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Handbok för trygghet i offentlig miljö – fakta

Uppdragsbeskrivning
Kommunstyrelsen ansvarar för ett helhetsgrepp för 
stadens främjande, förebyggande och trygghetsskapande 
arbete via arbetsformerna för ”Säker och Trygg kommun” 
och har rekommenderat övriga berörda nämnder att följa 
efter. Tekniska nämnden har fått samordningsansvar för 
arbetet med ”Trygga miljöer” vilket innebär uppdrag 
att samordna arbetet med den fysiska miljön ur ett 
trygghetsperspektiv, inom Borås Stad.

Tekniska nämnden har uppdragit åt Tekniska förvalt-
ningen att ta fram en handbok för hur kommunen ska 
utreda, förvalta eller genom investeringar förbättra den 
upplevda tryggheten i offentliga miljöer.

Arbetet ska ske i samarbete med berörda samhälls-
byggande nämnder och kommunala bolag/aktörer. 
Arbetet har haft som utgångspunkt att stärka befintliga 
strukturer och arbetsformer inom staden med fokus 
på att kartlägga och förbättra otrygga fysiska miljöer 
i kommunen.

Referensmaterial
• Tryggare Sverige: ”Bo Tryggt 2030, handbok 

för planering och förvaltning av säkra och trygga 
livsmiljöer”.

• Brottsförebyggande rådet: ”Kartläggning och 
lägesbild i lokalt brottsförebyggande arbete”

• Regeringen: ”Redovisning av åtgärder i 
enlighet med målsättningarna i det nationella 
brottsförebyggande programmet Tillsammans 
mot brott 2020/2021”.

• Omvärldsbevakning: goda exempel från 
andra kommuner samt relevant material ifrån 
Boverket.

• Metoder/teorier, i ett brottsförebyggande- 
och trygghetsskapande syfte: ”Broken 
Windows-teorin”, ”Placemaking” och ”Prospect-
Refuge-Escape”.

• Kommunstyrelsens PM ”Säker och Trygg 
kommun” DNR: 2017/KS0121 001

Samverkansgrupp
Uppdraget har omhändertagits genom nedanstående 
projektledning och arbetsgrupp. 

Referensgrupper under processen har varit Brotts-
förebyggande rådet, Samtech och Strategiska gruppen. 

Projektledning:
Anton Spets, stadsträdgårdsmästare,  
Tekniska förvaltningen

Mikael Andersson, utvecklingsledare,  
Fritids- och folkhälsoförvaltningen

Deltagare:
Tekniska förvaltningen

Jan-Åke Claesson, enhetschef trafik

Kristin Haglund, belysningsingenjör

Gustav Axell Johansson, landskapsarkitekt

Fritids- och Folkhälsoförvaltningen

Helena Ahlstedt, verksamhetsutvecklare

Lokalförsörjningsförvaltningen 

Richard Svanberg, avdelningschef bygg

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Sara Aneljung, planarkitekt

Jacob Kastrup Haagensen, planarkitekt

Centrum för kunskap och säkerhet

Elsa Johnsson, säkerhetsamordnare

Borås City

Caroline Wallin, cityledare

Adjungerande: Polisen och AB Bostäder
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Borås ska vara en stad som växer och utvecklas med 
fokus på människan och dess levnadsmiljöer. Att med 
kunskap skapa och förvalta de platser som är en arena 
för livet mellan husen är en förutsättning för att skapa 
trygghet i våra gemensamma offentliga miljöer. För att 
systematiskt kunna arbeta med trygghetsfrågan har en 
handbok tagits fram genom ett förvaltningsövergripande 
samarbete. 

Trygghet är per definition en prioriterad fråga som berör 
alla som bor på eller har kopplingar till en geografisk 
plats.  Trygghet berör såväl den faktiska tryggheten som 
tar sin utgångspunkt i inträffade händelser som den 
upplevda tryggheten som istället tar utgångspunkter i 
människors känsla och uppfattning kopplat till platsen. 
Båda dessa perspektiv är viktiga och påverkar såväl 
människor som stadsdelar och orter. 

Otrygghet kan bidra till att människor väljer att avstå 
från att delta i aktiviteter eller förändrar sitt beteende 
eller sina rörelsemönster. Ett vanligt exempel kan vara 
att äldre människor avstår från kvällsaktiviteter, vilket 
i sin tur kan skapa ålderssegregerade miljöer. I Borås 
har vi en tilltro till att samverkan mellan olika aktörer, 
mänsklig närvaro, möten över generationer, mellan 
stadsdelar och flöden av människor tvärtom kan bidra 
till att skapa trygghet. 

Vi bygger gemensamt genom handboken en bred 
kunskapsgrund som vi kan använda oss av i såväl arbetet 
med drift och förvaltning som vid större investeringar 
och stadsutvecklingsprojekt. Förhoppningsvis kan andra 
aktörer ha stor nytta av de metoder som sammanställs, 
vilket kommer vara ett tillskott i samverkan mellan andra 
aktörer och kommunen i frågor som berör trygghet. 

I bostadsområden så väl som i parker, på torg samt i 
alla offentliga miljöer är trygghetsfrågan prioriterad. På 
samtliga platser ska tryggheten stärkas genom anpassade 
satsningar och positiva förändringar över tid. Socialt 
och ekonomiskt hållbar tillväxt kan påverka tryggheten 
positivt och motverka utanförskap.

Förord

• Kontroll

• Tillit

• Flöden

• Jämlikhet

• Platsspecifikt

• En upplevd känsla

• Samarbete

• Brottsförebyggande

• Tydlighet

• Säkerhet för närstående

• Närvaro av andra

Jan Idehed 
Tekniska nämndens ordförande

Håkan Eriksson
Fritids och folkhälsonämndens ordförande

Trygghet betyder många olika saker Trygghet är individuellt och styrs av hur varje 
individ upplever en plats



6

Handbok för trygghet i offentlig miljö Borås Stad

Livet i Borås ska vara möjligt att levas fullt ut och inte 
begränsas av upplevd otrygghet. Borås Stad arbetar därför 
aktivt med att skapa en tryggare offentlig miljö. En god 
samverkan mellan olika privata aktörer, myndigheter 
och förvaltningar är en förutsättning för att komma 
till rätta med orsaker som får människor  att känna 
sig otrygga.

Idag arbetar Borås Stad med trygghet i offentlig 
miljö genom att:

• Förbättra områden och platser som upplevs 
som otrygga av invånarna, både genom 
förändrad skötsel och/eller nyprojektering.

• Genomföra kontinuerliga punktinsatser, 
kopplat till felanmälningar och synpunkter. 

• Diskutera och uppdatera nulägesbilden av 
tryggheten i Borås inom redan etablerade 
metoder och forum till exempel genom 
Trygghetsvandringar/trygghetsronder, Säker 
och trygg kommun/Brottsförebyggande 
rådet, Lokala nätverksgrupper, EST (effektiv 
samordning för trygghet) och Socialt hållbart 
Borås. 

• Ha en kontinuerlig dialog med invånare, 
fastighetsägare, verksamheter och föreningar 
för att få en aktuell bild av hur de upplever 
tryggheten i Borås.

Borås Stad tillsammans med samarbetspartners ser 
nu ett behov av att få en övergripande bild av den 
upplevda tryggheten i staden för att hantera existerande 
och kommande utmaningar. Genom att arbeta mer 
proaktivt och aktivt inhämta information och synpunkter 
från Borås invånare är vi mer uppdaterade inför våra 
årliga trygghetsinsatser. Det finns också ett övergripande 
behov inom kommunen att diskutera vilka medel som 
ska avsättas och hur de ska prioriteras. 

Mål och arbetsätt
Handbokens övergripande målsättning är att föreslå 
arbetssätt och metoder för att förbättra den upplevda 
tryggheten i Borås, genom fysiska- och sociala 
åtgärder, genom att skapa en attraktiv offentlig miljö.  
Det gör vi  gemensamt inom kommunens organisation 
samt med näringslivet och lokala nätverk, genom dialog, 
samverkan och gestaltning. 

Handboken beskriver  hur vi ska arbeta med trygg-
hetsinsatser, både inom befintliga- och nybyggda 
områden, platser och stråk. Handboken ger också 
förslag till fortsatt arbete för förvaltningsnivå på kort 
och lång sikt för att uppnå en tryggare offentlig miljö.

1. Bakgrund och mål
Att känna trygghet är ett grundläggande mänskligt behov och en av de viktigaste delarna i en  
attraktiv och levande stad.

• Aktivt inhämta information och synpunkter 
från Borås invånare inför stadens årliga 
prioriteringar.

• Arbeta proaktivt och bibehålla en hög 
ambitionsnivå för att möta behoven av 
trygghetssatsningar.

Handboken ska ge förutsättningar för att:

• Utveckla metoder och arbetssätt för 
kommunens långsiktiga trygghetsarbete.

• Skapa en större förståelse och kunskap om 
trygghetsarbete i offentliga miljöer.
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Visionen om framtidens Borås
Handboken för trygghet i offentlig miljö är kopplad 
till kommunens vision och dess fyra utpekade 
visionsområden:

- Borås är en plats där människor möts, utvecklas och lever 
med närhet till varandra och det vi behöver i vardagen. 
Vi tar ansvar för nuet och framtiden genom omsorg om 
människor och miljö. Ekologisk, ekonomisk och social 
hållbarhet är grunden för våra val och beslut.

Stadsmiljö
• En färgglad stad

• Fler väggmålningar

• Mycket grönytor

• Skapa platser där människor vill vara

• Allt är nära och det är hög tillgänglighet

• Ett levande centrum med fler restauranger 
och butiker

• Utveckla Stadsparken

• Centrum är också Knalleland

• Rent och snyggt

• Stadsmiljön präglas av närhet och 
tillgänglighet, det är positivt att det är korta 
avstånd mellan stad och land

• De allmänna ytorna är vårt gemensamma 
vardagsrum

• Bra bostäder i innercentrum

Inkomna förslag från arbetet med Visionen om framtidens Borås:

Trygghet
• Ett tryggare samhälle

• Mer övervakning på vissa områden

• Satsa på trygghet

Jämlikhet
• Inga segregerade eller utsatta områden

• Mer resurser till utsatta områden

• Rekreationsmöjligheterna är stora oavsett 
vart man bor

• Tillgänglighet

• Utveckla områden för att minska utanförskap

• Tillgänglig välfärd

• Fungerande stad i HELA staden

• Alla känner sig som en del av staden

• Jämlikhet är en rättighet

- Borås stadskärna är liksom hela kommunen en trygg plats 
formad av människor i rörelse, grönska, färg och kultur 
av olika slag. Gator, torg och parker är våra gemensamma 
vardagsrum och här finns aktiviteter under många av 
dygnets timmar.

- I Borås visar vi varandra tillit, är jämlika och känner 
oss trygga i livets alla skeden. Vi tar gemensamt ansvar 
för att barn har en trygg och god uppväxt och att äldre 
har en trygg och socialt rik ålderdom.

- Vi formar vårt gemensamma Borås i samverkan och dialog.

Handboken i förhållande till gällande styrdokument



Säker och trygg kommun
Arbetsformer och organisation för det brottsförebyggande 
och trygghetsfrämjande arbetet i Borås Stad sker genom 
”Säker och trygg kommun” och består av en strategisk 
utvecklingsgrupp, det brottsförebyggande rådet i Borås 
(Brå) samt olika former av samverkansgrupper för 
konkreta insatser. Centrum för kunskap och säkerhet 
(CKS) ger stöd och råd i samtliga nivåer.

Målformuleringen för arbetet är: 
”För att uppnå en Säker och trygg kommun ska 
vi, tillsammans med de som verkar och bor i Borås 
skapa säkra, trygga och tillgängliga miljöer för alla 
åldrar, kön och situationer”.

• Tillsammans skapar vi trygghet

• Tillsammans bygger vi en inkluderande stad

Brottsförebyggande rådet (Brå)

Forumet syftar till att gemensamt identifiera behov, 
ta ställning samt initiera olika trygghetsskapande och 
brottsförebyggande insatser och åtgärder. Arbetet ska 
bygga på invånarperspektiv, trygghet, förebyggande 
och välfärd.

Samverkansgrupper

Syftet med samverkansgrupperna är att identifiera behov 
och skapa kontakt- och samverkansytor med andra för 
att tillsammans nå längre i det trygghetsskapande och 
brottsförebyggande arbetet än vad respektive förvaltning 
kan åstadkomma var för sig.

Trygga miljöer 
Tekniska nämnden har inom ramen för det trygg-
hetsskapande och brottsförebyggande arbetet 
uppdraget att samordna arbetet med den fysiska 
miljön i Borås Stad ur ett trygghetsperspektiv. 
Här ingår även Borås rent och snyggt.

Handbok för trygghet i offentlig miljö Borås Stad
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Samverkansöverenskommelsen  
Borås Stad – Polisen
Samverkansöverenskommelsen mellan Polismyndig-
heten och Borås Stad 2021-2023 ska ligga till grund 
för det operativa brottsförebyggande arbetet i Borås och 
verka för en minskad brottslighet och ökad trygghet.

Samverkansöverenskommelsen bygger på gemensamma 
kraftsamlingar inom följande områden:

• Förhindra negativ utveckling hos 
ungdomar som befinner sig i riskzon för 
problemutveckling.

• Skapa trygga offentliga miljöer.

• Gemensamma kraftsamlingar på områden 
där behoven är som störst”.

Skapa trygga offentliga miljöer 

De offentliga miljöerna avses att vara trygga platser för 
våra invånare och besökare. Det är viktigt att stadens 
torg och parker upplevs trygga och är tillgängliga så 
att de bidrar till rörelse och möten mellan människor 
oberoende av ålder, etnicitet eller kön.

Arbetet bygger på långsiktighet och utifrån olika 
behov som uppstår. Systematisk samverkan bidrar till 
kartläggning, genomförande och uppföljning av insatser 
genom att bland annat:

• Inkludera trygghetsaspekten i byggprocessen 
och samhällsplanering.

• Verka för trygga miljöer; fokus på parker, 
torgmiljöer och skolområden.

• Genomföra årliga trygghetsvandringar.

• Genomföra extra insatser på lokala 
bostadsområden, för en ren och snygg miljö.

Socialt hållbart Borås
Borås ska vara en jämlik kommun där alla människor 
får möjlighet att leva ett gott liv. Socialt hållbart Borås 
är Borås Stads långsiktiga arbete med social hållbarhet 
som mål. Genom samverkan och ett tålmodigt arbete 
ska vi minska skillnaderna i människors livsvillkor och 
hälsa.

Målbilden visar hur Borås Stad under flera års tid ska 
ta sig an utmaningarna. Målet kräver långsiktighet och 
uthållighet. Att arbeta för jämlika livsvillkor innebär 
i första hand inte att göra nytt, utan att göra mer och 
göra bättre. De övergripande målområdena är:

• God start i livet och goda uppväxtvillkor.

• Boende och närmiljö.

• Förutsättningar för arbete.

Boende och närmiljö

Respektive målområde arbetar utifrån framtagna 
strategier samt ”fördjupade målområden”, vilket bland 
annat inrymmer att:

• I Borås ska det finnas bostäder som möter 
allas behov ur ett livscykelperspektiv.

• Det ska det finnas en blandad bebyggelse i alla 
områden och möjlighet till en boendekarriär.

• I Borås ska det inte finnas utsatta områden 
där boendesegregationen är stor.

• I Borås ska det vara rent och snyggt. Alla ska 
ha tillgång till natur, service, lek och aktivitet. 
Offentliga miljöer ska vara trygga och säkra 
där människor möts och känner tillit. Både 
kommun, civilsamhälle och invånare känner 
ansvar och delaktighet.

Handbok för trygghet i offentlig miljö Borås Stad
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Ambitionsnivå
Handbokens ambition är att koordinera, underlätta, 
driva på och följa upp hur staden som helhet lyckas 
förverkliga de målsättningar som finns beslutade om 
i gällande styrdokument. 

Struktur
Handboken fokuserar på de mest prioriterade insatserna 
vad gäller upplevd trygghet. Arbetet går i huvudsak 
ut på att förbättra och utveckla den mark kommunen 
har rådighet över. För att nå framgång i arbetet är det 
avgörande att Borås Stad samarbetar med andra aktörer, 
markägare och myndigheter.

Innehållet i handboken avser att kunna användas i 
olika sammanhang och på olika nivåer, inför beslut av 
insatser på både kortare- och längre sikt. Både politiker 
och tjänstepersoner i Borås Stad inkluderas, beroende 
på roll- och ansvarsområden i organisationen.

Handbokens förslag kan till exempel tillämpas både 
inom samhällsbyggnadsprocessens olika delar och vid 
insatser för att förbättra fysisk miljö samt bryta negativa 
mönster i befintliga miljöer.

Dynamisk handbok
För att vi ska vara flexibla och kunna anpassa oss till 
andra pågående projekt och till de områden som behöver 
mest trygghetsinsatser går det inte att säga konkret var 
insatser ska ske.

Med återkommande analyser och undersökningar på 
verksamhetsnivå kan det trygghetsskapande arbetet 
inom kommunen successivt förbättras inom varje 
verksamhetsområde som påverkar den fysiska bebyggda 
miljön. Varje nämnd eller styrelse ansvarar för att i 
budgetarbetet beskriva och prioritera trygghetsskapande 
åtgärder för egen verksamhet. Samordningsan-
svaret för Trygga miljöer innebär inte budget- eller 
verksamhetsansvar utanför den egna nämndens 
verksamhetsområde.”

2. Handbokens omfattning
Handboken för trygghet i offentlig miljö omfattar hela kommunen och ger förslag till arbetssätt som 
kan underlätta prioritering och finansiering för trygghetsskapande arbete i offentlig miljö för  
respektive ansvarig nämnd och bolag inom Borås Stad.

Avgränsningar och definitioner
Handboken fokuserar på upplevd trygghet i offentlig 
miljö, inom hela kommunen. Det innebär att arbete 
genom fysiska åtgärder sker löpande, såsom beskärning 
av vegetation och underhåll av belysning, men kan även 
ske genom åtgärder som påverkar den sociala miljön.

Den offentliga miljön fokuserar på insatser och underhåll 
på stråk, platser/områden inom:

• Stadskärnan

• Stadsdelar

• Serviceorter och landsbygd

Pågående processer och 
ansvarsområden
Arbete för ökad trygghet i Borås sker genom flertalet 
olika pågående processer och uppdrag som har en 
tydlig koppling till varandra. Dessa arbeten behöver 
samordnas för att undvika dubbelarbete och att dra 
nytta av stadens samlade kompetens och engagemang.

Handboken ersätter inte ordinarie ansvarsområden eller 
beslutsmandat för genomförande av dessa, utan syftar 
till att komplettera och förbättra likvärdiga processer, 
för ökad trygghet på en övergripande nivå.

Handboken som stöd

Handboken kan även ses som ett stöd för att finna 
arbetssätt och metoder för insatser i offentliga 
miljöer. 

Bland annat på platser/områden och stråk vid 
torg, parker, skol- och förskolegårdar, badplatser, 
lekplatser/aktivitetsplatser, spår och leder samt i 
gatu-/trafikmiljöer.
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3. Faktorer som påverkar vår fysiska miljö
Trygghet kan betyda olika saker från person till person och den miljö som känns trygg för någon  
kan vara otrygg för någon annan. Trygghet i offentlig miljö är ett komplext begrepp och känslan av  
upplevd trygghet är individuell. Samtidigt kan vissa gemensamma faktorer som påverkar  
människors upplevda och faktiska trygghet urskiljas.

I arbetet med Handboken har sju faktorer identifieras som pekar på viktiga aspekter som påverkar vår 
trygghet. Dessa kan gå in i varandra, samverka och ha liknande problem eller åtgärder. Vissa av faktorerna 
kan ta lång tid att skapa/ändra så som samhörighet och identitetsskapande, samtidigt som andra kan gå 
snabbare att åtgärda som korrekt belysning eller säkerhetsanordningar. För att skapa en långsiktig trygg 
miljö är det viktigt att arbeta med alla faktorer och inte bara fokusera på de snabba/enkla lösningarna.

Faktorer av social karaktär

Handbok för trygghet i offentlig miljö Borås Stad

Samhörighet

Känslan av samhörighet och gemenskap är viktig för både trivseln och 
trygghetskänslan. Att känna samhörighet kan gälla såväl i ett 

bostadsområde för de som bor där, som i stadskärnan för en 
stads alla innevånare. 

Känslan av samhörighet och att vara del av en plats bidrar till 
social kontroll, människor ser och hjälper varandra. Samhörighet 

skapas både av de som bor på en plats såväl som av de som arbetar eller 
sköter om platsen. 

Den formella kontrollen utövas av personer som inom ramen för sin 
yrkesutövning har i uppdrag att utöva kontroll på en plats exempelvis 
polis, ordningsvakter och trygghetsvärdar. Den informella kontrollen utövas 
främst av de som bor i området, men även de som tillfälligt vistas där.

Identitet

En stadsdel med dåligt rykte bidrar till otrygghet då färre utifrån rör sig 
i stadsdelen. Ett områdes rykte kan också påverka de boendes 

stolthet och ägarskap vilket indirekt påverkar tryggheten när 
människor slutar bry sig om vad som händer i området. 

Identitet innefattar, förutom syftet med platsen och utformningen, 
vilka känslor och stämningar som förmedlas och hur de eventuellt 

kan tänkas variera mellan olika delar av området. Positiv identitet handlar 
om att skapa platser med en unik identitet, där varje individ kan känna 
igen sig och/eller känna stolthet. 

Gestaltningen ska främja platser som är tilltalande och igenkännbara 
samtidigt som den hjälper till att förmedla en specifik berättelse om platsens 
historia. Hur ett område upplevs och används, och vilka förändringar som 
kan uppfattas positivt eller negativt är många gånger svårt att förutse i 
planeringsfasen. 

Därför är dialog med de boende och verksamheterna i ett tidigt skede ett 
viktigt arbetsinstrument.

Foto: Anton Spets



Faktorer av fysisk karaktär

Omhändertagna miljöer 

 En väl omhändertagen miljö upplevs tryggare än platser med skräp, 
skadegörelse och klotter. Ett område där underhållet 

är eftersatt sänder signaler om att ingen bryr sig. 

I ett område där det upplevs som om ingen bryr sig 
minskar i sin tur den sociala kontrollen, människor 

drar sig för att röra sig i området, vilket riskerar att öka 
brottslighet. En ond spiral riskerar att startas som leder till att 
ett område upplevs som allt mer otryggt. 

Hur en plats är utformad från början har också betydelse då 
genomtänkt gestaltning och bra material också signalerar att 
det finns en vilja och kontroll på platsen, någon bryr sig.

Befolkade platser och stråk

 Miljöer som är befolkade upplevs som trygga i större utsträckning 
än tomma och öde platser, fler ser och kan agera. Genom 

att skapa attraktiva, levande och trivsamma stadsmiljöer 
som stimulerar till interaktion mellan människor ökar 
vilja hos medborgarna att använda platsen, en positiv 

spiraleffekt skapas. 

För att skapa trygghet i stadens rum eftersträvas ett samspel 
mellan kontinuitet i bebyggelse, naturliga rörelsestråk och öppna 
ytor. En attraktiv plats ska vara riktad till olika åldersgrupper och 
erbjuda olika funktioner som, t.ex boende, butiker, arbetsplatser 
och lekplatser.

Det gör att platsen befolkas under större del av dygnet och att 
den befolkas av olika grupper av människor, vilket skapar fler 
”ögon längs gatan”.

Foto: Maria Fallbäck



•  

Belysning

Belysning är en förutsättning för att en plats ska kunna användas 
efter mörkrets inbrott och är en av de viktigaste faktorerna 

för att vi ska känna oss trygga. I bästa fall reduceras 
brottsligheten av att det inte går att gömma sig själv 
eller sin brottsliga verksamhet. 

Ljus och mörker planeras genom en omsorgsfull placering 
av varje ljuspunkt. Det ska vara rätt ljus, i rätt mängd, på rätt plats 
och det ska inte skapa skarpa kontraster där den som står i ljusets 
mitt inte kan se det som finns strax utanför. En god belysning 
bidrar till att det är fler människor ute samt kan också bidra till 
att tydligöra skillnaden mellan offentliga och privata rum. 

En del i arbetet med bättre belysning kan vara att ta fram 
belysningsplaner för olika områden.

Säkerhetsåtgärder

 I områden som är särskilt brottsdrabbade eller olycksdrabbade 
kan det krävas fysiska säkerhetsåtgärder. Detta kan 

innebära kamerabevakning, fysiska hinder såsom 
pollare för att förhindra fordonstrafik eller staket för 
att begränsa den fria tillgången. 

Säkerhetsåtgärder bör vara integrerade i miljön på ett 
så naturligt sätt som möjligt för att inte oavsiktligt signalera 
att platsen är otrygg.

Överblickbarhet

Genom att ha överblick på omgivningen ökar trygghetskänslan. 
Människor vill i hög grad kunna se sin omgivning och 

upptäcka saker i tid för att kunna bemöta eventuellt 
hotfulla situationer innan något händer. 

Överblick kan handla om platsens relation till 
omgivningen, planeringen av den fysiska miljön och hur 

den avses att användas, offentliga rum ska snabbt kunna läsas 
av. Överblickbarhet och tydlighet innebär också möjligheten att 
orientera sig, så att individen vet var hen är och ska. 

Viktigt är också att offentliga platser även har rumsindelningar 
för att bryta ner platsen, skapa möjligheter att sitta avskilt men 
ändå delta i det offentliga rummet. En balans mellan öppenhet 
och slutenhet bör eftersträvas. För att underlätta ska huvudstråk 
vara tydliga och främja daglig användning hela dygnet. 

Entréer, knutpunkter och parkeringsplatser ska vara synliga från 
flera håll, samt att det finns en tydlighet i avgränsningen mellan 
det privata och offentliga.

Foto: Maria Fallbäck
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Nulägesbeskrivningen bör först och främst baseras på 
information som Borås Stad redan har tillgång till. I den 
mån det finns resurser till ytterligare datainsamling kan 
det vid behov bli aktuellt med ytterligare informations- 
inhämtning. Samtidigt  bör det poängteras att samtliga 
faktorer som påverkar trygghet i fysisk miljö behöver 
vägas in i  datainsamlingen och utvärderas.

Statistik
I en generell analys av alla områden i Borås har vi 
tittat på ohälsotal och socioekonomiska förhåll-
anden (yrkesstatus, utbildning och inkomst)  
och försökt avgöra vilka områden som kan behöva 
trygghetsinsatser. Framvisning av data kan göras 
i digitala kartmiljöer (geografiskinformations-
system - GIS) som både kan användas internt i 
kommunen, genom ”Intramap” men också ut gente-
mot medborgarna genom ”Boråskartan” som så  
kallad open-source data*”

Datainsamlingsmetoder som Borås Stad har tillgång 
till i nuläget:

• Kommunal statistik över hälsotal och 
socioekonomiska data (såsom yrkesstatus, 
utbildning och inkomst). En fördel av olika 
typ av data från flera olika metoder kan ge en 
säkrare bild av nuläget. Om ett område eller 
kvarter visar tecken på otrygghet och dessa är 
baserade på flera olika insamlingsmetoder blir 
det en mer valid indikator.

• Trygghetsmätningar görs med 2-3 år 
mellanrum och är en stor frågeenkät på 
stadsdelsnivå. Trygghetsmätningen ger en 
bra överblick över utvecklingen i kommunens 
områden och ger underlag till insatser på 
olika platser. (Fritids och folkhälsoförvaltningen 
ansvarar för mätningen)

• Infracontrol består av två delar som 
kan använda till datainsamling. Dels 
felanmälan där man kan ta geografisk 
information om skadegörelse, dels finns 
en synpunktshantering där boråsare kan 
inrapportera synpunkter.  
(Stadsledningskansliet ansvar för systemet, 
inkomna sympunkter och tillhörande 
samordning.  
Tekniska förvaltningen ansvar för inkomna 
felanmälningar på offentlig plats och tillhörande 
samordning)

• Polisanmälningar/brottsstatistik  
I den mån Borås Stad kan få tillgång till 
data över polisanmälan som kan kopplas till 
otrygghet (t ex stöld, våld, skadegörelser), 
så kan relevant statistik användas till 
dataunderlag. Detta kompletteras även 
med en samlad bedömning utifrån Polisens 
lägesbild.

• Driftservice hos Lokalförsörjnings-
förvaltningen är ett inrapporteringssystem 
kopplat till fastighetsskötsel och där 
andra kan inrapportera skadegörelse 
och annat på kommunens fastigheter.
(Lokalförsörjningsförvaltningen ansvarar för 
systemet)

4. Metod för nulägesbeskrivning
Nulägesbeskrivningen är en metod för att skapa beslutsunderlag för prioritering av insatser i  
offentlig miljö och är viktig som underlag för vidare arbete.  
I fyra steg analyseras statistik för det aktuella området inför att en dialog hålls fysiskt på platsen. 
Efter genomförd dialog genomförs en utvärdering av inhämtat material som sedan ligger till grund 
för prioriteringar. Metoden kan med fördel användas i budgetprocesser inom hela staden. 

* Hur data bäst kan presenteras ska framöver ske i samarbete med geodataavdelningen (Samhällsbyggnadsförvaltningen) 
och bör också vara en del inom processen kring inköp av nytt system/plattform för karttjänster.

STATISTIK DIALOG PRIORITERINGUTVÄRDERING
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• Embrace är ett system där användare 
rapporterar in störningar eller andra händelser 
kopplat till kriminalitet eller upplevd 
otrygghet, för kartläggning och åtgärder i 
EST-samarbetsgruppen.

• Välfärdsbokslutet genomförs vartannat år 
och mäter på parametrar kring den sociala 
välfärden. Data och tillhörande analyser 
härifrån innefattar bland annat fakta om 
upplevd trygghet och liknande indikatorer. 
(Fritids och folkhälsoförvaltningen ansvarar för 
arbetet)

• Trygghetsvandringar och trygghetsronder - 
Borås Stad har genom längre tid jobbat med 
trygghetsvandringar  på flera områden där 
bostadsbolag och representanter för olika 
förvaltningar, polis och boende gemensamt 
gör en vandring i ett område utifrån ett 
trygghetsperspektiv. Metoden kan användas 
till kvalificering av områden och till att skapa 
konkreta lösningar och behovsbedömningar.

• Medborgardialog – Vissa kommunala 
nämnder/förvaltningar samt lokala 
samverkansgrupper genomför även 
medborgardialoger i olika sammanhang. 
Dessa kan användas till datainsamling, i 
berörda fall. Samtidigt kan dessa vara en 
metod till ytterligare datainsamling och 
kvalificering av insamlad information.

Dialog
Förutom de redan befintliga datainsamlingsmöjligheter 
som finns beskrivna, så poängteras även vikten av dialoger.

Det kan både innebära att komplettera nuläges-
beskrivningen med att genomföra fördjupade dialoger, 
men att även ta till vara på kunskap från dialoger som 
nyligen genomförts.

Val av platser-/områden för dialoger kan prioriteras 
utifrån den statistik som finns tillgänglig.

Utvärdering
Som en del av nulägesbeskrivningen behöver en 
analys av insamlad data genomföras och därefter kan  
utpekande av insatsområden göras. En kvalitets- 
säkring av data är nödvändigt och resurser till att 
utvärdera och prioritera utifrån nulägesbeskrivningen 
behövs.

Utvärderingen och nulägesbeskrivning kan med fördel 
knytas ihop med trygghetsmätningen och budgetprocessen. 
Samtidigt bör prioritering av insatser båda vara på 
områdes- och platsnivå, samt mer generella insatser   
som till exempelvis belysning för cykelvägar. 
Både till prioriteringarna men också till behovs-
bedömning, utvärdering och för att hitta rätt lösningar.
Troligen behövs platsbesök och arbete på ”tvären” 
av ansvariga för att göra en god orsaks- och åtgärdsanalys.

Prioritering
I Borås Stad rekommenderas ansvarig nämnd eller 
bolag årligen planera trygghetsinsatser utifrån metoden,  
nulägesbeskrivning. 

När flera områden är i lika stort behov av insatser väljs 
de områden där det finns potential för samverkan med 
andra aktörer, till exempel andra förvaltningar inom 
staden eller boende i området.Desto större samverkan, 
desto större effekt av insatsen. 

Polismyndighetens nationella bedömning av utsatta 
områden bör även vara vägledande för prioriterade 
insatser i den fysiska miljön.
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Punktinsatser - fysiska åtgärder
En punktinsats innebär en fysisk åtgärd i den befintliga 
utemiljön. 

Prioritering utifrån helhetsupplevelse
Värdera och prioritera insatser utifrån helhetsupplevelsen 
på platsen för att försäkra sig om att resurser läggs på 
rätt ställe och på rätt åtgärder.

Hitta nya lösningar för återkommande problem
Se över placeringar, utformningen och utvärdera om 
t.ex. ett föremål ska bytas ut eller om en ny lösning 
bör hittas.

5. Arbetssätt och metoder
I Borås Stad hanteras data/information som inkommer på en rad olika sätt. För att skapa trygghet 
har Borås Stad valt att dela in åtgärder i punktinsatser, platsinsatser och förebyggande planering.

Testa–Följa upp–Förbättra är metoden som gör arbetet levande.

 

Tillfälliga lösningar såsom temporära platsbyggnationer 
och pop-up-installationer, gatukonst eller andra inslag 
av offentlig kultur.

Exempel på platsinsatser – sociala åtgärder
Belysa rätt (fastighetsbelysning, belysa för gående och 
cyklister). Hitta ny plats för objekt som återkommande 
utsätts för till exempel klotter eller vandalism. Insatser 
som beskärning av buskage och sanering av klotter, ska 
kunna genomföras löpande, efter behov som uppstår 
utöver ordinarie skötsel.

Exempel på punktinsatser – fysiska åtgärder

Platsinsatser - sociala åtgärder 
På platser där det krävs ett mer omfattande helhetsgrepp 
för att stärka den upplevda tryggheten krävs det förutom 
punktinsatser också ett arbete med sociala åtgärder. Det 
gör vi genom placemaking-metoden som ökar känslan 
av social kontroll och identitet och gärna i samverkan 
med till exempel boende eller andra personer som verkar 
och finns i platsens närhet. 

Placemaking - tillhörighet och identitet 
Är en metod för att arbeta med att stärka en platsidentitet 
och profil, sociala miljön och mötesplatser, kopplingar 
och flöden, hur platsen används och vilka aktiviteter 
det finns för olika målgrupper. 

Butikslokal på Österlånggatan – offentlig utställning av Textilmuseet: Knit for Peace  
Foto: Robin Fagerman
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Tillfällig gestalltning av Hallbergsbron i samband med Borås 400-års jubeleum. 
Foto: Gustav Axell Johansson

Förebyggande planering
I arbetet med trygghet jobbar Borås Stad förebyggande 
genom kommunala dokument och planering i dialog 
med aktörer och exploatörer. 

Samverkan i Borås Stad 

En förutsättning för att skapa en bra samverkan är att ta 
tillvara på de förutsättningar, kunskap och erfarenheter 
som finns i staden. Ett stort socialt engagemang skapar 
förutsättningar för en gemenskap och ett ansvar för 
en plats. 

Boende och lokala aktörer

Att förankra trygghetsinsatser hos de boende genom 
dialog är en förutsättning för att stärka den sociala 
miljön, social kontroll och den lokala gemenskapen. 
Ta hjälp av de resurser och den kunskap som finns på 
och i anslutning till en plats är viktigt för att långsiktigt 
kunna arbeta med trygghet. 

Borås Stad och fastighetsägare

Inom staden är det viktigt att ha ett långsiktigt perspektiv 
i trygghetsarbetet och att jobba förebyggande. Staden 
och fastighetsägare ska ha en gemensam framtids- och 
omvärldsbevakning för att kunna skapa miljöer och 
mötesplatser som tål omställning och förändring.

Testa–Följa upp–Förbättra
Arbetssätten  för  att  skapa  trygga  miljöer  behöver 
bygga på ständiga förbättringar. Långsiktighet för Borås 
Stad innebär ett trygghetsarbete med en levande process 
där vi vågar prova åtgärder, såväl punktinsatser som 
platsinsatser.

En levande process ska ta tillvara på tidigare beprövade  
åtgärder men ompröva saker som inte fungerar. Vid   
utvärdering och förbättringsarbete är det viktigt att ta 
hänsyn till de berörda människornas känsla av ägarskap, 
delaktighet och identitet på platserna. 

Bostadshus i stadsdelen Norrby där fasaden smyckats med en muralmålning i samband med streetart festivalen No Limit, 2020 års upplaga. Foto: Fredrik Åkerberg



18

Handbok för trygghet i offentlig miljö Borås Stad

Investeringsbudget
För att förbättra den upplevda tryggheten i Borås 
offentliga miljöer behöver medel avsättas i investerings-
budgeten. Behovet av trygghetsåtgärder kommer att 
förändras över tid genom projektets implementering 
och utveckling i takt med att kunskapsläget om 
tryggheten ökar. Därför behöver projektprioriteringen 
och finansieringen aktualiseras och ändras årligen. Detta 
görs i samband med den ordinarie budgetprocessen för 
respektive nämnd i inom deras ansvarsområde kopplat 
till tryggheten i den offentliga miljön.

Förutom nya investeringar måste också nämnderna 
arbeta kontinuerligt med trygghet i den ordinarie 
verksamheten. Bland annat kommer satsningen på 
trygghet att tydliggöras med start i målstyrningen 
från 2022.

Vid större projektet där flera kommunala aktörer 
är inblandade kan det vara lämpligt att Kommun- 
styrelsen avsätter en buffert för åtgärder som inte ryms 
inom respektive verksamhets investeringsbudget.  
På så vis får insatserna en tydligare övergripande priori-
tering och insatserna kan koordineras och garanteras 
samordning i tid.

Driftsbudget
Vid genomförandet av olika trygghetsprojekt kommer 
drift och underhåll att beaktas. I vissa fall kan det, 
för att öka tryggheten, vara nödvändigt att tillföra 
nya värden som kommer att medföra ökade drift- 
och underhållskostnader. Detta förutsätter att en 
parallell diskussion förs, rörande kompensation av 
driftskonsekvenser, i samband med budgetarbetet.

Viktigt är att trygghetsarbetet ses som ett långsiktigt- 
och prioriterat arbete. För att möjliggöra det krävs  
att projekt som ges investeringsmedel också måste  
ges medel för drift och underhåll.

Andra viktiga åtgärder som påverkar tryggheten, men  
som inte är nyinvesteringar, är till exempel bättre 
belysning, beskärningar och renhållning och annan 
drift av stadsmiljön.

 

6. Resursfördelning
Finansieringen av trygghetsskapande projekt och insatser möjliggörs i huvudsak via ansvarig nämnds 
drift- eller investeringsbudget och följer den ordinarie budgetprocessen. Vid större förvaltnings- 
övergripande projekt och insatser i fysisk miljö bör Kommunstyrelsen garantera finansieringen.

Ansvarig nämnds/bolags trygghetsarbete – projektorientering

Målstyrning

Investeringsbudget Driftsbudget
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Samverkansgrupp
Samordning sker genom Tekniska förvaltningen,  
utifrån ansvarsfördelningen som fastlagts i ”Säker och 
trygg kommun”. 

Berörda förvaltningar och funktioner som behöver 
medverka i samverkansgruppen finns inom:

• Tekniska förvaltningen

• Fritids- och folkhälsoförvaltningen

• Lokalförsörjningsförvaltningen

• Samhällsbyggnadsförvaltningen

• Kulturförvaltningen

• Stadsledningskansliet

Samverkansgruppen arbetar förvaltningsövergripande 
och ger förslag till prioriteringar som sedan behöver 
lyftas i respektive verksamhetsbudget.

Samverkansgruppen träffas löpande för att diskutera 
gemensamma frågor som berör den fysiska miljön.

Gruppen kan kompletteras med fler kompetenser  
samt äger rätt att forma tillfälliga projektgrupper om 
behov uppstår.

Referensgrupper
Referensgrupperna har som uppgift att stödja 
samverkansgruppen, när projekt och insatser ska 
analyseras och prioriteras. Referensgrupperna är redan 
befintliga nätverk:

• Brottsförebyggande rådet (Brå)

• Samtech

• Strategiska gruppen

• Socialt hållbart Borås

Genomförande
Respektive nämnd och bolag ansvarar för gestaltning 
och projektering, projektledning, anläggning samt 
uppföljning. 

Uppdragen omfattas både av processer vid nyprojektering 
och förvaltning inom grunduppdraget för att förbättra 
tryggheten i offentliga miljöer.

Redovisning
Handboken beskriver arbetssätt och metoder. 

Planerade och utföra trygghetsåtgärder i den fysiska 
miljön, redovisas i budget och årsredovisning för ansvarig 
nämnd eller bolagsstyrelse.

7. Ansvar
Ansvarsfördelning i genomförandet av handboken på en kommunövergripande nivå.



Tyck till om trygghet
Hur kan vi göra din omgivning tryggare?

Det går att göra mycket för att skapa en tryggare stad. 
Men det är först när vi hjälps åt som vi ser den största skillnaden.

Den här handboken är en hjälp för oss i Borås Stad i arbetet med att 
skapa en tryggare offentlig miljö – ett arbete som vi allra helst vill 
göra tillsammans med dig som invånare. De projekt som lyckas bäst 
är nämligen inte de som är styrda uppifrån, utan det är när vi möts på 
mitten och utvecklar staden. Tillsammans!

Har du idéer om hur vi kan öka tryggheten i ditt område eller på en 
annan plats i Borås? 

Vill du ha hjälp att genomföra den?

Då får du gärna skicka ett mejl till tekniska@boras.se så hör vi av  
oss till dig inom kort.

Trygg i Borås

Mer information om det brottsförebyggande 
och trygghetsskapande arbetet i Borås Stad: 
boras.se/tryggiborås

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN
Besöksadress: Kungsgatan 55

Postadress: Tekniska förvaltningen, 501 80 Borås
Tfn: 033-35 70 00 (växel)  E-post: tekniska@boras.se


