


En gemensam modell som är utvecklad av:
Länsstyrelserna - Västmanland - Dalarna 
Stiftelsen Tryggare Sverige 
Svenska Stadskärnor 
Pilotstäderna: Avesta, Falun, Hallstahammar och Sala



EN BEPRÖVAD SAMVERKANSMODELL
– för svenska förhållanden

Stiftelsen Tryggare Sverige och 

Svenska Stadskärnor har 

gemensamt tagit fram en modell för 

att starta och driva platssamverkan 

för säkra, trygga och attraktiva 

platser som är anpassad till svenska 

förhållanden.



NYA UTMANINGAR
- för säkerheten och tryggheten

Under de senaste åren har det svenska 

samhället genomgått stora förändringar 

som inneburit att säkerhet och trygghet 

har kommit att bli några av de 

viktigaste frågorna i svenska 

kommuner, städer och orter!



OFFENTLIG & PRIVAT PLATSSAMVERKAN
– på frivilliga grunder

Platssamverkan handlar om att 

kommunen, fastighetsägare och andra 

aktörer går samman i en fristående, 

icke-vinstdrivande organisation och tar 

gemensamt ansvar för ett lokalt 

avgränsat område.



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

Följ oss på Twitter: @tryggaresverige



Vad är trygghet?

Säkerhet är individens faktiska risk att utsättas för brott och 
ordningsstörningar medan trygghet är individens upplevelse av sin 
egen säkerhet

Det är viktigt att arbeta med säkerheten först. Först när det är 
säkert kan arbetet med ökad trygghet påbörjas! 



Vad påverkar tryggheten?

§ Känslan av kontroll 

- Det fysiska rummet utformning, t.ex. orienterbarhet och överblickbarhet
- Hög social kontroll (närvaro av människor, att se och bli sedd) 
- Bra information (realtidsinformation, statisk information)
§ Tillit till samhället och till andra människor

- God förvaltning och skötsel (fastigheter, parker, offentliga platser)
- Bra stöd till brottsdrabbade 



Vad påverkar tryggheten?

§ Anhörigas och andras säkerhet

- Andras erfarenheter av att utsättas för brott eller deras uppfattning om risken 
att utsättas

- Medias rapportering
§ Tron på sin egen förmåga

- Bygger till stor del på egenskaper och erfarenheter hos den enskilde individen
- Individens sociala situation
- Socioekonomisk ställning
- Uppväxtförhållanden



Stiftelsen Tryggare Sveriges modell
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Att mäta!

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



Resultat trygghetsanalyser
Centrum (Linköping) 15,2 Hagalund (Solna stad) 11,8
Södra Hammarbyhamnen (Stockholm) 15,0 Gränby (Uppsala) 11,6
Gottsunda område 1 (Uppsala) 14,1 Centrum (Gustavsberg) 11,5
Centrum (Avesta) 13,9 Urberget (Västerås) 11,3
Landeryd (Linköping) 13,4 Hjällbo (Göteborg) 11,2
Araby (Växjö) 13,3 Västra Blombacka (Södertälje) 11,2
Porsön (Luleå) 13,1 Värtahamnen (Stockholm) 11,1
Gottsunda område 2 (Uppsala) 12,8 Fredriksdal (Helsingborg) 11,1
Lövgärdet (Göteborg) 12,5 Stureplan (Stockholm) 10,7
Berga (Linköping) 12,4 Ryd (Linköping) 10,6
Sergels torg (Stockholm, 2018) 12,4 Skäggetorp (Linköping) 10,0
Valsta/Sleipner (Sigtuna) 12,2 Norra Bantorget (Stockholm) 9,9
Biskopsgården (Göteborg) 12,1 Hässlö (Västerås) 9,4
Hammarkullen (Göteborg) 12,1 Sergels torg (Stockholm, 2014) 8,2

Bergsjön (Göteborg) 12,0



ORGANISATION
Ett unikt non-profit medlemsnätverk för offentliga och
kommersiella stadsutvecklare!

Våra huvudmedlemmar:
• Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)  
• Svensk Handel
• Visita
• Fastighetsägarna Sverige
• Totalt ca 200 enskilda kommuner, företag och

samverkansorganisationer är medlemmar

Vi samverkar även med:
• Boverket
• Trafikverket



SAMVERKAN - för attraktiva 
offentliga miljöer



ALLA 
INTRESSENTER 
ÄR VIKTIGA!



SAMVERKAN –

är att samtala och lyssna, 

komma överens och ha 

samsyn mot ett gemensamt

mål samtidigt!



PLATSEN – med olika utmaningar



PLATSMILJÖN



UTBUD



OFFENTLIGA 
MILJÖER



TILLGÄNGLIGHET



TRYGGT, RENT & 
SNYGGT



UNIKT



ENGAGEMANG



INTRESSERAD av att starta och driva 
platssamverkan för säkra, trygga 

och attraktiva platser?



BESKRIVNING AV SAMVERKANSMODELLEN
STEG 1 – NULÄGESANALYS

• Trygghetsbesiktning med fokus på den     
fysiska miljön

• Intervjuer med de centrala aktörerna i området

• Analys av relevant statistik

• Flödesanalyser och upplevelseindex

• Workshop med framtagande av handlingsplan
tillsammans med politiker, tjänstemän,  
fastighetsägare, polis och näringsliv

Nulägesanalysen skapar insikt kring vilka problem och 
utmaningar som finns i området samt ger förståelse för 
vilka åtgärder som behöver prioriteras för att komma till 
rätta med problemen.

Nulägesanalysen och handlingsplanen presenteras under 
en workshop med platsens aktörer då åtgärdsförslag för 
att förbättra säkerheten, tryggheten och attraktiviteten tas 
fram gemensamt. Genomförs under månad 1–3.



BESKRIVNING AV SAMVERKANSMODELLEN
STEG 2 – SAMVERKANSORGANISATION

• Forma en samverkansorganisation

• Fördjupad kartläggning av platsens utbud,
utformning och tillgänglighet

• Teambuilding, inspiration och
kunskapslyft

• Framtagande av kortsiktiga och
långsiktiga mål för platsens utveckling

• Workshop och platsvandring med
politiker, tjänstemän, fastighetsägare,
polis och näringsliv

Med utgångspunkt i nulägesanalysen och handlingsplanen 
formas en samverkansorganisation med berörda aktörer
såsom kommunen, fastighetsägare, polis och näringsidkare.

Utifrån en fördjupad kartläggning av platsens utbud, 
utformning och tillgänglighet tar aktörerna fram 
gemensamma mål för platsens utveckling. Genom 
workshop och platsvandring med fokus på kunskapslyft 
och teambuilding utvecklas organisationens förmåga till 
målinriktad och långsiktig samverkan.
Genomförs under månad 3–6.



BESKRIVNING AV SAMVERKANSMODELLEN
STEG 3 – PLATSUTVECKLING

• Genomförande av ett gemensamt ”case”

• Prioritera insatser i det aktuella området
och komplettera innehåll i handlingsplanen

• Uppföljning och resultat av gemensamt ”case”

• Uppföljning och resultat av samverkans-
organisationen och handlingsplanen

• Processtöd och coaching

•  Två workshops med politiker, tjänstemän,
fastighetsägare, polis och näringsliv

När samverkansorganisationen är skapad påbörjas 
arbetet med att utveckla platsen genom att aktörerna
tillsammans jobbar med utbud, utformning och 
tillgänglighet.

Utifrån handlingsplanen och med stöd från projekt-
ledningen får aktörerna jobba med ett ”case” som syftar 
till att öva upp aktörernas förmåga att arbeta med 
platsutveckling tillsammans.
Genomförs under månad 7–12.



BESKRIVNING AV SAMVERKANSMODELLEN
STEG 4 – UPPFÖLJNING

• Trygghetsbesiktning med fokus på den 
fysiska miljön

• Intervjuer med de centrala aktörerna
i området

• Genomförande av flödesanalyser 
och upplevelseindex

• Kartläggning av utbud, utformning
och tillgänglighet

• Workshop och utvärdering med
alla platsens aktörer

Uppföljningen syftar till att mäta de förändringar som har 
skett på platsen samt utvärdera insatserna.

Uppföljningen ligger till grund för det fortsatta arbetet på 
platsen. Genomförs efter 24 månader.



VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA OSS FÖR MER INFORMATION!

Erika Sjöqvist
Kulturgeograf/Stadsplanerare

erika.sjoqvist@tryggaresverige.org
072-332 29 20

Inger Alfredsson
Nationell samordnare
inger.alfredsson@svenskastadskarnor.se
073-846 09 83




