












Vad är beståndsdelarna i trygghet?

Sociala perspektiv:

- Ökad jämställdhet – minskat våld
- Integration – minskat utanförskap
- ANDT – minskad droganvändning
- Brottsförebyggande – minskad rädsla/risk för brott

Prevention står inte ensamt – det är kopplat till ett samhälle 
och dess utveckling. Hur får vi ihop perspektiven?



VÅRT SÅRBARA SAMHÄLLE OCH 
MEDBORGARNAS KOLLEKTIVA FÖRMÅGA

• Medborgarna i krisberedskapen och totalförsvaret

• Starkt prioriterat men var finns det plats för 
medborgarna att hjälpa till idag?

• Söker politiken något som inte finns eller ens går att 
återskapa? 

• Samhället har förändrats radikalt sedan 
totalförsvaret senast var ett centralt begrepp i 
Sverige



KRONOBERG 1979



KRONOBERG 1979

• Ett samhälle med mer kollektiva ideal än idag?

• Åren efter miljonprogrammets avslutande 

• Grannskapsstaden och SCAFT-planering

• Bostadsområden med all service i närheten är ofta 
idealet

• Föreningsliv och fritid mer kopplad till 
bostadsområdet

• Mängder med medborgare organiserade i frivilliga 
försvarsorganisationer och föreningar – detta utöver 
de som omfattas av plikt. 

• Stora materiella resurser för kris och krig lagrade i 
länet



KRONOBERG 2019



KRONOBERG 2019

• Ett samhälle med mer fokus på familj och individ än 
tidigare?

• Eget ägt boende – småhus och bostadsrätt ideal i 
större utsträckning

• Service förlagd till köpcentrum och större 
kommersiella enheter

• Föreningsliv inte lika kopplat till bostadsområdet som 
tidigare

• Frivilligrörelsen svag och föreningslivet specialiserat

• Återstartad värnplikt , ingen civilplikt och brist på 
deltidsbrandmän

• I princip inga lager av materiel och förnödenheter



NULÄGE OCH FRAMÅT

• Hur engagerar vi medborgarna i krisen och hur ska 
de organiseras? 

• Viljan finns men inte alltid organisationen – ”dyra” 
resurser att greppa

• Kan samhällsplaneringen hjälpa oss igen? Eller 
hjälpte den ens då? 

• Inte skyddsrum längre men hur ska det se ut istället?

• Landsbygdens styrka och stadens svaghet



• Detaljplaner, översiktsplaner

• Infrastruktur, projekt vägar, järnvägar

• Bostadsfrågor; bostadsförsörjning, 
bostadsmarknadsanalys, bostads- och 
energistöd

HÅLLBAR SAMHÄLLSPLANERING

Gunnel Henriksson 
Länsarkitekt och funktionschef



Trygghet i stads- och tätortsmiljöer ur ett
jämställdhetsperspektiv 

Boverket



Dialog, kunskap, samverkan



Arbeta med Stadens rum



Arbeta med Stadens rum



Arbeta med Stadens rum



Arbeta med Stadens rum

Trygghet i sin närmiljö

Gemensamma ytor att vistas på
Mötesplatser
Tvättstuga
Entréer
Skötsel och underhåll
Delaktighet

Omsorgsfull gestaltning
Mänsklig skala, överblick, 
orientering, identitet
Blandat boende
Boendet som en del i en större 
helhet



BOVERKETS  RAPPORT – släpps på fredag!

Vägledning som avser att ge en överblick över kunskapsläget i Sverige 
idag, liksom exempel på samverkansmodeller, metodik och fysiska 
åtgärder för brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Definierar trygghet 

”Trygghet är den känsla som utlöses när individen tolkar en fysisk miljös 
utformning och användning genom att sinnesintryck kombineras med 
såväl egna erfarenheter, som med andra individers eller mediers 
beskrivningar av risken för att utsättas för brott eller hotfulla situationer. ”



NÅGRA VIKTIGA SLUTSATSER

• Tillgången på kunskap och metodik, liksom förutsättningarna för samverkan, ser väldigt 
olika ut i olika delar av landet. Det är få kommuner som har inarbetade rutiner för 
samverkan i det ordinära brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.

• Det är viktigt att uppnå en bred samverkan mellan de kommunala planerarna, polisen 
och den kommunala trygghetssamordnaren samt med andra lokala aktörer och 
kommunala förvaltningar under planeringsskedet. Detta för att uppnå en planering som 
bygger på lokalkännedom och platsspecifik kunskap.

• Brist på kunskap, tid och riktade budgetar gör att brottsförebyggande och 
trygghetsskapande åtgärder riskerar att bli punktinsatser utan helhetssyn och 
långsiktighet. För mer hållbara resultat behöver det brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbetet i den fysiska miljön vara ständigt pågående.

• Utformningen av offentliga platser med nyckelfunktioner för samhället, exempelvis 
mötesplatser och samhällsservice samt stråk till och från kollektivtrafik, är ofta beroende 
av ett etablerat av ett gott samarbete mellan flera olika ansvariga parter. Ibland 
behöver fysiska åtgärder kombineras med sociala insatser för att uppnå önskad effekt.

• Det finns behov av kompletterande studier och forskning i synnerhet vad gäller svenska 
fysiska miljöer för att kunna arbeta evidensbaserat med åtgärder, samt utvärdera och 
följa upp genomförda insatser. Även grundutbildningarna för 
samhällsbyggnadsprocessens olika aktörer behöver kompletteras.



SAMHÄLLSBYGGNADSPROCESSEN

ÖP

FÖP

DP

BYGGLOV

PROJEKTERING

BYGGNATION

FÖRVALTNING/
ANVÄDNING

Vad är detta?
Vad innebär skedet?
Vad kan göras i detta skede?
Vilka fallgropar finns?



FORSKNINGSRAPPORT - KTH

• CPTED (Crime prevention through environmental design) 
designa eller planera en byggnad eller stadsmiljöområde i 
syfte att göra dessa säkra och trygga

• SBP(Situationsbaserad brottsprevention)förbättringar av 
säkerhet och trygghet i befintlig bebyggelse.  



FORSKNINGSRAPPORT - ÖVERSIKT

Stor översikt av internationell och även svensk forskning men där den 
internationella är betydligt bredare.

• Belysning
• Kameraövervakning
• CEPTED
• Markanvändning 
• Grönområden
• Grannsamverkan
• Nattpatrull
• Inhägnade bostadsområden 
• Hushållens säkerhetsanordningar
• BID
• Gångmöjligheter
• Trygghet för samhällsgrupper
• Teknik/digitalisering
• Trygghets- och samhällsplanering 
• Stad versus landsbygd 



FORSKNINGSRAPPORT - ENKÄTER

Enkäterna skickades till samtliga 290 kommuner. Planerare i 138 
kommuner besvarade enkäten. 

I planerarnas enkätsvar ges följande exempel på åtgärder och 
insatser i planprocessen för att förbygga brott och skapa trygghet i 
fysisk planering: 

• Utforma ny bebyggelse så att den naturliga övervakningen 
stärks.

• Utforma ny bebyggelse så att denna får en tydlig identitet och 
är tydligt avgränsad till andra områden.

• Koppla samman bostäder med vägnätet.

• Komplettera bostadsområden med andra samhällsfunktioner.

• Beakta var hållplatser för kollektivtrafik ska placeras eller andra 
urbana funktioners lokalisering. 



• 2 av 3 kommuner saknar ett eller flera policydokument, styrdokument eller 
motsvarande handlingar, som beskriver utformning av brottsförebyggande 
och trygghetsskapande fysiska åtgärder i planeringen.  

• 1 av 4 kommuner arbetar inte med säkerhet och trygghet avseende brott i 
den fysiska planeringen. 

• 50 % av planerarna är bekanta med termen CPTED.

• De flesta nämner att samarbete och samråd med andra aktörer är viktigt i 
kommunens arbete med trygghet, säkerhet och brottsprevention.  

• Det finns en tendens att betona säkerhetslösningar snarare än 
trygghetslösningar och att de förslag till åtgärder som nämns inte bygger på 
kartläggningar och analyser. Mycket tid ägnas också åt att diskutera 
trygghetsdefinitioner om och om igen. 



TACK!
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