


BoTryggt 
BoTryggt handlar om att, utifrån aktuell forskning och beprövade erfarenheter, 
sprida kunskap om hur olika aktörer kan förebygga brott och öka tryggheten i 
bostadsområden, bostäder, skolor etc. genom det fysiska rummets utformning. 

Närvaro skapar trygghet
I över 5 000 år var trygghets- och säkerhetsfrågor en viktig del av stadsbyggandet 
runt om i världen. Städerna bestod av en mix av bostäder, arbetsplatser och närings-
verksamheter med naturliga mötesplatser, vilket medförde att människor genom sin 
närvaro skapade trygghet.

Under 1900-talet, men framför allt från 1960-talet och framåt, förändrades sättet att 
planera och bygga stadsdelar, bostadsområden och bostäder. Det har inneburit en 
rad problem i form av anonymitet, brottslighet och otrygghet. Det har också medfört 
stora kostnader då sådant som blivit fel måste rättas till, det gäller inte minst i många 
av storstädernas miljonprogramområden.

brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbete 
i stadsmiljöer



En halv miljon nya bostäder
Enligt prognoser från Boverket finns det under de kommande åren behov av drygt en 
halv miljon nya bostäder. Det innebär att det är viktigt att inte begå samma eller nya 
misstag och återigen bygga in otryggheten och brottsligheten i våra städer. Säkerhets- 
och trygghetsfrågorna måste därför vara en naturlig del i byggprocessen.

Standarden inom situationell brottsprevention
I början av 2000-talet tog den dåvarande Polismyndigheten i Stockholms län initiativ 
till ett utvecklingsprojekt med fokus på brottsförebyggande och trygghetsskapande 
arbete i boendemiljöer. 

Bland annat utvecklades en handbok som med dess olika checklistor och hemsida 
fick stor spridning och användes i utformningen av bostäder och bostadsområden. 
Materialet riktar sig till politiker, stadsplanerare, arkitekter, byggföretag, poliser, 
fastighetsföretag och andra som på olika sätt arbetar med brottsförebyggande och 
trygghetsskapande frågor. 

Sedan dess har konceptet vidareutvecklats och uppdaterats och blivit en de facto 
standard inom området situationell brottsprevention, och nu tar den oberoende 
Stiftelsen Tryggare Sverige över förvaltning och utveckling av BoTryggt. 

Tillsammans med forskare och fastighets- och säkerhetsföretag m.fl. aktörer arbetar 
vi nu med att granska, modernisera och utveckla allt material i handböcker och 
checklistor och på hemsidan etc.

Målet är att under 2018 presentera visionsarbetet BoTryggt2030 
med en ny uppdaterad standard inom området med utgångspunkt 
i tankarna om situationell brottsprevention.

Kontakta oss för mer information: 
Telefon: 08 - 29 20 00
E-post: info@tryggaresverige.org
Twitter:  @BoTryggt2030 

Om situationell brottsprevention
Tankarna bakom situationell brottsprevention är att brott är ett resultat av interaktionen mellan 
motiverade förövare och de tillfälligheter som finns för att begå brott. Utifrån detta perspektiv 
handlar brottsförebyggande arbete därför om att minska sannolikheten för att ett brott ska 
begås genom att göra brotten mindre lönsamma, mer riskabla och svårare att utföra. 

Exempel på situationella åtgärder är olika tekniska lösningar som t.ex. lås, larm, kameror och 
DNA-märkning, men också att öka den formella och informella sociala kontrollen, t.ex. genom 
åtgärder i den fysiska miljön. Närvaro skapar trygghet.
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BoTryggt2030
– en modell för att skapa säkra och trygga städer

Stiftelsen Tryggare Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden 
NGO (non governmental organization) som drivs utan bakomliggande  
vinstintresse. Syftet är att förbättra hjälpen till brottsdrabbade 
och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området.  
Arbetet är inriktat på att erbjuda nya idéer, nya samverkansformer 
och nya lösningar.

www.tryggaresverige.org
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