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Placering 

Vi finns i Karlskrona  
och Stockholm. 
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Medarbetare 

Styrning 

230 medarbetare med 
kompetens inom bland 
annat samhällsplanering, 
teknik, arkitektur, juridik och 
ekonomi. 

Generaldirektör är Janna Valik. 
 
Näringsdepartementet är vårt 
huvuddepartement. 
 



Uppdrag om trygghet 

2008-2010  Boverket och länsstyrelserna 45 miljoner 

 
Att stärka tryggheten ur ett jämställdhetsperspektiv. 
• Seminarier 
• Metodutveckling/Kunskapsuppbyggnad 
• Stöd till 127 projekt 
  
 



Platser som upplevs trygga 

 

 överblickbara 
 ger kontakt med omgivningen 
möjliga flyktvägar  
 befolkade 
 orienterbara 
 blandar kommunikationsstråk 

och bebyggelse 
 välskötta 

 
 



Jämställda offentliga miljöer 
2014-2016 
• Stöd till 24 projekt: Aktivitetsplatser;  
         lekplats, fritidslokaler, skolgårdar, parker, stråk.  
         
• Metodutveckling 

• Medborgarmedverkan – ungdomar/kvinnor/nyanlända 

• Analyser av uterum – enkäter, observationer mm 

• Fysiska åtgärder för aktiviteter –  sittplatser, spel, lek, motion 

• Belysning 

• Aktiviteter – motion, stadsvandring, stadsodling 

• En vandringsutställning (VTI och Östergötlands museum) 
 
Ljusare konst, tryggare stad -  Katrineholm. 
https://www.youtube.com/watch?v=z_eGexPWRu0&feature=youtu.be 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=z_eGexPWRu0&feature=youtu.be


Uppdrag 

• 2008-2010  Boverket och länsstyrelserna  
     Att stärka tryggheten ur ett jämställdhetsperspektiv. 
 
• 2011 Utvärdera effekterna av de genomförda projekten och 

att redovisa hur frågorna kan integreras i 
samhällsplaneringen.  

 
• 2014-2016  Fördela 30 miljoner till utvecklingsprojekt 
     Jämställda offentliga miljöer 24 projekt  
 
• 30 juni 2017  Följa upp stöden och rapportera.  
 
• 2016  Fördela 200 miljoner till utemiljöer  
     med socio-ekonomiska utmaningar. Varaktigt bidra till 
     attraktiva, funktionella, jämställda och trygga miljöer. 
     314 ansökningar 115 beviljade 
 



Framåt 

Från inredning av funktionalismens uterum till att bygga nytt. 
Hur undviker vi nya risker? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förslag till detaljplan inom Norra Djurgårdsstaden, Stockholm 



Framåt  
Verktyg  

• Översiktsplan  
• Program  
• Detaljplan  
• Genomförandeavtal 
 



Projektsammanställningar 

• Jämställdhet på dagordningen – planera för ett tryggt och 

jämställt samhälle (2010). Utbildningsinsatser om 

jämställdhet.  

• Vidga vyerna – planeringsmetoder för trygghet och 

jämställdhet (2010).  

• Plats för trygghet – inspiration för stadsutveckling (2010) 

Skriften fokuserar på fysiska åtgärder.  



www.boverket.se    -  webbutbildningar 
 
pia.westford@boverket.se 
 
kerstin.andersson@boverket.se 
 
 
Hitta projekt i uppdrag om Trygghet och Jämställdhet:  
 
http://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/uppdrag/avslutade-uppdrag/tryggt-och-
jamnt/projekt-om-tryggt-och-jamt/ 
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