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Innehållsförteckning

• Kort presentation av Stiftelsen Tryggare Sverige

• Några tankar om begreppen säkerhet och trygghet

• BoTryggt2030 – en de-facto standard för framtidens stadsplanering

• Platssamverkan och fokus på livskvalitetsbrott som ett verktyg

för att minska brottsligheten och öka tryggheten



Det "viktigaste" först…

• Vad är Stiftelsen Tryggare Sverige
- En professionell NGO (non governmental organization)
- Partipolitiskt och religiöst obunden
- Drivs i form av en allmännyttig stiftelse
- Inget bakomliggande vinstintresse
- Tar inga statsbidrag

- Utgår från ett MR-perspektiv
- Bygger på forskning och beprövad erfarenhet

Twitter: @TryggareSverige
Hemsida: tryggaresverige.org
E-post: info@tryggaresverige.org



Tankesmedja Icke-vinstdrivande
konsultverksamhet



Vår verksamhet: en tankesmedja

Trygghetsbarometer



Vår verksamhet: konsultuppdrag

• Trygghetsmätningar

• Trygghetsanalyser
• Besiktningar
• Organisation

• Trygghetsvandringar

• Trygghetsprogram 

• Trygghetkonsekvensanalys (TKA)

• Trygghetscertifiering

• Trygghetskonsultation



NÅGRA UTGÅNGSPUNKTER



Fem centrala frågor

1. Är det viktigt med trygghet? ❗❗❗✔

2. Arbetar ni för att öka tryggheten? ❗✔

3. Vad är trygghet? ⁉ ✖

4. Vad påverkar tryggheten? ⁉❓✖

5. Hur mäter ni tryggheten? ❓❓✖



VAD ÄR SÄKERHET OCH 
TRYGGHET?



Definition

• Säkerhet är individens faktiska risk att utsättas för brott och 
ordningsstörningar medan trygghet är individens upplevelse av 
säkerheten.

– Individens upplevelse av säkerheten beror bland annat på 
rädslan/oron att utsättas för brott och ordningsstörningar. Denna 
rädsla/oro bygger på en känsla av kontroll, tillit till samhället 
och till andra människor samt en tro på sin egen förmåga att 
förhindra och hantera konsekvenser av brott.



VAD PÅVERKAR 
TRYGGHETEN?
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HUR KAN MAN MÄTA
TRYGGHET?



Tryggare Sveriges modell
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Att mäta!



ExempletCentrum (Linköping) 15,2 Gränby (Uppsala) 11,6

Centrum (Åkersberga) 13,8 Centrum (Gustavsberg) 11,5

Landeryd (Linköping) 13,4 Urberget (Västerås) 11,3

Araby (Växjö) 13,3 Hjällbo (Göteborg) 11,2

Porsön (Luleå) 13,1 Västra Blombacka (Södertälje) 11,2

Lövgärdet (Göteborg) 12,5 Värtahamnen (Stockholm) 11,1

Berga (Linköping) 12,4 Fredriksdal (Helsingborg) 11,1

Sergels torg (Stockholm, 2018) 12,4 Stureplan (Stockholm) 10,7

Valsta/Sleipner (Sigtuna) 12,2 Ryd (Linköping) 10,6

Biskopsgården (Göteborg) 12,1 Skäggetorp (Linköping) 10,0

Hammarkullen (Göteborg) 12,1 Norra Bantorget (Stockholm) 9,9

Bergsjön (Göteborg) 12,0 Hässlö (Västerås) 9,4

Hagalund (Solna stad) 11,8 Sergel torg (Stockholm, 2014) 8,2



VARFÖR FOKUSERA PÅ 
TRYGGHET?



Stiftelsen Tryggare Sverige

Varför fokusera på trygghet?

2019-09-18

Maslow (1970)



Varför fokusera på trygghet? (forts.)

2019-09-18Stiftelsen Tryggare Sverige

Säkerhet och Trygghet är en mänsklig rättighet!

Ökad trygghet förespråkas i ett flertal viktiga nationella som 
internationella program och mål:

• FNs Globala Mål 
• New Urban Agenda
• UN Habitat
• EU:s Urbana Agenda
• Agenda2030
• Ny strategi för levande städer
• Gestaltad livsmiljö
• Plan- och bygglagen



Globala Målen och Agenda2030

Varför fokusera på trygghet? (forts.)



UN-Habitat

Stadsplanering mest lämpliga verktyg för brottsförebyggande arbete! 

2019-09-18Stiftelsen Tryggare Sverige

Varför fokusera på trygghet? (forts.)



New Urban Agenda
• Främja trygga, tillgängliga och gröna offentliga platser

– den urbana miljön ska främja mänsklig interaktion

– utöka det offentliga rummet trottoarer, cykelled,

parker, torg m.fl.

• Garantera tjejers säkerhet, tillgång till offentliga 
platser och deras möjligheter att röra sig fritt i 
staden utan av oro. 
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Varför fokusera på trygghet? (forts.)



Nationella Brottsförebyggande programmet

• Involvering av näringslivet

• Vikten av fysisk planering och situationell
brottsprevention för ökad trygghet

• Lyfter fram BoTryggt2030 som 
exempelverktyg

2019-09-18Stiftelsen Tryggare Sverige

Varför fokusera på trygghet? (forts.)



TRYGGHET I STADSPLANERING



Trygghet ska vara en naturlig del i stadsplanering!



Den byggda miljöns påverkan på trygghet

 Individer känner igen olika typer av rum och föredrar olika rumsliga 
aspekter
 Våra intryck av platsen utgörs av hur den fysiska miljön ser ut
 Rädsla för personer i rummet
 Tidpunkt under dag och veckan
 Väderförhållande 

2019-09-18Stiftelsen Tryggare Sverige

Vikten av att bygga säkra och trygga miljöer 

Trygghet handlar om en personlig upplevelse!

Omgivningen påverkar vår tryggheten till 80%!



2019-09-18Stiftelsen Tryggare Sverige

Planering Produktion Inflyttning



BOTRYGGT2030
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BoTryggt05 var inte användarvänligt…



…men innehållsmässigt intressant

Teorier
 Att bygga bort brott

 Att bygga in trygghet

 Styrande principer

Rationalitet
Territorialitet
Rutinaktivitet
Social desorganisation

Överblickbarhet
Orienterbarhet
Blandning

Ögon, Tydlighet, Inbrottsskydd, 
Skötsel



TILLBAKA TILL FRAMTIDEN 
OCH BOTRYGGT2030
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BoTryggt2030

• Verktyg för att arbeta med trygghet i stadsutvecklingen 
• Nationella riktlinjer för att bygga säkra och trygga 

stadsmiljöer, bostäder, offentliga rum etc.
• Modellen utgår från tankarna om situationell 

brottsprevention
• Handlar om att genom det fysiska rummets utformning

minska brottslighet och öka trygghet
• Bidrar till att säkerställa FNs globala mål för 

hållbar utveckling (Agenda 2030)
• Riktar sig till politiker, stadsplanerare, arkitekter, 

byggföretag, fastighetsföretag, säkerhetsföretag m.fl.

• Twitter: @BoTryggt2030



Stiftelsen Tryggare Sverige

Huvudsamarbetspartners Samarbetspartners

Partners

2019-09-18



Stiftelsen Tryggare Sverige

Referensgrupp

•BRÅ, Fastighetsägarna, Kulturdepartementet, Boverket,

•Stockholm Stad, Enköpings kommun, Kalmar kommun, Nacka kommun

•JM, Storstaden AB, Atrium Ljungberg

•AXIS, SBAB, Metis Services AB, Hemsö Fastighets AB

•KOD arkitekter, Spacescape, WSP

•Helsingsborgs hem, Örebro Bostäder, Flens Bostäder, Melleruds Bostäder,
Köpings bostäder AB

•JagVillHaBostad, Hyresgästföreningen, HGF Göteborg/Väst, Svenska 
Stadskärnor, Säkerhetsbranschen

2019-09-18



Stiftelsen Tryggare Sverige

Utvecklingen av BoTryggt

BoTryggt01 (2001) 
BoTryggt05 (2005)

Bostäder och bostadsområden

Ett helhetsperspektiv i stadsutveckling
Bostäder, bostadsområden, offentliga rum, 
kommersiella lokaler, kollektivtrafik, 
skolor, m.fl. 

BoTryggt2030 (2020)

2019-09-18



Stiftelsen Tryggare Sverige

Utvecklingsarbetet BoTryggt2030

2019-09-18

Riktlinjerna omfattar de flesta riktlinjer, certifieringar, standarder och 
goda råd från: SVERIGE, USA, EU, DANMARK, HOLLAND, UK, mfl. 



2019

Utveckling checklistor
Framtagande handbok

2020

Tryck av handboken
Lansering verktyget

Vidare utveckling BoTryggt2030
Utbildning och utvärdering



Pilotprojekt

Ansök nu!



IMPLEMENTERING

2019-09-18
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Planering Produktion Inflyttning



Rutinaktivitetsteorin
Cohen & Felson, 1979

Broken Windows-teorin
Kelling & Wilson, 1982

Placemaking
Jacobs & Whyte, 1960

Hot Spots
Ratcliffe m. fl., 2004

Prospect, refuge and 
escape

Fisher & Nasar, 1992

Stiftelsen Tryggare Sverige 2019-09-18

Situationell brottsprevention (forts.)



IMPLEMENTERING

Situationell brottsprevention
 Territoriell kontroll (Newman)

 Det goda, attraktiva stadslivet (Jacobs)

 CPTED (Saville o Kruger, m.m.) 

Balansgång mellan hög fysisk kontroll och 
trygghet genom social kontroll! 



Urbanitetens kvantitativa trösklar

2019-09-18Stiftelsen Tryggare Sverige

Trängsel mindre än 2 kvm/person

Urban centralitet minst 1000 person/timme

Urbana livet minst 100 person/timme

Trängsel

Urban centralitet

Urbana livet



Stiftelsen Tryggare Sverige

Hur ska BT2030 användas?

KollektivtrafikOffentliga rumBoende Butik

2019-09-18



Stiftelsen Tryggare Sverige

Nyttan med BoTryggt2030

2019-09-18

Kunskap
för 

framtiden

Verktyg
för 

trygghet

Grunden
för 

utvärdering

BoTryggt2030
”stämpel”



I praktiken
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Planering Produktion Inflyttning



Stiftelsen Tryggare Sverige

BT2030 i praktiken

2019-09-18
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Gestaltning

• Trivsamma stadsmiljöer
• Läsbarhet
• Färg- och materialval
• Förutsättningar för skydd och kontroll



Mix av 
funktioner

• Blandning av bostäder, affärer, fritid, skolor, 
transport och grönt

• Förutsättningar för flera aktiviteter
• Förutsättningar för att vistas/stanna kvar



Mix av 
Människor

• Närvaro skapar trygghet
• Interaktion mellan (olika) människor
• Flera som ser 
• Fler som kan hjälpa till
• En plats för alla

”People are attracted by other people…” 
(Ethan Kent, PPS)



Bergsjön, Göteborg

Stiftelsen Tryggare Sverige 2019-09-18

Tydlighet

• Tillgängliga platser för alla
• Gränser mellan privat och offentlig
• Läsbarhet: Bra skyltning
• Förutsägbarhet: Enkel planlösning
• Markera platser och tillträde



Social 
kontroll

• Bra överblickbarhet
• Människor
• ”Känna sig sedd och se andra”
• Formell bevakning
• Räddningstjänstens möjligheter



Belysning

• Välspridd och icke-bländande
• Lys upp mörka och viktiga platser
• Funktionell belysning skapar trygghet
• Arkitektonisk belysning skapar trivsel och identitet



Skalskydd

• Välintegrerade 
• Välplacerade
• Fungerande



Förvaltning

• Material som underlättar klottersanering/reparation
• Rent och snyggt visar att platsen är i kontroll
• Papperskorgar
• Bra materialval ger enkel förvaltning



Information

• Tillgänglig information
• Information på rätt plats
• Realtidsinformation
• Interaktiv/personlig information
• Kommunikationsplan



BT2030 i praktiken

Gestaltning

Mix av funktioner

Mix av människor

Tydlighet

Social kontroll

Belysning

Förvaltning

Information

Skalskydd

Mänsklig skala i ögonhöjd, Variation i stil och form, Kopplingar

Antalet funktioner/100m, Samspel mellan funktioner, Bottenvåningar

Koncentration av folk, Olika aktiviteter, Barn-, Feministisk perspektiv

Placering entréer, Skyltning om ägandeskap, Tydliga gränser

Minst 100pers/timme, Bemannade funktioner, Öppet synfält 0,5-2m  

Olika typer, Ljuset spridning, Känna igen ansikte inom 10m

Skalskydd ska integreras, Genomsiktliga glaspartier i dörrar

Förebygga skadegörelse, Val av typ och placering av grönska/objekt

Informationstavlor, Bygga in informationssystem, Skyltning med info
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Planering Produktion Inflyttning



Situation

… men ett stort problem idag är ju själva 
förvaltningen av platsen



Situation

… förvaltningen av platsen görs genom en 
strukturerad platssamverkan…

… platsen aktiveras och programsätts
genom placemaking!



Rutinaktivitetsteorin
Cohen & Felson, 1979

Broken Windows-teorin
Kelling & Wilson, 1982

Placemaking
Jacobs & Whyte, 1960

Hot Spots
Ratcliffe m. fl., 2004

Prospect, refuge and 
escape

Fisher & Nasar, 1992
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Placemaking



• Placemaking ger platser ett värde!

• Offentliga platser blir attraktivare

• Offentliga platser får en egen identitet

• Offentliga platser blir tryggare



Nationellt Kunskapscentrum 
för Platssamverkan



KARTLÄGGNING AV 
PLATSSAMVERKAN I SVERIGE



Vilket är det huvudsakliga syftet? 

 76 svarande gav över 20 olika syften med platssamverkan 

 Vanligast var ökad attraktivitet (46,1 %) följt av ökad 
trygghet (26,3 %) och minskad brottslighet (5,3 %)



Vilka insatser genomförs? 

 75 svarande

 De vanligaste insatserna var
- belysning (72 %)

- säkerhetsåtgärder (69,3 %)

- evenemang (69,3 %)

- mötesplatser (68 %)



Har det genomförts någon utvärdering av insatserna? 

76 svarande



Organisationsform 

 73 svarande gav 37 olika alternativ
 De vanligaste formerna är

– ideell förening (15,1 %)
– ekonomisk förening (13,7 %) 



Årlig budget
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”… det saknas tydligt definierade 
strukturer och riktlinjer för platssamverkan 
är en begränsande faktor, och en slutsats är 

att marknaden skulle gynnas av ett 
paraplyorgan som kan tillhandahålla stöd 

och vägledning till lokalt arbete ”



Stiftelsen Tryggare Sverige

@BOTRYGGT2030
INFO@TRYGGARESVERIGE.ORG

www.botryggt.se
Stiftelsen Tryggare Sverige
cornelis.uittenbogaard@tryggaresverige.org
08- 29 20 00

2019-09-18

http://www.botryggt.se/
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