
Säkraplatser nätverket 

Välkommen till 

Vania Ceccato 
Säkraplatser samordnare 

Institutionen för samhällsplanering och miljö 
Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad 

Kungliga Tekniska Högskolan, KTH 
 

    Kommunikatör: Veronika Nagapetan, Nyhetsbrev: Kristofer Agdahl   



Gården bakom platsen där 16-årige Ahmed Obaid mördades blev på lördagen en mötesplats både för grannar  
och andra Malmöbor. Källan: Sydsvenskan, 2017/01/21. 
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Allas rätt till säkra och trygga miljöer 



Fokus 

Situationsbaserad prevention 
 
 
 
Åtgärder som riktar sig mot de förhållanden under vilka brott begås 



 

• Varför ett Nätverket? Säkraplatser Nätverket 

• Akademiska reflektioner - Titta bakåt och framåt 
 
 12:00 Lunch 
 
• Lärdomar från praxis – Några exempel 

• Vad är nästa steget? – Gemensam diskussion 

Program 



Varför ett nätverk? 
 
 



1) Situationsbaserad prevention - Vad behövs för att bli bättre?  
 
 

2) Vilken typ av kunskap behövs och hur kan Säkraplatser 
nätverket bidra? 

 



Syfte 
att förbättra kunskapsbasen kring situationsbaserad brottsprevention 

bland lokala aktörer i Sverige 

1. Information och kunskapsspridning  

2. Anpassad utbildning  

3. Utveckling av forskning & metoder  

4. Utvärdering av praxis  

5. En nationell & internationell knutpunkt för kunskap & information 

Sponsrad av: 

https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj-sL2g9tPRAhViJpoKHbgiBAkQjRwIBw&url=https://www.projectproton.eu/consortium/&psig=AFQjCNHHOcvPSduRvQFmQiKAZ4uAVNaJrw&ust=1485111645325204


Hörnstenarna i nätverket 

• Förutsättningar för brott – relevans av tid & rum 

 

• Säkerhetens & trygghetens intersektionalitet  

         ”the intersectionality of safety” 

 

• Ett interdisciplinärt förhållningsätt samt att tillgängliggöra kunskap                               

” Translational criminology” 



N= 101 

Vilka är vi? 

N= 101 

Anmälda till kick-off mötet - Säkraplatser 
                  20:e Januari 
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Vilka är vi? 



Vilka är vi? 



Säkraplatser nätverket 
 

Aktiviteter 

Användarlistor 

Nyhetsbrev 

Besök 



              Säkraplatser nätverket 
                   Aktiviteter, användarlistor, nyhetsbrev & besök 

Planerade aktiviteter 
 
• Säkraplatser-nätverkets kick-off möte 27:e januari 2017 

• KTH kurs för praktiker ”Safety in the making” (på Engelska, 1 feb-31 march) 

• Säkraplatser nätverk deltar aktivt i Rådet för framtiden, Malmö, 21-22 mars. 

• KTH kurs ”Spatial Data Analysis in Practice” (på Engelska, april-juni) 

• Nationell workshop 1: Utmaningar med att arbeta med brottsstatistik (may) 

 

• Internationellt seminarium: Eyes & apps on the streets: From natural  

      surveillance to crime sousveillance (på Engelska, 8:e september 2017) 

• ’KTH kurs ”Bortom hotspots analys med CRIMESTAT”, Ned Levine (Okt 2017) 

• Nationell workshop 2: Att bygga och bo: Säkerheten och tryggheten i stadens   

      omvandling – i samarbete med Boverket (början  av 2018) 



Hej Vania, 
  

….känner du till någon/några CPTED-studier som behandlat frågan om 

åtgärder för att begränsa ungdomars mopedkörning i brottsutsatta 

bostadsområden? ………….. 

Säkraplatser- Användarlist 

Användarlistor 



Användarlistor 

För informationsdelning mellan medlemmar men också för utbyte av 
kunskap och metodikutveckling mellan praktiker & forskare 



Från ”Allas vårt ansvar” till brottsprevention idag:  
Utmaningar & möjligheter 



        Diskussion 

1) Situationsbaserad prevention - Vad behövs för att bli bättre?  
 
 

2) Vilken typ av kunskap behövs och hur kan Säkraplatser 
nätverket bidra? 

 



KTH ROYAL INSTITUTE 
OF TECHNOLOGY 

Tack för ert deltagande! 
 
 



        Diskussion 

1) Hur kan vi bli bättre på situationsbaserad prevention i 
Sverige? Vad är vi bra på? Vad saknas? Begräsningar som 
vi har… 
 

2) Vilken typ av kunskap behövs? (Bör vi satsa på 
teorikunskap? metodkunskap, sakkunskap? 
analyskunskap?) 
 

3) Hur kan vi tillsammans tillfredsställa de kunskapsbehov 
som finns idag? 

Hur kan Säkraplatser nätverket bidra ? Vilka aktiviteter? 
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