belysningsprojekt 

i Vårby gård. Efterföljande NKI-undersökning visade sedan att hyresgästerna tyckte att belysningen 

blivit mycket bättre. Armaturerna i trappuppgångarna och på loftgångarna byttes ut, vilket resulterat 

i en enorm skillnad på belysningen. Huge är även delaktig i en operativ samverkansgrupp. Det är en 

grupp aktörer som träffas varje vecka. I den operativa samverkansgruppen ingår Huge bostäder, 

fältare, vaktbolag, kommunala förvaltningar och socialtjänsten. Denna grupp träffas varje vecka för 

att diskutera hur respektive område sett ut den senaste veckan och ges möjlighet att ge sin bild av 

området. 

Samverkan mellan aktörerna  

Enligt Huddinge kommun utförs trygghetsarbetet kopplat till trygghet och brottslighet primärt 

genom den samverkansöverenskommelse som kommunen har tillsammans med den lokala polisen i 

Huddinge, samt Södertörns brandförsvarsförbund. Samverkansöverenskommelsen genomförs 

vartannat år och där implementeras en stor lägesbild, där de bland annat går igenom ett år av 

brottsstatistik och trygghetsdialoger. De fokuserar huvudsakligen på fem brottstyper. Dessa 
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brottstyper är bostadsinbrott, trafiksäkerhet, kriminella nätverk med narkotika, ungdomsbrottslighet, 

ungdomsutsatthet och tryggheten i den offentliga miljön. Sedan träffas kommunen tillsammans med 

aktörerna varje vecka och går igenom veckans händelser. Då är målsättningen att komma fram till 

åtgärder för att förhindra otrygghet och brottslighet på kort sikt. Därefter får nattvandrare och 

fältarbetare info så de vet vilken typ av arbete som bör prioriteras.  

När det kommer till synen på samarbetspartner anser bland annat Balder att arbetet de har med de 

aktörer de samarbetar med i nuläget fungerar väldigt bra och att de utifrån detta ser en god potential 

till att detta samarbete kommer kunna bli ännu bättre. Denna typ av samarbete mellan aktörer är 

relativt ny för Balder. Tidigare har alla inblandade arbetat självständigt utan något meningsutbyte. 

Huge bostäder tycker sig också ha ett huvudsakligen bra samarbete med de övriga 

fastighetsvärdarna i området och syftar på Balder och ett annat fastighetsbolag som heter Hembla. 

De träffas kontinuerligt genom det platsbaserade nätverket i Vårby. Förutom att enbart diskutera 

trygghet och brottsförebyggande frågor diskuteras även andra typer av gemensamma utmaningar. 

Exempel på detta är nedskräpning eller problem med råttor. Även Huddinge kommun är nöjd med 

alla de samarbeten de innehar, men där de istället anser att Lokalpolisområde Huddinge är den 

största samarbetspartnern när det handlar om trygghetsfrågor och det brottsförebyggande arbetet. 

En annan sak som Balder ansett vara väldigt betydelsefullt i det trygghetsskapande och 

brottsförebyggande arbetet är samarbetet med projektet ”Unga för orten” som funnits i sju år, där de 

första fem åren skedde i privat regi, då kallat “Tillsammans för Vårby”. Projektet handlar om att 

Huddinge kommun levererar 180 stycken sommarjobb som sträcker sig under en period på nio 

veckor och innebär att ungdomar får utföra allt ifrån parkskötsel, målning och renovering med syfte 

att göra området trevligt och inbjudande för lokalbefolkningen och besökare. Enligt Huge bostäder 

är detta inte direkt ett projekt som kan kopplas till situationell brottsprevention, men ett bevis på att 

det även sker sociala åtgärder i området. Inom projektet är Balder och andra fastighetsbolag 

delaktiga genom att anställa arbetsledare för detta projekt till kommunen. Varje fastighetsägare har 

sitt specifika ansvarsområde, där Balder riktar in sig i Vårby. 

Arbetet tar sig därefter uttryck i form av att Balder och andra fastighetsförvaltare implementerar 

punkterna kopplat till de synpunkter som bland annat tagits upp vid de genomförda 
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trygghetsvandringar som Balder medverkat i. Ett exempel som Balder tar upp är de utförda arbetet 

som gjorts genom ”Unga för orten” där stora ingrepp uträttades i och omkring Vårby gårds centrum 

för två år sedan och som givit ett märkbart resultat. Bakgrunden till ingreppet handlande om att det 

tidigare vid Vårby gårds centrums busshållplats som är placerad vid kyrkan längs Vårby allé fanns 

svårigheter att se ända ner till Vårbyskolan. Men efter att det utförts en rensning genom att ta bort 

vegetation och sågat ner en del träd så ges en större överblick över skolområdet, vilket försvårat för 

kriminella gäng att kunna gömma sig och bruka skolan som ett tillhåll för att bedriva brottslig 

verksamhet. Ett annat exempel som tas upp är den uteservering vid Vårby gårds centrum som 

genom detta projekt varit med och tagits fram och som inte fanns tidigare. Uteserveringen har 

bedrivits av restaurangägaren fram tills nu, men tanken är att strukturera om och lägga över detta 

ansvar på en förening, där det exempelvis gäster kommer bjudas på fika och lite annat för att locka 

till sig andra målgrupper som exempelvis fler barnfamiljer för att förhindra att uteserveringen 

utgörs av människor med syfte att enbart konsumera alkohol.  

I områden där Huge bostäder innehar större ansvar är det en ständig diskussion kring trädens och 

buskarnas inverkan på tryggheten och synlighet. I området sker en löpande och kontinuerlig vård av 

träden och buskarna, men det kan även ske punktinsatser ifall ett behov skulle uppstå. Ett exempel 

på det är en pergola som fanns i området som var tvungen att tas bort på grund av att det via den var 

möjligt att klättra upp på loftgångarna i anslutning till pergolan. 

Enligt Balders lokala kommunikatör  har området vid Vårby gårds centrum, Vårbyskolan och vid 1

de två broarna som leder tunnelbanespåret ända fram till fotbollsplanen varit så kallade ”hotspots”, 

där det har varit väldigt otryggt. Även tunnelbanan vid centrum nämns som en obehaglig plats.  

”Tunnelbanan, den är ju genomvidrig ur en trygghetsaspekt […]. Det finns stråk där man 

inte kan se vad som finns runt hörnet och det är mörkt trots att det är upplyst, det är alltså 

bara läbbigt.”  

Detta är dock något som Balder vill förändra, även fast det är en svår och utmanande uppgift. När 

det kommer till brott inom centrumområdet i Vårby gård är narkotikaproblematiken ett relativt 

vanligt fenomen. Andra typer av brott som exempelvis rån undviker många kriminella. I övrigt är 

 Ivica Burazin lokal kommunikatör vid Balder, telefonintervju den 13 maj 2019.1
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dock bostadsinbrott och cykelstölder gärningar som förekommer utanför centrumområdet. 

Narkotikahandeln har dock minskat runt Vårby gårds centrum, men gjort att den istället förflyttats 

och sker på andra ställen. En orsak till detta är bland annat de åtgärder som Balder utförde genom 

att resan bort buskage och träd mellan skolan och Vårby gårds centrum.  

När det handlar om det trygghetsskapande och brottspreventiva arbetet i Vårby gård så finns det 

från både Huge Bostäders och Huddinge kommuns sida några specifika teorier som de utgår lite 

extra från i arbetet. Huge bostäder använder sig av Broken Windows teorin, rutinaktivitetsteorin och 

CPTED. Boendeutvecklaren vid Huge bostäder berättar att det viktiga med dessa teorier är att de 

implementeras i den kontinuerliga förvaltningen. Det kan till exempel handla om att felanmäla 

klotter och trasiga fönsterrutor. Enligt Huddinge kommun arbetas det med rutinaktivitetsteorin och 

Broken Windows teorin. Balder å andra sidan anser sig inte utgå från några specifika teorier i sitt 

arbete med situationell brottsprevention.  

Målsättningen för både Huge Bostäder och Huddinge kommun är att åtgärda trygghetsproblem och 

vidta brottsförebyggande åtgärder så fort det är möjligt. En hjälp i denna process kan vara Huddinge 

kommuns app för felanmälan. I denna app kan vem som helst felanmäla något som är trasigt eller 

vandaliserat, så att kommunen sedan delger fastighetsägaren den informationen. Men ett problem i 

arbetet med att åtgärda skador och att underhålla en plats kan ibland vara svårigheten med att 

säkerställa vems ansvarsområde den aktuella platsen är. Detta är någonting som Huddinge kommun 

arbetar för att lösa eftersom det skulle underlätta arbetet i framtiden. Huddinge kommun arbetar 

även med verktyget Embrace som är en digital tjänst som syftar till att kunna ge stöd till att 

rapportera in händelser och brott. Till sist berättar också Huge bostäders boendeutvecklare  att det 2

finns mycket som går att göra som fastighetsvärd, men det är långt ifrån allt. Vissa åtgärder måste 

andra delar av samhället gå in och försöka lösa, exempelvis genom polisiära insatser.  

 Trond Hannerstig boendeutvecklare vid Huge bostäder, telefonintervju den 13 maj 2019.2
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6. Analys och diskussion  

Vad som går att konstatera är att arbetet som både Huddinge kommun, Huge bostäder och Balder 

genomför med syfte att öka känslan av trygghet, samt genom att förhindra brott kan anknytas till 

uppsatsens valda teorier. Både Huge bostäder och Huddinge kommun framhåller i intervjuerna att 

de utgår från teorier i sitt arbete, vilket också är märkbart. Exempelvis genom att bland annat utföra 

belysningsåtgärder som består av att byta ut lysrörsarmaturer omkring fastigheter vid behov, för att 

bland annat öka känslan av trygghet vid platsen. Ett annat exempel är arbetet med att ta sig an 

skadegörelse så snabbt som möjligt, genom att sanera klotter eller byta ut trasiga eller vandaliserade 

föremål. Något som i stora drag liknar teorin “Broken Window Theory”. Vad som också kan 

skönjas från resultatet är att även Balder arbetar utifrån förankrade teorier i det trygghetsskapande 

och brottsförebyggande arbetet, trots att de inte anser sig utgå från någon specifik teori. När den 

lokala kommunikatören vid Balder exempelvis tar upp ingreppet vid platsen mellan skolan, centrum 

och busshållplatsen vid Vårby gård där de avlägsnat sly och vegetation, som sedermera resulterat i 

mindre kriminell aktivitet åskådliggörs ett tillvägagångssätt som ökar tillträdeskontrollen över 

platsen genom att det förhindrar personer att begå brott. Detta kan därmed förenas till en åtgärd 

hemmahörande inom C. Ray Jeffreys teori CPTED (Fennelly & Crowe 2013, s.27). Likväl har även 

detta resulterat i en förflyttning av den kriminella aktiviteten. Detta är en företeelse som även 

Brandon C. Welsh och David P. Farrington (2004) redogör för i sin studie, där man förstärkte 

tillsynen vid utvalda platser med hjälp av kameror och bättre belysning och uppmärksammade 

därav en förändrad och reducerad kriminell aktivitet vid platserna som ingick i studien.  

Något som också kan fastställas är att Huddinge kommuns allmänna linje för tillvägagångssätt 

gällande trygghetsskapande arbete i form av Huddinge kommuns arkitekturstrategi och 

trygghetshandbok, samt riktlinjer i Huddinge kommuns översiktsplan är metoder inom 

brottsförebyggande och trygghetsskapande teorier. Där arbetar kommunen uttryckligen med en 

inriktning som bland annat nämner vikten av att lysa upp mörka platser för att öka förmågan att 

lättare kunna överblicka en plats under kvällar och nätter och för att höja trygghetskänslan. Det kan 

sägas att mycket av detta trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete utgörs av att skapa 

“naturlig övervakning” över ett område som också kan kopplas till CPTED-teorin (Fennelly & 

Crowe 2013, s.27). Ett annat exempel som framkommer i Huddinge kommuns arkitekturstrategi är 

hur kommunen redogör för sina riktlinjer kring hur de ökar känslan av trygghet och etablera en 

överblick över platser för att avvärja brott. Exempelvis genom att det framförallt bör vändas entréer, 
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fönster och balkonger ut efter gatan för att skapa överblick över platsen då det bringar känsla av 

trygghet och säkerhet, där “tillträdeskontroll” och “naturlig övervakning” hamnar i fokus. 

Huddinge kommun, Balder och Huge bostäder har även en bred samverkan inom det 

brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. De uppvisar ett engagemang och en vilja att på 

alla tänkbara sätt förbättra Vårby gård genom olika insatser. Något som är tydligt är att Balder 

lägger stor vikt kring arbetet att vilja förbättra runt omkring Vårby gård för att bland annat förbättra 

ryktet i området och utöka en känsla av att ta ansvar över en plats. Något som kan kopplas till Oscar 

Newmans teori “Defensible space” (Knox & Pinch 2010, s. 215), men som även kan kopplas till 

“Broken window” eftersom även den teorin utgår från att förmedla ett intryck och en känsla om att 

någon bryr sig om platsen och att den är omhändertagen. De nämner allt från ambitionen att försöka 

locka flera olika kategorier av människor i varierande åldrar, där man exempelvis satsar på att få 

fler barnfamiljer att besöka Vårby gårds centrum med syftet att få centrumkärnan att bli mer 

befolkad. Balder vill helt enkelt få centrum att leva och där verksamheter är en avgörande roll. 

Eftersom centrumområdet ligger i anslutning med tunnelbanespåret och stationen fungerar även 

tunnelbanan som en barriär som förhindrar en möjlig genomfart vid platsen. Detta är något som kan 

kopplas till det Jane Jacobs (2004) beskriver som ett vakuum över en plats, där en naturlig 

genomströmning av människor begränsas, vilket i sin tur leder till att verksamheter har svårare att 

livnära sig då kundunderlaget blir nästintill obefintligt.  

Utifrån den information som framkom under intervjuerna och som skiljer Huddinge kommun, från 

Huge bostäder och Balder är hur inriktade respektive aktör är inom ett specifikt område. Huddinge 

kommun har till skillnad från Huge bostäder och Balder en bredare inriktning i sitt arbete där de 

som kommun har ett helhetsansvar över alla områden i hela Huddinge och arbetar mer med trygghet 

och brottsförebyggande arbete på alla platser i den mån behov finns. Huge bostäder och Balder som 

äger fastigheter i Vårby gård arbetar däremot mer inriktat inom området. Balder som är den enda av 

dessa tre aktörer som bara har fastigheter i Vårby gård  upplevs inneha ett större engagemang över 

Vårby gård till skillnad från exempelvis Huge bostäder som förutom kontor och fastigheter i Vårby 

gård innehar fler kontor runt om i Huddinge kommun. Därmed upplevs Balder ha ett fördjupat 

inifrånperspektiv av platsen och blir mer uttömmande om vad de vill åstadkomma med området i 

jämförelse med Huge bostäder och Huddinge kommun. Något som dock bör finnas i åtanke är att 

detta kan ha sin naturliga förklaring eftersom Huge bostäder är ett kommunägt fastighetsbolag som 

liksom Huddinge kommun utgår från liknande riktlinjer, där målsättningen är att bedriva ett jämlikt 
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trygghetsarbete och brottspreventivt arbete. Enligt Huge bostäders boendeutvecklare Trond 

Hannerstig utförs åtgärder när det behövs och att det yttersta arbetet ligger i att föra en dialog med 

hyresgäster och allmänheten och arbeta efter vad dem anser om vad som behöver göras i området.  

Metoderna som användes under uppsatsens gång var effektiva och gav bra resultat. Intervjuerna gav 

en bred och detaljerad inblick av respektive aktörs arbete kring det trygghetsskapande och 

brottspreventiva arbetet både i Vårby gård och i övriga delar av Huddinge kommun. De kommunala 

styrdokumenten innehöll bra information gällande det övergripande arbetet kring trygghetsfrågor 

och brottsprevention i Huddinge kommun. Minnesanteckningarna från Huddinge kommun var ett 

bra komplement till intervjuerna och gav en inblick i en del av de specifika geografiska platser i 

Vårby gård som varit föremål för trygghetsskapande och brottspreventivt arbete. 

En möjlighet att fortsätta studera arbetet kring trygghetsskapande och brottspreventivt arbete i 

Vårby gård finns. Ett ännu mer detaljerat perspektiv skulle kunna nås ifall de studerande åkte till 

Vårby gård och fick en möjlighet att träffa personer med god kunskap kring ämnet på plats och på 

så sätt kunde få en möjlighet till en ännu mer detaljerad bild av arbetet via observationer på plats. 

Fortsatt forskning kring ämnet skulle även kunna göras med hjälp av intervjuer med bland annat 

Polisen, Södertörns brandförsvarsförbund och MTR. Detta för att få perspektiv från fler olika håll 

vars arbetssätt kan skilja sig åt.      
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7. Slutsats 
Hur ser ett eventuellt samarbete ut inom det trygghetsskapande och brottsförebyggande 

arbetet mellan Huddinge kommun, Huge bostäder och Fastighets AB Balder som är förankrat 

i den situationella brottspreventionens teorier i Vårby gård? 

Huddinge kommun, fastighets AB Balder och Huge bostäder är alla tre med i flera typer av 

samarbeten för att minska brottsligheten och öka tryggheten i Vårby gård. Ett samarbete som 

innefattar en specifik samverkan mellan enbart Huddinge kommun, fastighets AB Balder och Huge 

bostäder är något som inte existerar. Däremot finns exempelvis samarbetet inom det platsbaserade 

nätverket där Huddinge kommun, Huge bostäder och Balder medverkar, men som även rymmer 

flera andra aktörer. Trots detta upplever ändå Huddinge kommun, Huge bostäder, fastighets AB 

Balder att det utformade samarbete de har med varandra tillsammans med resterande aktörer i 

nätverket fungerar bra. Mycket av det arbete som Huddinge kommun, Huge bostäder och Balder 

utför är ofta starkt förknippade med brottspreventiva teorier. Dock sker ingrepp antingen medvetet 

eller omedvetet. Huge bostäders insatser med att byta ut källarförråden, Balders ingrepp kring 

vegetation såsom träd och buskage, samt Huddinge kommunens notering av nödvändiga åtgärder 

vid sin genomförda trygghetsvandring är några exempel av insatser som är förenade till teorier som 

CPTED, Broken Window Theory och Defensible space. 

Hur tar sig Huddinge kommuns, Huge bostäders och Fastighets AB Balders brottspreventiva 

arbete i Vårby gård uttryck i praktisk mening utifrån de brottspreventiva teorierna? 

Det existerar ett tydligt trygghets -och brottsbekämpande arbete i Vårby gård. Huddinge kommun, 

Huge bostäder och Fastighets AB Balders arbete inriktar sig i stora drag kring att underhålla platsen 

runt Vårby gård. I arbetet sker främst åtgärder kopplat till vegetation, belysning och enklare former 

av vandalisering, exempelvis klotter. I stora drag finns ett aktivt arbete med teoretiska 

utgångspunkter, där CPTED, Broken window theory och Defensible space är dominerande. Hur 

dessa teorier tar sig uttryck i ingreppen varierar mellan alla aktörer, men där respektive aktörer 

strävar efter att förebygga otrygghet och minimera möjligheten att begå brottsliga handlingar i och 

runt omkring Vårby gård, där tillfället inte ska göra tjuven. Även om Huge Bostäder, Huddinge 

kommun och Balder utgår från teoretiska begrepp i sitt tillvägagångssätt är detta något som bara två 

aktörer är medvetna om av sammanlagt tre.  
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I arbetet utgörs även vissa tydliga skillnader. Huddinge kommuns målsättning handlar om att på 

bästa möjliga sätt bedriva trygghetsskapande brottspreventiva åtgärder i hela Huddinge kommun. 

Detta är ett tillvägagångssätt som även Huge bostäder implementerar till viss del. En skillnad som 

dock existerar är att Huge bostäder och Fastighets AB Balder lägger ett stort fokus på att göra sina 

hyresgäster nöjda, genom åtgärder i och runt sina fastigheter, som också utgörs med hjälp av 

brottspreventiva teorier. 
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Bilagor  

Bilaga 1 

Intervjufrågor - Huddinge kommun 

 • Kan du börja med att berätta lite om din roll på kommunen och vad du arbetar med?  

 • Vilka är de aktörer som ni har störst samarbete med?  

 • Skulle du kunna berätta lite mer om hur ni i kommunen gått tillväga i det 

brottsförebyggande arbetet?  

 • Vilken typ av brott är det ni riktar in er på och vill förhindra i det brottsförebyggande 

arbetet?  

 • Använder kommunen sig av någon specifik teori/metod och vilka är i sådana fall dessa?  

 • Vilka åtgärder har kommunen vidtagit i det brottsförebyggande arbetet?  

 • Dirigerar kommunen  ut något arbete till fastighetsägarna, kopplat till det 

brottsförebyggande?  

 • Vilka resultat skulle du säga att kommunen åstadkommit i det brottsförebyggande arbete?  

 • Hur ser er framtida plan ut kring det brottsförebyggande arbetet?  

 • Är det något annat du vill tillägga som du anser att vi glömt fråga?  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Intervjufrågor - Fastighet Balder AB 

 • Kan du börja med att berätta lite om din roll på Balder och vad du arbetar med?  

 • Hur länge har Balder ägt fastigheter i området?  

 • Hur skulle du beskriva Balders arbete med situationell brottsprevention?  

 • Hur skulle du beskriva Balders syn på det samarbete ni har med andra aktörer i Vårby gård 

kopplat till det brottsförebyggande arbetet?  

 • Vilken typ av brott är det ni främst arbetar mot och vill förhindra?  

 • Använder sig balder av någon specifik teori/metod och vilka är i sådana fall dessa?  

 • Vilka resultat skulle du säga att ert arbete åstadkommit?  

 • Är det något annat du vill tillägga som du anser att vi glömt fråga?  

Intervjufrågor - Fastighetsbolaget Huge bostäder AB 

 • Kan du börja med att berätta lite om din roll på Huge och vad du arbetar med?  

 • Hur länge har Huge ägt fastigheter i området?  

 • Hur skulle du beskriva Huge bostäders arbete med situationell brottsprevention  

 • Hur skulle du beskriva Huge bostäders syn på det samarbete ni har med andra aktörer i 

Vårby gård kopplat till det brottsförebyggande arbetet?  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 • Vilken typ av brott är det ni främst arbetar mot och vill förhindra?  

 • Använder sig Huge av någon specifik teori/metod och vilka är i sådana fall dessa?  

 • Kan du berätta lite om hur ni jobbar med de boende/allmänheten kring dessa frågor?  

 • Vilka resultat skulle du säga att ert arbete åstadkommit?  

 • Är det något annat du vill tillägga som du anser att vi glömt fråga?  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Bilaga 2  

Bilder från Vårby gård 
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Vårby gårds centrum. Foto: Mattias Åhgren & Joakim Åkerblom

Tunnelbanan i Vårby gård. Foto: Mattias Åhgren & Joakim Åkerblom
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En av fastigheterna i Vårby gård. Foto: Mattias Åhgren & Joakim Åkerblom


