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Sammanfattning 

Initiativ från internationell, nationell och lokal nivå förespråkar arbete i de offentliga 

rummen för utveckling mot inkluderande, säkra och hållbara städer. Insatser från olika 

aktörer behövs för att förbättra allmänna platser och många hänvisar till den internationella 

modellen Business Improvement District (BID) som innebär samverkan mellan kommun, 

fastighetsägare, handlare och andra aktörer för säkerställande av välskötta och attraktiva 

offentliga miljöer. I Stockholm har dock privata aktörer upplevt ett motstånd från kommunen 

när de försöker implementera BID-inspirerade metoder. 

Den här studien beskriver och analyserar hur BID-inspirerade metoder används för 

långsiktigt arbete i urban miljö i Sverige och inom Stockholms kommun.  Studien är 

genomgående kvalitativ och har ett utforskande angreppssätt, där frågeställningen behandlas 

genom tre delstudier som har utförts parallellt: 

(1) Observationer, intervjuer och deltagande i seminarier 

(2) Dokumentbaserade fallstudier av befintliga organisationer som genomför platsspecifikt 

arbete i Sverige 

(3) Undersökning av Stockholms Stads beslutsprocesser gällande användning av allmänna 

platser 

Studien väger in kommunala och privata perspektiv för att undersöka BID, som begrepp och 

som verktyg. Resultatet visar att platssamverkan kan appliceras på alla platser där det är fler 

än en verksam aktör och att det redan finns ett stort antal organisationer som genomför 

BID-liknande metoder. Det finns dock potentiella konflikter mellan privata intressen och 

kommunens ansvar att hålla allmänna platser tillgängliga för allmänheten. Stockholms Stad 

vill vara försiktiga med att implementera nya arbetssätt om det finns risk att vissa 

människors intressen tillgodoses på bekostnad av andras behov. De anser dock att det är 

viktigt att tänka nytt inom dessa frågor och tror att processerna kommer att se annorlunda ut 

när metoder för platssamverkan blir bättre beprövade. Att det saknas tydligt definierade 

strukturer och riktlinjer för platssamverkan är en begränsande faktor, och en slutsats är att 

marknaden skulle gynnas av ett paraplyorgan som kan tillhandahålla stöd och vägledning till 

lokalt arbete.  
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Abstract  

International, national and local initiatives encourage the development of public spaces 

towards inclusive, safe and sustainable cities. Contributions from different public and private 

organisations are needed to improve public places. Many people refer to the international 

Business Improvement District (BID) model, which involves collaboration between 

municipalities, property owners, merchants and other industry actors to ensure well-

maintained and attractive public environments. Private businesses have however experienced 

conflicts with the municipality when trying to implement BID-inspired methods in 

Stockholm. 

This study investigates how BID-inspired methods are used for long-term management of 

urban environments in Sweden and within the Stockholm municipality. It is a qualitative 

study with an exploratory approach that addresses the problem area using the following three 

procedures: 

(1) Observations, interviews and participation in seminars 

(2) Document-based case studies of existing organisations that implement BID-inspired 

methods in Sweden 

(3) Exploration of Stockholm municipality’s procedures regarding the use of public places 

The study discusses both municipal and private perspectives to investigate BID as a 

phenomenon and as a tool. The results show that BID-inspired methods can be applied in all 

locations where there is more than one industry actor and that there are a large number of 

organisations in Sweden already implementing similar methods. However, there are 

potential conflicts between private interests and the municipality's responsibility to keep 

public places accessible to the public. Stockholm municipality wants to be careful when 

implementing new tools and procedures to minimize the risk that certain people will reap 

benefits at the expense of others. However, they find it important to be innovative about 

these issues and they believe that such models are more viable when methods for collective 

actions in place management become verified and systematised. The lack of clearly defined 

structures and guidelines for implementing such collaborative models is thus a limiting 

factor, and the conclusion is that the industry would benefit from an umbrella organisation 

providing support and guidance for local work.



iii 
 

Förord 

Den här uppsatsen utgör det avslutande momentet i Mastersprogrammet Fastigheter och 
Byggande med inriktning Bygg- och Fastighetsekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan, 
KTH. Arbetet omfattar 30 högskolepoäng och har fortlöpt under våren 2018. 

Sedan 2012 när jag inledde min studietid på KTH har min nyfikenhet lett mig igenom olika 
delar av fastighetsbranschen. Från finans, bank och juridik till byggteknik och projektledning 
för att slutligen landa i fastighetsförvaltning och utveckling. Jag är tacksam för bredden av 
kunskap det har gett mig, för alla människor jag har träffat och lärt mig av på vägen och för 
insikten om att vi alla har en roll i hur staden formas och utvecklas. Istället för att skjuta över 
ansvaret på polis och politik kan vi, både på individnivå och i industrin, göra skillnad. Genom 
att skapa de bästa förutsättningarna i den fysiska miljön hjälper vi människor att röra sig på 
stadens gator utan varken fysiska eller psykiska barriärer. 

Jag vill rikta min största tacksamhet till alla personer med viljor och enorma drivkrafter som 
jag har fått möjlighet att samtala med genom det här arbetet. Ni har inspirerat mig till 
fortsatt engagemang för hållbarhet och jämställdhet i det offentliga rummet. 

 

 

Nicole Ferreira Sjöström 

Stockholm, juni 2018 

  



iv 
 

Innehållsförteckning 
 

1 INTRODUKTION ................................................................................................................ 1 

1.1 Inledning ........................................................................................................................................ 1 

1.2 Studiens syfte ................................................................................................................................ 2 

1.3 Avgränsningar ................................................................................................................................ 2 

1.4 Disposition ..................................................................................................................................... 3 

2 TEORETISK REFERENSRAM........................................................................................... 4 

2.1 Kollektiva dilemman ...................................................................................................................... 4 

2.2 Staden som urban allmänning ....................................................................................................... 4 

2.3 Platsers fysiska utforming ............................................................................................................. 5 

2.3.1 Brottsprevention genom urban design .................................................................................. 5 

2.3.2 Från säkerhet till trygghet till attraktivitet ............................................................................. 7 

2.4 Från placemaking till placekeeping ............................................................................................... 7 

2.5 Business Improvement District ..................................................................................................... 8 

2.6 Generella regler för användning av allmän plats .......................................................................... 9 

2.7 Summering .................................................................................................................................. 11 

3 METOD .............................................................................................................................12 

3.1 Val av forskningsansats och datainsamling ................................................................................. 12 

3.2 Genomförande ............................................................................................................................ 12 

3.3 Kritik mot vald metod .................................................................................................................. 15 

3.3.1 Reliabilitet och Validitet ....................................................................................................... 15 

3.3.2 Etik ........................................................................................................................................ 15 

4 PLATSSAMVERKAN I EN SVENSK KONTEXT ..............................................................16 

4.1 Kollektiva dilemman och staden som urban allmänning ............................................................ 16 

4.2 Platsers fysiska utformning ......................................................................................................... 17 

4.3 Från placemaking till långsiktig platssamverkan ......................................................................... 17 

5 BID-INSPIRERAD SAMVERKAN I SVERIGE ...................................................................19 

5.1 Platssamverkan i Sverige ............................................................................................................. 19 

5.1.1 Fyra typfall ............................................................................................................................ 19 

5.1.2 Organisationernas struktur och verksamheter .................................................................... 21 

5.2 En svensk BID-modell .................................................................................................................. 22 

5.2.1 Svenska stadskärnor ............................................................................................................. 22 

5.2.2 Stiftelsen Tryggare Sverige ................................................................................................... 23 

5.2.3 Framtagningsprocesserna .................................................................................................... 23 

6 BID-INSPIRERAD SAMVERKAN I STOCKHOLM ............................................................25 



v 
 

6.1 Lokala utvecklingsprogram .......................................................................................................... 25 

6.2 Kommunens perspektiv ............................................................................................................... 25 

6.3 Konceptet ”Trygg stad” ............................................................................................................... 27 

7 SLUTSATSER ..................................................................................................................28 

7.1 Långsiktig platssamverkan för bättre urbana miljöer ................................................................. 28 

7.1.1 Platssamverkan i Sverige ...................................................................................................... 28 

7.1.2 Platssamverkan i Stockholms Stad ....................................................................................... 29 

7.2 Förslag till vidare studier ............................................................................................................. 29 

KÄLLFÖRTECKNING ..........................................................................................................30 

BILAGA 1 – Kvalitativ studie .............................................................................................33 

BILAGA 2 – Intervjuunderlag .............................................................................................36 

 

  



1 
 

1 INTRODUKTION 
Det inledande kapitlet introducerar det valda forskningsämnet, förtydligar syftet samt 

avgränsar omfattningen av studien. 

1.1 Inledning 

Staden är en gemensam plats. Här samlas privat och offentligt, individ och näringsliv, 

turister och stadens invånare. Att ta hand om allmänna ytor är ett pågående arbete utan slut 

och ansvaret för den fysiska miljön delas av flera aktörer, offentliga som privata, där 

skiljelinjerna avgörs av nationella lagar och kommunala bestämmelser. Otryggheten i 

Stockholms offentliga rum ökar. Trygghetsmätningar gjorda under 2017 visar att 20 % inte 

känner sig säkra i sina bostadsområden och på vissa platser i staden. Ceccato (2016) har 

genom forskning visat hur utformningen av den fysiska miljön har inverkan på hur 

människor beter sig. Miljöer som inte ser ut att bli omhändertagna är i högre grad utsatta för 

brott, och genom insatser som att bygga bort skymda hörn och förbättra belysningen går det 

att förhindra kriminalitet och antisociala beteenden. Samma insatser har visat sig ha 

inverkan på hur människor upplever områden, där välplanerade, ljusa och rena 

utomhusmiljöer tenderar att få människor att känna sig tryggare. Bra planering, 

brottsprevention, underhåll och reaktiva åtgärder mot vandalism är verktyg som förhindrar 

minskning av både den faktiska säkerheten och den upplevda tryggheten. För att förebygga 

brott och öka trygghet på allmänna platser är fastighetsägare, tomträttshavare och olika 

instanser av kommunen viktiga aktörer som kan göra skillnad genom insatser i den fysiska 

miljön. 

De senaste åren har det kommit flera initiativ som motiverar fortsatt arbete och utveckling av 

offentliga rum. Till exempel har FN antagit 17 globala mål som ska vara uppfyllda år 2030 

där mål 11 benämns som ”Hållbara städer och samhällen”. Målet förespråkar att städer ska 

vara inkluderande, säkra och hållbara. I det är säkra, inkluderande och tillgängliga offentliga 

platser, i synnerhet för kvinnor och barn, äldre personer och personer med 

funktionsnedsättning, ett av delmålen (Regeringen, 2015).  I Stockholms kommun arbetar 

man med ”Vision 2040 – Ett Stockholm för alla” (Stockholms Stad, 2016a). Genom Vision 

2040 genomförs projekt där omprioritering av gatuutrymmet ska genomföras för att bidra 

till mer levande stadsliv och tryggare miljöer. En naturlig följd av dessa initiativ är nya 

lösningar på hur kommunen kan samverka med fastighetsägare och samfinansiera skapande 

och/eller upprätthållande av offentliga platser. Branschen upplever ändå att det saknas 

vedertagna metoder för hur man med gemensamma medel framgångsrikt kan genomföra 

långsiktiga investeringar för att skapa säkra, trygga och attraktiva platser, och därför 

diskuteras tillämpning av det internationella arbetssättet ”BID” i Sverige. BID har många 

fördelar men kan i dagsläget inte implementeras på den svenska marknaden då det inte går 

att genomföra formellt utan ändringar i befintlig lag. Istället finns BID-inspirerade 

organisationer med olika strukturer som arbetar med platsspecifika frågor runtom i landet. 

Inom Stockholms kommun har det dock varit svårt att driva BID-inspirerad samverkan 

eftersom staden har uttryckt en stark vilja att behålla sitt mandat när det gäller allmänna 

platser. 

Under våren har en motion (2017:68) remitterats till utvalda stadsdelsnämnder samt till 

Trafiknämnden, Stadsledningskontoret, Stockholms stadshus AB, stiftelsen Tryggare Sverige 

och Svensk Handel för remissvar i maj 2018. Motionen är från Kommunstyrelsen, och är 
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skriven av bland andra Anna König Jerlmyr från Nya Moderaterna. I motionen föreslås att 

Stockholms stad ska implementera en svensk modell för platssamverkan mellan stad, 

fastighetsägare, handlare och andra aktörer som kan kallas ”Trygg stad”. Syftet är att 

utveckla och kvalitetssäkra en attraktiv, trygg och händelserik plats för alla. ”Trygg stad” 

hänvisar till hur man arbetar med BIDs i New York för säkerställande av välskötta och 

attraktiva offentliga miljöer i staden.  

Den internationella BID-modellen beskrivs vidare i kapitel 2 (se 2.5) och i den här rapporten 

syftar begreppet BID huvudsakligen till den internationella term som idag inte är direkt 

applicerbar i Sverige. Vidare kommer BID-liknande metoder i Sverige att benämnas som 

BID-inspirerad eller som platssamverkan.  

1.2 Studiens syfte 

Den här uppsatsen bygger på teorier om kollektiva dilemman. Genom samlade kvalitativa 

metoder syftar studien till att identifiera hur kollektiva problem i det offentliga rummet kan 

lösas genom långsiktig samverkan och därmed skapa och upprätthålla säkra, trygga och 

attraktiva platser. Studien är en tolkning av samlade erfarenheter från både akademi och 

näringsliv och väger in både privat och kommunalt perspektiv. Forskningsfrågor för studien 

är: 

 

- Hur definieras BID av den svenska marknaden? 

- Var och hur används BID-inspirerade modeller idag? 

- Varför är det svårt att genomföra BID-inspirerad samverkan i Stockholms kommun? 

- Vilka är möjliga vägar framåt? 

1.3 Avgränsningar 

Studien är avgränsad till platser i urbana miljöer. En plats definieras som ett geografiskt 

avgränsat område och kan utgöra bland annat parker, torg, gator, gröna utrymmen, 

stadsmiljöer och bostadsområden. Det kan vara både offentlig- och privatägd mark. Studien 

fokuserar huvudsakligen på områden där Stockholms Stad är kommunal part men väver in 

observationer av organisationer från andra delar av landet. 

 

Medverkande aktörer har avgränsats till kommun och näringslivet och studien tar därmed 

inte upp individuella engagemang, den så kallade frivillighetssektorn, detta trots att de har 

stor påverkan för hur platser upplevs. Ideella engagemang känns igen som nattvandringar, 

Missing People och olika typer av grannsamverkan. Det finns även många lyckade exempel 

på initiativ till stadsutveckling som har varit medborgardrivna. 
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1.4 Disposition 

Kapitel 1 ger en introduktion och bakgrund till det valda forskningsämnet, förtydligar syftet 

samt avgränsar omfattningen av studien. 

Kapitel 2 presenterar ett teoretiskt ramverk för ämnet. Det teoretiska ramverket är 

tvärvetenskapligt och omfattar lagrum, litteratur och ekonomiska, sociala och kriminologiska 

teorier. 

Kapitel 3 förklarar metodiken som har använts i studien. Kapitlet redogör för 

forskningsansats och datainsamling vilket leder in på genomförande och specifika metoder. 

Slutligen kritiseras metodvalet med fokus på reliabilitet, validitet och etiska dilemman.  

Kapitel 4 presenterar resultaten från seminarier, intervjuer och observationer genom att de 

vävs ihop med det teoretiska ramverket i kapitel 2. 

Kapitel 5 ger en nulägesbeskrivning för hur metoder för platssamverkan används i Sverige 

idag samt presenterar två organisationer som har tagit fram svenska BID-modeller. 

Kapitel 6 beskriver Stockholms Stads beslutsprocesser. Kapitlet tar även upp det politiska 

initiativet ”Trygg stad” som handlar om införandet av BIDs i Stockholm. 

Kapitel 7 presenterar slutsatser och förslag till fortsatta studier. 

 

Därefter följer källförteckning och bilagor. 

  



4 
 

2 TEORETISK REFERENSRAM 
Forskningsämnet är tvärvetenskapligt och i det här kapitlet presenteras ett  teoretiskt 

ramverk som baseras på ekonomiska, sociala och kr iminologiska teorier, forskning, 

litteratur och lagar.  

2.1 Kollektiva dilemman 

Stadens resurser brukas av alla, men rättigheter och skyldigheter när det gäller delar som 

utformning och underhåll av den fysiska miljön innehas av ett antal aktörer i enlighet med 

svenska lagrum och praxis. Av den anledningen är teorier om kollektivt handlande 

intressanta. Dessa teorier intresserar sig för tillgodogörande av kollektiva nyttigheter genom 

samarbete hos två eller flera individer. År 1965 beskrev Olson att grundproblemet är att de 

individuella nyttorna ofta är för små för att motivera samarbete, detta trots att samarbetet 

leder till större vinst för varje part efter det att samarbetet väl har kommit till stånd. Olson 

beskriver vidare att rationella, egennyttiga individer inte kommer att handla i syfte att 

tillgodose gemensamma intressen såvida inte antalet individer är ganska litet, eller om det 

förekommer tvång eller andra omständigheter. Olson anser att problemen med kollektivt 

handlande beror på svårigheter med att straffa snålskjutsåkare (eng: free-riders) men även 

på kostnader för att informera, kommunicera och samordna deltagare, så kallade 

transaktionskostnader (eng: participation costs). Flera av Mancurs antaganden anses 

emellertid inte vara tillförlitliga eftersom det finns många verkliga exempel på företag och 

individer som engagerar sig inom bland annat volontärskap, ideella organisationer, 

revolutioner och stiftelser. Snålskjutsåkande är dock ett vanligt fenomen som uppkommer 

när en part som inte kan uteslutas från fördelar av nyttigheter inte kommer att bidra frivilligt 

till produktionen av nyttigheten (Kissane & Volacu, 2015). 

2.2 Staden som urban allmänning 

Allmänningens dilemma (eng: Tragedy of the commons) betraktar några av de problem som 

individen ställs inför när den försöker skaffa sig kollektiva fördelar avseende resurser som 

ägs och/eller brukas gemensamt - s.k. allmänningar. Begreppet introducerades första gången 

av Hardin (1968) i en artikel i Science. Han beskrev en betesmark, som alla hade fri tillgång 

till, och kallade det för en allmänning. Varje herdes enskilda nytta för att ha fler djur beskrevs 

vara högre än nyttan av att anpassa sig för att inte överanvända marken och slutsatsen som 

drogs var att var enskild person kommer att följa sitt eget bästa intresse även om det sker på 

bekostnad av allmänningen. Både svenska och internationella studier som diskuterar 

problematik med delade resurser i staden tillämpar Allmänningens dilemma som en viktig 

teoretisk grund (t.ex. Bohman, 2015; Foster, 2013; Parker & Johansson, 2011). Att uttrycka 

att staden är en allmänning är att föreslå att staden är gemensam, alltså öppen för, och delad 

med alla typer av människor. Enligt Parker och Johansson (2011) innebär det att staden delar 

flera av de klassiska problemen med en gemensam resurspool, däribland oviljan att utesluta 

människor samt behovet av att utforma effektiva regler, normer och institutioner för 

resursförvaltning och styrning. 

Allmänningens dilemma sägs ofta kunna lösas endast genom privatisering eller omfattande 

myndighetsreglering. Privatisering innebär att en aktör har ägandeskap och ansvarar för hela 

förvaltningen av en tillgång medan omfattande myndighetsreglering ser till att tillgångar 

förvaltas genom lagstiftning, förordningar och tillsyn. Elinor Ostrom, som senare som första 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kollektiv_vara
https://sv.wikipedia.org/wiki/Samarbete
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kvinna tilldelades nobelpris för sitt arbete, kritiserade den begränsade möjligheten till 

lösningar och började undersöka empiriska exempel där människor gemensamt brukar 

resurser. I sin bok “Allmänningen som samhällsinstitution” (eng: Governing the Commons) 

(1990) visar hon att det går att skapa livskraftiga institutioner som förmår att förvalta 

ömtåliga och knappa resurser. Ostrom föreslår därmed en ny lösning på allmänningens 

dilemma genom en tredje alternativ metod: Samverkan och frivillig organisering. Hennes 

metod kräver investeringar, huvudsakligen i tid, samt att förutsättningarna nedan är 

uppfyllda: 

1. Att organisationens medlemmar är väl definierade och avgränsade 

2. Att reglerna som tas fram inte motverkar de regler som finns på andra nivåer 

3. Att de som blir påverkade av reglerna även har möjlighet att påverka utformningen av 

dem 

4. Att interna kontrollmekanismer hanterar övervakning av organisationen 

5. Att sanktioner utdöms för de som inte lever upp till reglerna 

6. Att det finns enkla mekanismer och system för konflikthantering 

7. Att de regler som tas fram inom organisationen erkänns av externa politiska 

instanser, bl.a. myndigheter och lokala politiker 

I många fall är en resurspool en del av större system av resurser och institutioner för 

utnyttjande och skötsel. Ytterligare en faktor blir då: 

8.  Att resursuttag, skötsel, övervakning, konfliktlösning och utformning av regler är 

organiserade 

2.3 Platsers fysiska utforming 

“A street is a room, a community room by agreement” 

– Louis I. Kahn 

Det offentliga rummet formas med huskroppar som väggar, mark som golv och himlen som 

tak. Enligt Cullen (2006) är staden uppbyggd av en sekvens av offentliga rum och för honom 

är de offentliga rummen en viktig del av staden som bör vara en upplevelse för människan. 

Hur en plats är fysiskt utformad påverkar människors upplevelser av att vistas på platsen. 

Jan Gehl är en välkänd arkitekt och stadsplanerare som hävdar att socialt hållbara städer 

skapas genom att främst fokusera på livet mellan byggnaderna (2010). Hans poäng är att om 

kvalitén på utomhusutrymmet förbättras, ges bättre villkor för att människor ska stanna 

utomhus vilket också leder till ökade möjligheter till social interaktion. Människor vill känna 

sig välkomna att vistas i staden och det som idag eftertraktas i de offentliga rummen är 

säkerhet, hållbarhet, livlighet och hälsa. Forskning visar att det går att öka upplevelsen av 

trygghet i stadsrummet genom att ändra platsens fysiska design (t.ex. Gehl, 2010; Steventon, 

2012). 

2.3.1 Brottsprevention genom urban design 

Under 1970-talet utvecklades en metod i USA som syftar till att avskräcka kriminellt 

beteende genom att bygga fysiska miljöer så att brott försvåras. Metoden kallas för 

brottsprevention genom urban design (Eng: Crime Prevention Through Environmental 

Design ”CPTED”). Enligt Cozens et al. (2005) går det inte att få fram en helhetsbild av 
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befintlig forskning på metoden men deras slutsats är ändå att det bör vara möjligt att ändra 

en specifik miljö så att både rädsla för brottslighet minskar och att det sannolikt begås färre 

brott. Wikström (2018) genomför forskning inom området och undersöker varför brott 

begås.  Hans forskning har med hjälp av brottsstatistik tagit fram två viktiga ståndpunkter: 

1. Enbart en liten del av befolkningen står för en stor del av brottsligheten  

2. Brott är koncentrerade till vissa platser och tider. 

Punkt 2 synliggör betydelsen av den specifika platsen för brottets utförande. Wikström 

menar att de två ståndpunkterna agerar i samspel med varandra men att idén bakom 

situationsbaserad brottsprevention är att det är lättare att fokusera på platser eftersom de 

består medan människor (punkt 1) förflyttar sig. 

Vania Ceccato har gjort ett flertal nationella och internationella studier inom situationell 

brottsprevention och CPTED, både i stadsmiljöer och på landsbygden. Hennes forskning 

visar att utformningen av den fysiska miljön har inverkan på hur människor beter sig och 

miljöer som inte ser ut att vara omhändertagna är i högre grad utsatta av brott. Enligt 

Ceccato (2018) går det att förhindra brott och antisociala beteenden genom insatser som att 

bygga bort skymda hörn och förbättra belysningen. Samma åtgärder ger positiva effekter på 

tryggheten. Ceccato (2016)  har även dragit slutsatsen att metoder för situationell 

brottsprevention och CPTED inte kan standardiseras utan behöver anpassas till de problem 

som uppstår i specifika miljöer och under särskilda omständigheter. 

Exempel på hur platser påverkar människors beteenden och kriminaliteten ges genom 

Broken Windows theory (Kelling & Wilson, 1982). Teorin beskriver hur krossade fönster som 

inte åtgärdas direkt ökar sannolikheten för att ytterligare fönster kommer att krossas. Vidare 

säger teorin att brott i högre utsträckning äger rum på platser som är utsatta för bland annat 

nedskräpning, klotter, sexhandel, tiggare och missbruk. Teorin underbyggs av att 

vandalisering ger tecken om att ingen bryr sig om platsen och signalerar låg social kontroll 

vilket även ökar människors rädsla och osäkerhet. Broken Windows Theory förklarar att om 

mindre förseelser stoppas kommer även grövre kriminalitet att minska och därför är det 

möjligt att bekämpa brott genom att direkt åtgärda nedskräpade och vandaliserade platser. 

Polisarbete i enlighet med Broken Windows har inte fått fullt fäste i Sverige utan lokalt 

förankrade poliser arbetar alltmer i enlighet med den så kallade Fasteorin som har tagits 

fram av Brottsförebyggande Rådet (BRÅ, 2016). Fasteorin innebär att polisen gör insatser 

inom tre avgränsade faser. 

 I fas 1 fokuserar polisen på brottslighet som påverkar människors trygghet, så kallad 

synlig kriminalitet. Synlig kriminalitet är allt från skjutningar, brända bilar och öppen 

narkotikahandel till klotter och allmän nedskräpning. Polisens arbete i fas 1 liknar 

metoder i enlighet med Broken Windows på så sätt att det syftar till att sända ut 

signalerar om att polisen har kontroll över platsen. 

 

 I fas 2 engagerar sig polisen i arbeten tillsammans med andra intressenter. Genom 

upprustning av allmänna utrymmen och utbyggnad av kommunal service får polisen 

både kontroll och ökat förtroende från invånarna. 

 

 Ett bra arbete inom fas 1 och fas 2 anses vara grundläggande för att invånarna ska 

uppleva att området är tryggt, men Brottsförebyggande Rådet (2016) anser att det är 
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Säkerhet 

Trygghet
  

Attraktivitet 

dold brottslighet som skapar den synliga brottsligheten. I fas 3 identifieras personer 

och organisationer som har strategiska positioner inom kriminella rörelser. 

2.3.2 Från säkerhet till trygghet till attraktivitet 

Den här rapporten skiljer på säkerhet och trygghet i enlighet med stiftelsen Tryggare Sveriges 

Definition (2018a): 

“Säkerhet är individens faktiska risk att utsättas för brott och 

ordningsstörningar medan trygghet är individens upplevelse av 

säkerheten/risken” 

Individens trygghet avspeglar således individens upplevelse av sin egen säkerhet. 

Brottsprevention och reaktivt arbete vid vandalism är enligt Wikström (2018) verktyg för att 

öka både den faktiska säkerheten och förhindra minskning av den upplevda tryggheten.  

Social hållbarhet bygger på trygghet i enlighet med Maslows behovstrappa (1970). Maslows 

behovstrappa beskriver fem steg av mänskliga behov samt hur dessa prioriteras. De fem 

behoven är enligt Maslow rangordnade 1-5: 1 Fysiologiska behov, 2 Trygghetsbehov, 3 

Gemenskap, 4 Självkänsla, 5 Självförverkligande. De högre kategorierna blir mindre viktiga 

när det brister i de behov som kategoriseras lägre. I likhet med Maslow beskriver Dempsey et 

al. (2009) att invånare i högre grad engagerar sig i sociala interaktioner med andra 

människor i områden som är fria från brott och oordning. Dempsey et al. argumenterar för 

att en ökad känsla av säkerhet sannolikt ger ökat förtroende och interaktion mellan 

invånarna vilket i sin tur bidrar till känslan av gemenskap. När en plats är säker och upplevs 

som trygg har det skapats en stabil grund för att öka platsens attraktivitet.  

 

Figur 1 Säkerhet  Trygghet   Attraktivitet (Egen illustration baserad på litteraturen) 

2.4 Från placemaking till placekeeping 

Place management, placemaking, placekeeping m.fl. är begrepp som handlar om 

platsbaserade åtgärder som att syftar till att skapa och upprätthålla offentliga ytor som är 

ekonomiskt och socialt fördelaktiga för samhället och som bidrar positivt till människors 

livskvalitet och välbefinnande. Enligt Roberts (2009) saknas tydliga definitioner av 

begreppen vilket leder till förvirring och osäkerhet. Processen att göra platser bättre kallas 

Place management och organisationer som bland andra Institute of Place Management och 

Project for Public Spaces (IPM, 2018; PPS, 2018) arbetar med utveckling, hantering och 

förbättring av offentliga platser. En stor del av deras arbete är så kallad placemaking som 

innebär utformning och skapande av högprofilerade platser i städer. Placemaking kan göras i 

alla typer av områden. Enligt Dempsey och Burton (2012) kräver placemaking stora resurser 

men fördelarna som ges av placemaking motiverar de stora investeringar som görs i 

skapandet av dessa platser. Något som är överraskande är dock bristen på prioritering av 
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långsiktig hantering av de platser där placemaking har genomförts. Dempsey och Burtons 

undersökning visar att processen för placemaking i form av planering, design och anläggning 

inte är tillräcklig. Ofta finns inte tillräckligt med resurser för långsiktig förvaltning av platser 

och istället genomgår de en nedåtgående spiral av skador, förfall och otillräckligt underhåll. 

Dempsey och Burton förklarar att det finns många exempel där människor inte längre känner 

sig trygga i offentliga rum till följd av att platserna har varit dåligt hanterade. Bristande 

resurser för förebyggande arbete och underhåll av platser kan alltså leda till problem som 

beskrivs ibland annat Broken Windows teori och därför presenterar Dempsey och Burton 

placekeeping som ett helhetsgrepp för långsiktig hantering av öppna utrymmen. 

Placekeeping omfattar underhåll, partnerskap, styrning, finansiering, politik och utvärdering. 

Att koordinera placekeeping kan dock vara svårt eftersom olika intressenter ofta har olika 

underliggande intressen. Det kan också vara svårt att få aktörer att bidra med tillräckligt med 

resurser och inte sällan skapas spänningar med anledning av konkurrerande verksamheter 

mellan de inblandade.  

Bristen på långsiktighet i skötseln av allmänna platser kan förklaras av en företeelse som 

Foster (2013) kallar för “Regulatory Slippage”. Hanteringen av publika platser är i teorin 

strikt reglerad genom lag och beslutsprocesser, men samtidigt finns det i praktiken 

ofullständigheter och brist på effektiva metoder. Det leder inte sällan till bristande kontroll, 

och konsekvensen blir en degradering av platsen vilket gör att allmänna nyttor i längden blir 

allmänna kostnader. Begreppet “Regulatory Slippage” benämner således ett befintligt glapp 

mellan en reglerande standard och hur dessa standarder upprätthålls av reglerande parter. 

2.5 Business Improvement District 

Foster (2013) hävdar att ”Regulatory Slippage” och andra kollektiva dilemman kan lösas 

genom modellen Business Improvement District ”BID”. BID-modellen uppkom i Toronto i 

mitten av 1960-talet för att eliminera problem med snålskjutsåkande och modellen har sedan 

dess bidragit positivt i en häpnadsväckande takt över hela världen (Fastighetsägarna, 2017). 

Arbetssättet finns idag i olika former på den internationella marknaden och ett traditionellt 

BID bygger på offentlig och privat samverkan i ett tydligt geografiskt avgränsat område inom 

vilket fastighetsägare, handel och offentliga aktörer samverkar med varandra för utveckling, 

positionering och förvaltning av de fysiska miljöerna. Syftet är att stärka konkurrenskraften 

och öka lönsamheten i området. Vanliga insatser inom ett BID sammanfattas av 

Fastighetsägarna (2017) som att: 

 Renodla och tydliggöra området gentemot marknaden i ett gemensamt varumärke 

och en gemensam marknadsföring 

 Ta ett samlat grepp om gaturummet i form av markbeläggning, möblemang, 

papperskorgar, växtlighet, belysning och skyltprogram 

 Gemensamt grepp för renhållning 

 Investeringar i den offentliga miljön, i fastigheterna samt i säkerhets- och 

trygghetsskapande åtgärder 

År 2009 sammanställde Edlund och Westin internationella erfarenheter av BID och 

BID-liknande organisationer. De förklarar att det är svårt att få en enhetlig bild över vad ett 

BID är men att gemensamt för de länder som använder BID-modellen enligt 

ursprungsmodellen är att de har infört lagändringar för att eliminera snålskjutsåkande. En 

BID-lagstiftning innebär som regel att ett BID ska bildas om majoriteten av områdets aktörer 
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beslutar sig för att samverka. När ett BID tas fram blir även övriga aktörer inom området 

enligt lag skyldiga att betala extra skatt för att finansiera platsspecifika åtgärder. I de flesta 

städer har det tagits fram paraplyorganisationer för BIDs för att möta marknadens behov av 

en resurs som samlar erfarenhet och expertis och ger stöd och rådgivning i arbetsprocessen. 

Edlund och Westin tog i sin rapport fram ett utkast på hur en beslutsprocess skulle kunna se 

ut i ett svenskt BID (se fig 2). 

 

 

Figur 2 Förslag på beslutsprocess i Svenskt BID (Edlund & Westin 2009) 

I det nationella programmet för brottsförebyggande arbete benämner justitiedepartementet 

BID som en hållbar samverkan mellan fastigheter, handel, boende och kommun genom 

formaliserad och väl etablerad organisation och arbetssätt (Regeringen, 2016). Regeringen 

har uttalat att det i dagsläget inte är intressant att ändra svensk lag för att genomföra BID 

men de förespråkar BID-inspirerade samverkansformer på frivilliga grunder för ökad 

trygghet och säkerhet samt för attraktionskraft för företag och en övergripande ökad 

livskvalitet i stort. 

2.6 Generella regler för användning av allmän plats 

Eftersom en lagändring inte är aktuell i dagsläget är det intressant att utreda hur BID-

inspirerade metoder tillämpas inom befintlig lagstiftning. Flera tillståndsenheter kan vara 

aktuella vid BID-inspirerad samverkan men den här studien tar upp processen för att 

använda stadens mark, till exempel för möblering och aktivering. Plan- och bygglagen (PBL) 

är den lag som reglerar samhällets krav på planering och byggande. Lagens första paragraf 

uttrycker en grundläggande utgångspunkt om att främja jämlikhet i samhällsutvecklingen 

och att planera för långsiktig hållbarhet.  
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“I denna lag finns bestämmelser om planläggning av mark och vatten och 

om byggande. Bestämmelserna syftar till att, med hänsyn till den enskilda 

människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda 

sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö 

för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer.” 

– Plan- och bygglagen (2010:900) 

Genom PBL regleras detaljplaner som bestämmer hur mark och vatten ska användas inom 

ett specificerat område. Samma lag definierar allmänna platser som gator, vägar, parker, torg 

eller ett annat område som enligt en detaljplan är avsett för ett gemensamt behov (4 §). Ett 

centralt begrepp är Huvudmannaskap. Huvudmannaskapet regleras genom detaljplan av 

kommunen och innebär ansvar för platsen, oberoende av vem som äger marken. Det kan vara 

fråga om skötsel, tillgänglighet och säkerhet. Huvudregeln är att kommunen ska ansvara för 

allmän platsmark av tydlig allmän karaktär, s.k. allmänt huvudmannaskap enl. 4:7 PBL. Det 

finns omfattande regler i PBL avseende lösenrätt och skyldighet för kommuner att lösa mark 

som ska utgöra allmän plats i detaljplan. En allmän plats ska hållas tillgänglig för 

allmänheten och bör inte användas i kommersiella syften. Bristen på kommersiella 

verksamheter innebär att allmänna platser ur värderingssynpunkt anses sakna kommersiellt 

värde (NJA, 2013 s.795; Victorin & Hager, 2015).  

Allmänna platser faller in under ordningslagen (1993:1617) och dess regleringar för offentlig 

plats. Att använda offentlig plats inom detaljplanerat område kräver polistillstånd om det 

inte är tillfälligt ianspråktagande i obetydlig omfattning som inte inkräktar på annat tillstånd. 

(2 3 §§ OL). Grundregeln är att polismyndigheten ska ge tillstånd när offentliga platser 

nyttjas på sätt som inte stämmer med det ändamål som de är avsedda för enligt detaljplan. 

Upplåtelse av allmän plats kan inte ske på civilrättslig grund eftersom det leder till att 

marken förlorar sin karaktär som allmän. Detta beror på att ett civilrättsligt avtal om 

nyttjande av allmän plats alltid innebär att allmänhetens nyttjanderätt minskar eller 

försvinner. En aktör som har fått upplåtelserätt till en plats är aldrig garanterad att få 

använda platsen igen när polistillståndet går ut. Det gäller även om kommuner vill premiera 

långsiktiga näringsverksamheter och medverkar till förlängning. 

Ersättning för markupplåtelse kan uppbäras enligt Lag 1957:259. Om tillstånd har lämnats i 

fråga om sådan offentlig plats som står under kommunens förvaltning kan kommunen ta ut 

ersättning för användningen i enlighet med denna lag. Även avgifter för markupplåtelse ska 

ha offentligrättslig karaktär och inte vara en privaträttslig ersättning genom individuella 

avtal. Ersättning utgår i form av en avgift där beloppet ska anses vara skäligt med hänsyn till 

ändamålet med upplåtelsen, nyttjarens fördel av denna, kommunens kostnader med 

anledning av upplåtelsen samt övriga omständigheter. Ersättningar för markupplåtelse är 

normalt fastställda i taxa (Larsson & Synnergren, 2005). I propositionen till Lag 1957:259 

berörs även den situation där staten eller enskild förvaltar allmän plats. Här konstateras att 

avgifter endast får tas ut om kommun förvaltar allmän plats. Därmed kan inte en kommun ta 

ut avgift för en plats som förvaltas av staten eller enskild.  

Enligt 4:7 PBL kan undantag från huvudregeln om allmänt huvudmannaskap göras om 

särskilda skäl föreligger. Istället går det då att tillämpa så kallat enskilt huvudmannaskap där 

ansvaret för anläggning, drift och underhåll av de allmänna platserna fullständigt faller på 

den enskilda huvudmannen. Denne står då för samtliga kostnader som uppstår som följd av 

ansvaret. Enskilt huvudmannaskap kan innehas av fysiska och juridiska personer i egenskap 

av fastighetsägare alternativt ideella föreningar, såsom tomtägarföreningar, vägföreningar 
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och staten. Det skulle också kunna vara fråga om helägda kommunala bolag eller 

samfällighetsföreningar enligt Anläggningslagen1. Kommunen bestämmer genom detaljplan 

var huvudmannaskapet ska placeras och inom många kommuner är det ovanligt med enskilt 

huvudmannaskap. En avgörande anledning är att Staden inte vill privatisera för mycket av 

offentlig mark. Rättspraxis visar att det krävs sakliga och övervägande skäl för att mark ska 

föras över från allmänt till enskilt huvudmannaskap och vid enskilt huvudmannaskap saknas 

regler om vilken standard de allmänna platserna ska ha. 

2.7 Summering 

Teorier, forskning, litteratur och lagar som har presenterats i detta kapitel visar att insatser 

av flera aktörer och instanser behövs för att skapa goda förutsättningar för människor att 

röra sig utan varken fysiska eller psykiska barriärer på stadens gator. Den här uppsatsen 

använder kvalitativa metoder för att utforska hur bättre urbana miljöer kan skapas genom 

strukturerade organisationer för långsiktig samverkan inom geografiskt avgränsade 

områden. Metodvalet presenteras vidare i nästa kapitel. 

 

  

                                                        
1 Enligt Anläggningslag (1973:1149) kan anläggningar som nyttjas av flera fastigheter vara gemensamt ägda. 

Denna lag kan vara tvingande. Anläggningen betalas med hänsyn till värdehöjning för respektive fastighet. Drift 

betalas med hänsyn till nytta för varje fastighet. 
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3 METOD 
Kapitlet redogör för studiens metodik. Här beskrivs val av forskningsansats, 

datainsamlingsmetoder samt specifika metoder för genomförande. I slutet av kapitlet 

diskuteras metodvalet kritiskt med fokus på reliabilitet,  validitet och etiska dilemman. 

3.1 Val av forskningsansats och datainsamling 

Studien som har genomförts är genomgående kvalitativ. Den är utforskande, tolkande och 

syftar till att söka nya insikter. Genom utforskande studier ställs frågor i syfte att förtydliga 

problem och utreda problemens exakta karaktär (Saunders et al., 2012). Eftersom studien 

berör ett nytt fenomen i svensk kontext har studien har genomförts med det angreppssätt 

som Schwarz och Stensaker (2014) benämner som fenomenbaserat (eng: phenomenon-

driven research). Angreppssättet innebär att olika teorier, metoder och datakällor 

kombineras för att undersöka outforskade fenomen. Triangulering refererar till användning 

av flera datainsamlingstekniker i samma studie (Saunders et al., 2012). Triangulering har 

använts för att säkra att informationen stämmer och tolkas rätt vilket ökar studiens validitet. 

“Phenomenon-driven research (PDR) is problem-oriented research that 

focuses on capturing, documenting, and conceptualizing an observed 

phenomenon of interest in order to facilitate knowledge creation and 

advancement” 

- Schwarz & Stensaker, 2014 

En omfattande litteraturstudie har tagit fram det teoretiska ramverket som presenteras i 

kapitel 2. Litteraturen hämtades huvudsakligen med hjälp av sökningar i KTH Primo, Google 

och Google Scholar. Sökord som har använts är: 

Eng: ”BID”, “Business Improvement District”, “collaboration”, “collective action”, 

“common”, “placemaking”, “place management”, “public places”, “public spaces” och 

“urban common”. 

Sv: “allmän plats”, ”BID”, “Business Improvement District”, ”offentliga rum” och 

“samverkan” 

Vidare har data hämtats genom det som Saunders et al. (2012) benämner som 

”ändamålsenligt urval” (eng: purposive sampling). Det är en insamlingsmetod där författaren 

bedömer vilka fall som anses vara representativa för studien. Urvalet har i sin tur öppnat upp 

för ny data som är lämplig att också ingå och på så vis har det skapats en snöbollseffekt där 

nya personer, ny litteratur och nya fall hela tiden rekommenderats in till urvalet ansetts vara 

tillräcklig stort. 

3.2 Genomförande 

Studien har genomförts i 2 delar. En förstudie och en huvudstudie. Huvudstudien består av 

tre delar som har utförts parallellt. 

A. Förstudie 

Studiens syfte och avgränsningar har tagits fram genom inledande, ostrukturerade intervjuer 

med representanter från olika organisationer (se tabell 1). Förstudien genomfördes under en 
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tidsperiod på fyra veckor. Förstudien fokuserade på att få respondenterna att med egna ord 

berätta om sina erfarenheter av samverkan för utveckling av stadsmiljöer. 

Tabell 1 Respondenter förstudie 

Förstudie, 30-60 min per session 

Organisation Titel 

Svenska stadskärnor VD 

Vasakronan Affärsområdeschef 

Vasakronan Chef utveckling Handel 

Hötorgscity Cityledare 

Trafikkontoret Enhetschef 

Trafikkontoret Projektledare 

 

Inledningsvis planerades huvudstudien som en intervjustudie. Resultat av förstudien var 

dock att kunskapen inom ämnet är för liten, att ämnet är relativt outforskat och obehandlat i 

praktiken och att det saknas definitioner och tydliga strukturer. Med anledning av det valdes 

ett mer explorativt angreppssätt.  

B. Huvudstudie 

i. Explorativ studie 

För att få ökad förståelse i ämnet har författaren deltagit i möten där frågan har behandlas, 

haft ostrukturerade och semi-strukturerade intervjuer samt både deltagit i och observerat 

flertalet seminarier där ämnet har diskuterats. Personer vars åsikter är invägda studien är 

listade i tabell 2 och 3 nedan. Respondenterna i en kvalitativ intervju bör ha erfarenheter i 

ämnet (McIntosh et al., 2015). I den här studien är respondenterna från både näringsliv och 

från staden och arbetar med frågorna på olika nivåer och med olika perspektiv. Deltagarna är 

bland annat forskare, fastighetsägare, politiker, kommunalarbetare, kriminologer, arkitekter 

och poliser. En mer utförlig lista av personer som har deltagit i studien presenteras i bilaga 1. 

Tabell 2 Respondenter intervjuer & samtal 

Intervjuer och samtal 

Organisation Titel Datum Dokumentation 

Semistrukturerade intervjuer, ca 60 min per session. 

Trafikkontoret Stockholms 

Stad 

Markupplåtare 2018-04-16 Inspelning 

Transkribering 

Länsstyrelsen i Dalarnas län Projektledare 2018-04-20 Inspelning 

Transkribering 

Diskussioner och samtal, ca 60-90 min per session  

City i Samverkan VD 

Ansvarig 

kommunikation 

2018-03-20 Anteckningar 

Huddinge Kommun Säkerhetssamordnare 2018-04-17 Anteckningar 

Stiftelsen Tryggare Sverige Generalsekreterare 2018-04-18 Inspelning 

Anteckningar 
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Tabell 3 Deltagande i seminarier 

Seminarium  

    

Ämne Organisatör Datum Dokumentation 

Brottsförebyggande och 

trygghetsskapande arbete 

i bl.a. utsatta områden 

Stiftelsen Tryggare 

Sverige 

2018-03-16 Inspelning 

Anteckningar 

Människa, stadsmiljö och 

samverkan inom 

situationsbaserad 

brottsprevention 

Säkra Platser 2018-04-05 

2018-04-06 

Anteckningar 

Lärdomar från 

samarbeten i UK, och 

resultatet av 

samhällssamverkan i 

Sverige 

Safeland 2018-04-26 Anteckningar 

Feministisk 

stadsplanering – Så 

skapar vi en trygg och 

inkluderande stad 

Stiftelsen Tryggare 

Sverige 

2018-05-03 Anteckningar 

Placemaking in the 

Nordics. Inledande 

seminarium och workshop 

för ett nordiskt 

samverkansprojekt 

Future Place Leadership 

LINK Arkitektur 

Stiftelsen Tryggare 

Sverige 

2018-05-16 Anteckningar 

Trygg stad. 

Från Manhattan till 

Medborgarplatsen – Vad 

kan Stockholm lära av 

New Yorks 

trygghetsarbete 

Nya Moderaterna 2018-05-28 Inspelning 

Anteckningar 

 

ii. Dokumentbaserad fallstudie 

Organisationer som har kommit upp som goda exempel i punkt 1 har undersökts vidare. 

Urvalet har avgränsat till att endast beröra fall som har en formell organisation som 

arbetar med platsspecifika frågor på ett geografiskt avgränsat område. Organisationen är 

en juridisk person som verkar för platsens intresse och finansieras av flera aktörer. 

Organisationerna är utvalda på rekommendationer, genom observationer samt genom 

samtal med personer med erfarenhet inom området. Huvudsakligen har dokumentation 

som organisationens stadgar, verksamhetsplan och årsredovisning studerats. Vid behov 

har informationen kompletterats genom korrespondens med verksamma personer inom 

organisationerna. 

iii. Granskning av svensk lag och effekter i Stockholms Stads 

beslutsprocesser 

Den tredje delen utforskar förutsättningarna för platssamverkan i Stockholms Stad 

genom att undersöka hur lagen påverkar handläggningen av ärenden som berör Stadens 
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mark. En semi-strukturerad intervju med Trafikkontoret (se tabell 2) lyfter fram 

kommunens perspektiv. 

3.3 Kritik mot vald metod 

3.3.1 Reliabilitet och Validitet 

Att en undersökning har hög reliabilitet innebär att valda datainsamlingsmetoder och 

analysmetoder ger konsekventa resultat. Det innebär att studien kan göras om vid andra 

tillfällen, av andra forskare, och ge samma resultat (Saunders et al., 2012). 

Flera källor har använts i studien vilket minskar risken för generalisering baserat på 

felinformation. En del av dokumentationen som har använts är framtagen genom 

väletablerade processer och är således granskade och fastställda av flera personer. Den större 

delen av inhämtad data är dock högt präglad av deltagarnas personliga erfarenheter vilket 

har hög inverkan på studiens reliabilitet. Korrelation behöver inte innefatta kausalitet och i 

denna studie används flera datainsamlingsmetoder i syfte att bekräfta varandra. Enligt 

Saunders et al. (2012) är triangulering ett sätt att öka studiens validitet men valda metoder 

för studien är kvalitativa vilket leder till att resultaten blir subjektiva. Därmed finns en hög 

risk att studiens resultat är präglat av olika omständigheter.  

Att urval görs genom ändamålsenligt urval anses inte statistiskt representativt för den totala 

populationen då det sker strikt anpassat till forskningsfrågan och målet med forskningen 

(Saunders et al., 2012). 

3.3.2 Etik 

I studien används huvudsakligen underförstått samtycke (eng: implied consent). 

Underförstått samtycke innebär att avsedda deltagare är informerade om forskningen, om 

dess syfte samt deras roll i den. De visar sedan sitt medgivande till att delta i studien genom 

att besvara de frågor som ställs (Saunders et al, 2012). Resultaten av de semi-strukturerade 

intervjuerna samt några ostrukturerade intervjuer har skickats till respondenterna för 

godkännande. Då en stor del av studien har genomförts genom interaktivt arbete, bland 

annat på seminarier har det i vissa fall inte varit möjligt att söka samtycke från talare och 

deltagare.  

Studien har krävt viss konfidentiell information och i enlighet med god etik har 

organisationer kontaktats, informerats och samtyckt till studien. 
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4 PLATSSAMVERKAN I EN SVENSK KONTEXT 
Det här kapitlet presenterar resultaten från den explorativa delen av studien. Det 

återkopplar till det teoretiska ramverket och drar paralleller mellan teori till praktik 

för att utreda hur BID-inspirerade metoder och platssamverkan tolkas och används i 

Sverige. 

Internationella som nationella lagar och initiativ strävar mot att vi ska verka för trygga, 

tillgängliga och socialt hållbara platser. Plan- och Bygglagen speglar detta och uttrycker i 

inledningen vikten av att främja jämlikhet i samhällsutvecklingen och att planera för 

långsiktighet och hållbarhet. Det som i samma lag benämns som ”allmänna platser” är 

avsiktligen menade att vara platser för alla människor, men eftersom det både saknas 

anledningar för personer att vistas på platserna och argument att ta hand om dem har det i 

många fall istället blivit platser som inte är för någon. Det samlade resultatet från studien 

visar genomgående att det efterfrågas samverkan i arbeten med våra publika miljöer. Aktörer 

tror att de tillsammans kan uppnå större värde än var enskild part var för sig och åsikten har 

delats av studiens deltagare oavsett vilken del av näringslivet de kommer från. Det här 

kapitlet kopplar deltagarnas praktiska erfarenheter till det teoretiska ramverket som 

presenterades i kapitel 2. 

4.1 Kollektiva dilemman och staden som urban allmänning 

På platser där det är fler än en verksam aktör uppstår problem som kan kopplas till teorier om 

kollektiva dilemman. Allmänna platser är gemensamma. De är öppna för, och delade med 

alla typer av människor och i enlighet med Parker och Johansson (2011) bör staden kunna 

kallas för en allmänning. Ostrom (1990) har genom omfattande empiriska studier dragit 

slutsatsen att gemensamma resurser kan förvaltas genom samverkan och frivillig 

organisering om ett antal förutsättningar är uppfyllda. Vid en workshop arrangerad av 

nätverket Säkra Platser (5-6 april) fördes en diskussion om Business Improvement Districts. 

I diskussionen framkom att det saknas definitioner för BIDs i Sverige men 

sammanfattningsvis innebär en BID att intressenter går ihop för att tillsammans förvalta 

gemensamma resurser inom ett geografiskt avgränsat område. Genom en sådan 

platssamverkan tar man fram, och finansierar, en organisation som är en egen juridisk 

person. Organisationen driver frågor som är väsentliga för platsen och gör insatser som alla 

vill göra men som ingen ensam vill finansiera. Organisationen är opartisk och arbetar 

långsiktigt, systematiskt och uthålligt för att tillgodose platsens behov. 

När en plats förbättras ges fördelar för alla som verkar där men alla aktörer deltar inte med 

insatser för förbättringarna. Problematik med snålskjutsåkning går att undvika genom 

tvingande BID-lagstiftning. En representant för Svenska stadskärnors BID-modell anser att 

nackdelen med att det saknas lagstiftning är att organisationen får mindre resurser, men de 

menar också på att det finns ett stort värde i att alla som deltar är engagerade och gör det av 

fri vilja. Att platssamverkan sker frivilligt innebär att Ostroms designprinciper för samverkan 

och frivillig organisering (se 2.2) bör kunna tillämpas för att förvalta allmänna platser. Att 

det finns många exempel på BID-inspirerade organisationer visar på att vilja till samverkan 

finns, vilket går emot Olsons (1965) teser om att samverkan inte uppstår utan tvång.   
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4.2 Platsers fysiska utformning 

Byggnader utgör väggar i gaturummet och socialt hållbara städer skapas med fokus på livet 

mellan byggnaderna. När stiftelsen Tryggare Sverige arrangerade ett seminarium om hur vi 

skapar en trygg och inkluderande stad (3 maj) talade flera arkitekter om vikten av att se över 

utformningen av platsen och dess närliggande byggnader. Det är dock grundläggande att inte 

glömma byggnadernas utbud. Verksamheter på bottenplan kan öka känslan av trygghet 

genom att de skapar ögon ut mot gatan och kan samtidigt vara en attraktionskraft till platsen. 

Samma tema behandlades under seminariet arrangerat av Future Place Leadership, LINK 

arkitektur och stiftelsen Tryggare Sverige (16 maj). Där diskuterades metoder för att skapa 

och hantera platser och en viktig ståndpunkt var hur fastighetsägare påverkar upplevelsen av 

gaturummet genom sina byggnader samt hur upplevelsen av byggnaden påverkas av 

byggnadens närmiljö. Attraktiva platser är ofta målet men enligt stiftelsen Tryggare Sverige 

bör man inte göra ingrepp som syftar till att höja attraktiviteten om platsen är osäker att 

vistas på. På platser som lider av hög brottslighet bör fokus huvudsakligen ligga på åtgärder 

för att öka säkerheten, exempelvis situationell brottsprevention. En säker plats har sedan bra 

förutsättningar för att bli en trygg plats vilket i sin tur kan bli en attraktiv plats.  

Under seminariet arrangerat av Säkra Platser (5-6 april) presenterades forskning och teorier 

om hur den fysiska miljön påverkar människor samt hur situationell brottsprevention och 

CPTED används för att minska brott och antisociala beteende och för att öka trygghet. Brott 

begås i högre utsträckning på platser med bristande förvaltning eftersom det ges tydliga 

tecken om att ingen bryr sig om platsen. Vandalisering signalerar låg social kontroll vilket 

ökar risken för ytterligare vandalisering och andra brott. Viktigt att tillägga är att en fysisk 

miljö inte har till uppgift att lösa sociala problem, men att den kan påverka förutsättningar 

för ett socialt liv och möten mellan människor. Genom platssamverkan ges således 

möjligheter att påverka människors välmående och beteenden. 

Fasteorin som har tagits fram av BRÅ och som används av svensk lokalpolis visar polisens 

betydande roll för god förvaltning av det offentliga rummet. Fas 1 fokuserar på att reducera 

synlig kriminalitet vilket ökar upplevelsen av att platsen är väl omhändertagen. I fas 2 ingår 

långsiktiga investeringar tillsammans med andra aktörer, däribland situationell 

brottsprevention och i fas 3 arbetar polisen förebyggande mot all kriminalitet genom att 

identifiera nyckelpersoner. Under seminariet om brottsförebyggande och trygghetsskapande 

arbete arrangerat av stiftelsen Tryggare Sverige (16 mars) klargjordes att polis varken har 

möjlighet eller resurser att inverka vid alla mindre ordningsstörningar utan att fler aktörer 

behöver engagera sig i arbetet med att sända ut signaler om att platsen är under kontroll. En 

tidigare polischef i New York uttalade sig likvärdigt på seminariet som handlade om 

konceptet ”Trygg stad” av Nya Moderaterna (28 maj). Han förespråkade BID som en 

välfungerande metod för samverkan mellan polis och andra aktörer för förvaltning av 

allmänna platser. 

4.3 Från placemaking till långsiktig platssamverkan 

Samarbeten och samfinansiering är vanligt förekommande i stadsutvecklingsprojekt men de 

medför höga kostnader, inte minst i form av tid, för information, kommunikation och 

samordning mellan deltagare. Olika aktörerna har inte sällan olika företagskulturer, 

intressen och anledningar till sitt engagemang och för att arbeta med platsspecifika åtgärder 

krävs att de inblandade är villiga att delvis ge upp sin interna kultur för ett nytt språk, nya 
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mål och nya visioner. Risken är annars att samarbetet blir kortsiktigt och att förvaltningen 

faller på kommun i enlighet med praxis. I BID-diskussionen (Säkra Platser, 5 april) framkom 

att formell platssamverkan genomförs genom att involvera en extern part som tar ett 

helhetsgrepp för platsens behov. Platssamverkan reducerar risken för stora 

transaktionskostnader, däremot krävs en större investeringskostnad i uppstartsskedet när 

organisationen ska etableras.  

En arkitekt som bland annat arbetar med placemaking i Sverige uttryckte på seminariet om 

hur vi skapar en trygg och inkluderande stad (3 maj) att det krävs ett skifte i perspektiv i 

arbeten med platser. Hon förklarade att det finns många exempel på offentliga platser som 

byggs om för att passa dagens ideal men att det ofta saknas långsiktighet i arbetet med 

offentliga platser. Platsens design är viktig, men genomtänkt och aktiv förvaltning är helt 

nödvändig för att nå framgång över tid. Begreppet “Regulatory Slippage” refererar till det 

befintliga glappet mellan reglerande standard och upprätthållandet av dessa standarder av 

reglerande parter. Hanteringen av publika platser är i teori strikt reglerad genom lag och 

processer samtidigt som det finns ofullständigheter och brist på effektiva metoder i 

praktiken. Konsekvensen är bristande kontroll och en degradering av platsen och att 

allmänna nyttor i längden leder till allmänna kostnader. För att upprätthålla en säker, trygg 

och attraktiv plats behöver aktiva förvaltare involveras. Dessa är engagerade i platsen och vill 

utveckla den vidare genom regelbundenhet i analyser, aktiviteter och utvärderingar. BID 

anses vara en framgångsrik metod för förvaltning av platser internationellt och genom 

frivillig organisering går det att arbeta tillsammans med de offentliga rummen genom BID-

inspirerad samverkan eller platssamverkan även i Sverige. Svenska exempel på 

platssamverkan utgörs av långsiktiga organisationer för samverkan på geografiskt 

avgränsade platser och beskrivs vidare i kapitel 5. 
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5 BID-INSPIRERAD SAMVERKAN I SVERIGE 

Det här kapitlet presenterar resultaten från de dokumentbaserade fallstudierna  och 

ger en nulägesbeskrivning av hur metoder för platssamverkan används i Sverige idag. I 

5.2 presenteras två organisationer som arbetar med att ta fram svenska BID-modeller.  

5.1 Platssamverkan i Sverige 

Inom Sverige finns ett flertal exempel på organisationer som genomför platssamverkan. Det 

finns även ett antal kommuner, fastighetsägare och andra aktörer som är intresserade av att 

prova metoden. 18 organisationer som arbetar med platsspecifika frågor på geografiskt 

avgränsade områden har granskats och resultatet presenteras nedan.  

5.1.1 Fyra typfall 

Organisationerna har kategoriserats in i fyra typfall A-D efter organisatoriska egenskaper 

huvudsakligen baserat på: 

- Medlemmar 

- Huvudsyfte 

- Geografisk avgränsning 

Tabell 4 Kategorisering i typfall 

TYPFALL A: Fastighetsägar-
föreningar 

B: Kommunala 
Initiativ 

C: Centrum -
organisationer 

D: Citysamverkan 

Medlemmar - Fastighetsägare 
- BRF 

- Kommun 
- Ytterligare parter  

- Alla verksamma 
aktörer på platsen 

- Kommun 
- Handel 
- Fastighetsägare 
- Ytterligare parter 

Eventuellt i 
samverkan med 

kommun, polis, 
lokala föreningar 

polis, 
fastighetsbolag, 
lokala föreningar 

kommun, polis, 
lokala föreningar 

polis, 
kommunaltrafik, 
lokala föreningar, 
landstinget 

Huvudsyfte Höjda 
fastighetsvärden 

Mervärde för 
samhället 
 

Ökning i 
kommersiell 
verksamhet 

Olika aktörer har 
olika intressen  

Geografisk 
avgränsning 

Stadskärna/centru
m/stråk/bostadsom
råde 

Stadsdel/postnr Stadskärna/centru
m/stråk 

Stadsdel/postnr 
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Tabell 5 Fall i dokumentbaserad fallstudie 

Typfall A: Fastighetsägarföreningar 
 
Fastighetsägare i Gamlestaden 
Fastighetsägare i Järva 
Fastighetsägare Sofielund 
Skärholmens Fastighetsägare 
 

Typfall B: Kommunala initiativ 
 
Föreningen Samverkan i Huddinge 
Platssamverkan Klara 
Söderandan 
ÖreBRÅ Brottsförebyggande arbete 
 
 

Typfall C: Centrumorganisationer 
 
City Örebro 
HötorgsCity 
Skövde Cityförening 
Södertälje Centrumförening 
 

Typfall D: Samverkansplattform mellan 
näringsliv och kommun 
(Citysamverkan) 

City i Samverkan Stockholm 
Helsingborg Citysamverkan 
Linköping City Samverkan 
Malmö Citysamverkan  
Västerås Citysamverkan 
 

 

Typfall A - Fastighetsägarföreningar 

Det är inte ovanligt att fastighetsägare går ihop och finansierar en person eller en 

organisation som driver frågor som är gemensamma för alla fastighetsägare. Föreningarnas 

arbete syftar till att förvalta och utveckla platser för att göra det bättre, i synnerhet för sina 

hyresgäster men även för andra som vistas på platsen. Organisationen finansieras genom 

medlemsavgifter från fastighetsägare i områden och de deltar alla på frivillig basis. 

Trygghetsarbetet är i fokus och föreningarna har ofta samarbete med stadsdelsförvaltningar, 

polisen och trafikkontoret. 

Typfall B – Kommunala initiativ 

Åtgärderna inom ett kommunalt initiativ är ofta försök till lösningar på problem av social 

karaktär. Representanter från polis eller socialtjänst ingår nästan alltid och andra vanligt 

förekommande aktörer är fastighetsägare, näringsliv, skola och ideella organisationer. Att 

kommunen initierar samarbetet skapar tydlighet och stabilitet. 

Typfall C – Centrumorganisationer 

En centrumorganisation har en eller flera centrumledare som finansieras av fastighetsägarna 

och/eller handeln som är verksamma på platsen med syftet att utveckla ett handelscentrum 

eller ett handelsstråk. Centrumledaren tar delvis strategiska beslut för hur köpcentrumet ska 

utvecklas men arbetet handlar även om att förvalta centrumet och kontrollera att allt 

fungerar på daglig basis. Centrumledning innebär bland annat att stärka centrumets 

varumärke. Olika åtgärder görs för att centrumet ska utvecklas och vara fortsatt intressant 

för konsumenter. 

Typfall D – Samverkansplattform mellan näringsliv och kommun 

(citysamverkan) 

Organisationer som har representanter från flera olika delar av kommun och näringsliv kallas 

ofta citysamverkan. Citysamverkan hanterar daglig drift i gatumiljön men kan även arbeta 

med säkerhetsfrågor samt aktivera platser genom evenemang, möblemang och 
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säsongsanpassad utsmyckning. Citysamverkan liknar internationella BID-organisationer 

men verkar i större områden än traditionella BIDs. 

Analys Typfall A-D 

I en stadskärna finns normalt en kombination av flera organisationer från de olika typfallen. 

Inte sällan är det just cityföreningar, fastighetsägare och kommun som tillsammans går ihop 

och bildar citysamverkan (se fig 3). Typfall D är den organisation som mest liknar ett 

traditionellt BID. 

 

 
Figur 3 Vanlig struktur för citysamverkan (illustration baserad på analys) 

5.1.2 Organisationernas struktur och verksamheter 

Organisationerna har i allmänhet tagit fram sin struktur, vision, mål och syfte genom 

analyser av platsens individuella förutsättningar. Därifrån har organisationerna tagit fram 

styrgrupp och långsiktiga handlingsplaner för arbetet med respektive plats. BID-liknande 

organisationer finansieras ofta genom en kombination av medlemsavgifter och 

serviceavgifter. Organisationen ska minst kunna finansiera en BID-manager som senare kan 

söka ytterligare medel. Vissa funktioner bör finnas internt i organisationen och andra är mest 

lämpliga externt. Vilka som får vara medlemmar bestäms genom stadgar. I vissa fall är det 

lämpligt att ha många aktörer som medfinansierar organisationen men då behöver man 

räkna med att behöva väga in flera synpunkter och intressen i verksamhetsplaneringen. 

Av denna undersökning har det framgått att funktionen och betydelsen av platssamverkan 

varierar i olika sammanhang. Alla platser har egna förutsättningar och individuella 

utmaningar och organisationer som genomför platssamverkan arbetar med olika aspekter 

med hjälp av varierande verktyg. Specifika åtgärder som organisationer för platssamverkan 

genomför eller planerar för och som har varit återkommande i verksamhetsplaner är bland 

andra: 

Tabell 6 Återkommande åtgärder inom platssamverkan 

TEMA KONKRETA ÅTGÄRDER 
Brottspreventivt arbete - Väktarrundor 

- Ingrepp i den fysiska miljön 
Humanitära frågor - Feriejobb på offentliga platser 

- Säkerhet och trygghet 

CITYSAMVERKAN 

FASTIGHETSÄGAR- 

-FÖRENING 

KOMMUN CENTRUMLEDNING 

EVENTUELLA  
ANDRA AKTÖRER 
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Kommunikation - Grannsamverkan 
- Medborgardialog 

Miljöarbete - Planteringar och stadsodling 
- Biodlingar 

Stråkstrategier - Centrumledning 
- Marknadsföring 
- Varumärkesbyggande 
- Aktiviteter 

Tillfällig arkitektur - Möblemang 
- Konst 

 

5.2 En svensk BID-modell 

Det har länge varit tal om att formellt införa BID i Sverige och flera aktörer har kommit med 

initiativ för BID-liknande modeller. I synnerhet har två organisationer från olika delar av 

branschen visat sig på marknaden. Aktörerna har skilda teoretiska perspektiv och motiv men 

deras förslag på praktiska åtgärder är emellertid lika. De två organisationerna beskrivs 

nedan: 

5.2.1 Svenska stadskärnor 

Inom Svenska stadskärnor sker samverkan mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), 

Svensk Handel, Fastighetsägarna Sverige, Visita, Boverket, Trafikverket och drygt 209 

enskilda företag, kommuner och samverkansorganisationer. Svenska stadskärnor erbjuder 

nätverk och samlar företag, organisationer och kommuner som har ambitioner att utveckla 

städerna (Svenska stadskärnor, 2018). Svenska stadskärnor har bred praktisk erfarenhet av 

samarbeten och samverkan i fastighetsbranschen och arbetar både småskaligt och 

storskaligt. 

Genom pilotprojekt som genomförts i fem städer under 18 månader har Svenska stadskärnor 

tagit fram en BID-modell. Modellen grundar sig på internationella studier av BID och 

erfarenheter från organisationer som genomför platssamverkan i Sverige. En 

kvalitetstestning av modellen pågår just nu med 12 BIDs och ytterligare BIDs väntas starta 

under 2019 genom tillämpning på 15 andra orter. Svenska stadskärnor tar själva rollen som 

handledare och vägledare och stärker intressenterna genom att inspirera, verka rådgivande 

samt stötta och vägleda BID-områdena gemensamt för att utbyta erfarenheter och goda 

exempel med varandra. En representant för Svenska stadskärnors BID-modell uttrycker att 

vägen till framgång har varit att fokusera på helheten. Föreningen Fastighetsägarna Sverige 

stödjer Svenska stadskärnors BID-modell och i en rapport som tar upp svenska exempel på 

samverkan mellan privat och offentlig sektor sammanfattar de modellen som ett verktyg för 

lokal fastighetssamverkan (Fastighetsägarna Sverige, 2017). 

Svenska stadskärnors BID-modell är en process i 8 steg, från introduktion till diplomering, 

där fem fokusområden tillgodoses i varje steg. 

Varumärket - identitet, profil, image, positionering 

Utbud  - aktiviteter, upplevelser, service 

Platsen  - funktion, utseende, utformning 
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Tillgänglighet - färdsätt, framkomlighet, öppettider 

Trygghet  - rent, snyggt, säkert 

BID-modellen kan appliceras på platser av alla storlekar, och i alla orter, men har sin 

utgångspunkt i lokala förutsättningar. Det är därför fundamentalt för modellen att aktörer 

inom ett geografiskt avgränsat område tillsammans skapar en gemensam vision, mål och 

affärsplan. Därifrån tar man fram en tydlig ansvarsfördelning och finansieringsplan, formar 

en arbetsgrupp och referensgrupp samt utser en BID-manager som leder det operativa 

arbetet.  

5.2.2 Stiftelsen Tryggare Sverige 

Det andra initiativet kommer från stiftelsen Tryggare Sverige. Stiftelsen står under tillsyn av 

Länsstyrelsen i Stockholms län och syftar till att öka förutsättningarna för bättre hjälp till 

brottsutsatta och främja utveckling inom brottsförebyggande arbete på både lokal och 

nationell nivå (Tryggare Sverige, 2018b).  Stiftelsen Tryggare Sverige betonar betydelsen av 

att fastighetsägare behöver: 

 

(1) beakta den kunskap som redan finns vid byggskedet för att undvika att bygga in 

brottslighet och otrygghet  

(2) se vikten av BID-inspirerad samverkan som ett sätt att minska brottslighet och öka 

trygghet i befintlig miljö 

 

Som en effekt av att de senaste resultaten av trygghetsmätningar visar på ökad otrygghet har 

branschorganisationen Svensk Försäkring tillsatt Trygghetskommissionen som leds av f.d. 

statsminister Fredrik Reinfeldt. Trygghetskommissionen är en oberoende expertkommission 

som ska analysera utvecklingen av brott som till exempel misshandel, stöld och skadegörelse 

och föreslå åtgärder för att motverka brottslighet och minska otrygghet i samhället. En del i 

deras arbete är att inhämta goda exempel på hur kommuner, organisationer och andra lokala 

aktörer verkar i brottsutsatta områden, nationellt och internationellt. I 

trygghetskommissionen ingår generalsekreteraren för stiftelsen Tryggare Sverige. Som svar 

på de politiska initiativ som kommer både på nationell och på lokal nivå angående BIDs har 

Stiftelsen Tryggare Sverige bildat en expertgrupp som de kallar för ett "Advisory Board", 

bestående av en rad internationella experter samt svenska sakkunniga. Advisory Board ska 

kunna handleda och hjälpa till i frågor om BID gällande: 

- Framtagande av vision och mål 

- Framtagande av nulägesanlys 

- Framtagande struktur för arbetet: samverkansavtal, finansieringsmodell, styrgrupp. 

- Framtagande av handlingsplan 

- Rekrytering och utbildning av anställda, bland andra platsansvariga och städare. 

- Bistånd med metodutveckling och kompetensutveckling 

- Bistånd med kvalitetsuppföljning och utvärdering 

- Löpande rådgivning och stöd 

5.2.3 Framtagningsprocesserna 

De två initiativen är båda grundade i den internationella BID-modellen men processerna för 

att ta fram modellerna skiljer sig åt (se fig 4). Stiftelsen Tryggare Sverige samlar i högre grad 
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erfarenheter och expertis från akademin och internationella exempel och tar utifrån det fram 

en modell som kan anpassas till svenska förhållanden. Detta i likhet med en Top-Down 

process, det vill säga en tankeprocess som går från något mera generellt till något mera 

specifikt. Svenska Stadskärnor har istället tillämpad sina erfarenheter på lokal nivå. De har 

identifierat mönster och utarbetad en tydlig processtruktur som kan appliceras på nationell 

nivå. 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

  

 

TEORETISK ANSATS 

 

 

 

 

 

 

PRAKTISK ANSATS 

EN SVENSK BID-MODELL 

TRYGGARE 

SVERIGE 

SVENSKA 

STADSKÄRNOR 

Figur 4 Jämförelse framtagningsprocesserna (illustration baserad på analys) 
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6 BID-INSPIRERAD SAMVERKAN I STOCKHOLM 
Privata aktörers erfarenheter av att aktivera platser i Stockholm har varit att de 

upplever ett motstånd från Stockholms Stad. Anledningen till det är att Staden värnar 

om det allmänna och vill behålla rådigheten över allmänna platser. Det här kapitlet 

redogör för Stadens perspektiv genom att sammanväva lagens bestämmelser med 

resultat från en intervju med en av Stadens handläggare . Kapitlet presenterar även 

remissvaren från motion (2017:68) om att starta konceptet ”Trygg stad”. 

6.1 Lokala utvecklingsprogram 

Det finns 290 kommuner i Sverige (SKL, 2017). Alla kommuner styrs av politiker som valts 

direkt av medborgarna vilket innebär att medborgare har stora möjligheter att påverka och 

kontrollera hur kommuner utför sina uppdrag. Kommunens högsta beslutande organ är 

kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige i Stockholms Stad har beslutat om ”Vision 2040 - ett Stockholm för 

alla” som ett startskott för långsiktiga och lokala utvecklingsarbeten i stadens delar. 

(Stockholms Stad, 2016a) Flera av de satsningar som pågår i Stockholmsregionen kräver 

samarbete och olika former av partnerskap mellan staden, andra offentliga aktörer, 

akademin och näringslivet. Med utgångspunkt i riktlinjerna för Vision 2040 har samtliga 

stadsdelsnämnder fått i uppdrag att under 2016 ta fram lokala utvecklingsprogram där 

stadsdelarna ska arbeta enligt fyra övergripande riktlinjer (Stockholms Stad, 2016b).  

1. Lokalt utvecklingsarbete ska utgå från ett medborgarperspektiv med 

stadsdelsnämnderna som nav 

2. Alla stadsdelar ska utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och unika kvaliteter 

med utgångspunkt i den lokala målbilden 

3. Resurser ska styras till områden med störst behov 

4. Uppföljningen och samordningen av det lokala arbetet ska fördjupas 

6.2 Kommunens perspektiv 

I alla år har privata aktörer använt stadens mark för bland annat uteserveringar, 

byggverksamhet och evenemang. Enligt en representant som arbetar med markupplåtelse på 

Trafikkontoret på Stockholms Stad är det relativt nytt att privata näringslivet vill nyttja 

offentlig plats för att aktivera den för allmänheten. Trafikkontoret vet ännu inte hur de ska 

förhålla sig till dessa typer av ärenden och får ofta höra att de upplevs som långsamma och 

fyrkantiga. Deras egen uppfattning är att lagen ser ut som den gör då allmänna platser är 

platser för alla. Det är enligt lag (1998:814) kommunens ansvar att snöröja, renhålla, ta hand 

om platsen och se till att allas intressen tillfredsställas och de vill vara försiktiga med att testa 

nya saker där det finns risk att vissa människors intressen och behov tillfredsställs på 

bekostnad av andras. Trafikkontoret godkänner markupplåtelser som gör att platser blir 

trevligare i form av aktiviteter, möbleringar och uteserveringar men huvudsakligen ska 

platserna vara fortsatt tillgängliga och framkomliga för personer i rullstol, med barnvagn 

eller med andra behov, samt att brandbil och ambulans ska kunna passera och att platsen går 

att renhålla och snöröja.  

En markupplåtelse strider mot detaljplan och därför ser Trafikkontoret problem med att ge 

bort mandatet för platser genom t.ex. ett BID. Enligt ordningslagen kräver markupplåtelse 
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ett tillstånd där polisen är tillståndsgivare. Staden samlar information om vad som ska göras 

på platsen för att ha möjlighet att kontrollera att tillståndet kan följas innan de upplåter en 

plats med polistillstånd, men Staden har ingen makt över polistillståndet mer än att de blir 

tillfrågade. Om Staden säger nej får inte polisen ge tillstånd. Polisen är den myndighet som 

senare ska kontrollera att tillståndet följs och då ligger det i deras intresse att veta vad som 

händer på platsen. Förarbeten till Ordningslagen säger att offentlig plats bör upplåtas på 

begränsad tid men att det ska finnas möjlighet att upplåta platsen på obestämd tid. Om en 

plats upplåts för en längre period och platsen senare behövs till andra ändamål eller att 

upplåtelsen inte fungerar som planerat är det svårt för Staden att avsluta tillståndet och få 

tillbaka platsen. I praktiken beviljar polismyndigheten i Stockholm därför bara tillstånd på 

begränsad tid.  Med anledning av hur ordningslagen ser ut idag anser Trafikkontoret att det 

är svårt att se hur processen kan göras annorlunda. Ytterligare ett problem med att Staden 

ger bort full kontroll över allmän mark mot en avgift är att det indirekt innebär ett arrende. 

Att arrendera mark som är allmän faller inte under bestämmelserna i Ordningslagen utan 

under Jordabalken och dess omfattande skyddsregler vilket inte är intressant ur en 

kommunal aspekt. 

Om tillstånd ges i enlighet med Ordningslagen för att använda allmän plats där Stockholms 

Stad är huvudman till bland annat aktiviteter, dekorering och möblering kommer staden att 

ta ut en avgift för markupplåtelse enligt taxa. Taxan för hur Staden ska ta betalt bestäms av 

Kommunfullmäktige och Trafikkontoret är hårt styrda av den. Stockholms Stad tvingas hela 

tiden se över sina taxor och processerna för handläggning i takt med att marknaden 

förändras. Trafikkontoret har sett ett ökat intresse av samarbete mellan kommuner och 

privata aktörer från både politiker och näringslivet och anser att nya arbetssätt och metoder 

kommer att vara nödvändiga för att skapa och upprätthålla en levande stad. I mars 2018 

infördes en ny taxa för användningen av offentliga platser där Stockholms Stad är huvudman. 

Den nya taxan beskrivs vara ett viktigt steg i stadens löpande arbete med att förenkla för de 

som ansöker om att använda offentlig plats. Den största förändringen är att hela ansökan 

anpassas till huvudsyftet för upplåtelsen. Om det planeras försäljning på någon del av platsen 

går hela ansökan under taxor avseende försäljning. Om en markupplåtelse ska vara avgiftsfri 

får det därför inte finnas försäljning eller reklam någonstans på platsen. Att Stockholms Stad 

säger nej till kommersiell verksamhet skapar intressekonflikter då det kostar pengar för 

aktören att söka tillstånd, möblera och aktivera. Om det inte finns någonting som drar in 

pengar blir initiativet mindre attraktivt för privata aktörer. Markupplåtaren på 

Trafikkontoret tror att det kommer att se annorlunda ut när nya metoder blir bättre 

beprövade. På Sergelgatan i Stockholm City gjorde Trafikkontoret i mars 2018 en 

markupplåtelse för en period som sträcker sig över 1 år och den inlärningsprocessen 

förväntas vara ett startskott för fler likartade upplåtelser. Trafikkontoret tycker att det är 

viktigt att arbeta med dessa frågor i och med att kommunen själva har små möjligheter att 

aktivera staden. Levande Stockholm är ett kommunalt initiativ där staden stänger av gator 

och placerar möbler och öppnar upp för aktörer att ansöka för att nyttja platsen. På vissa 

platser i ytterstaden skapar de även så kallade ”sommartorg” genom samarbete med 

stadsdelsförvaltningen som Trafikkontoret möblerar och stadsdelsförvaltningarna aktiverar. 

Det är Trafiknämnden som beslutar vilka projekt som Trafikkontoret ska utreda och 

genomföra. Dessa kommunala initiativ kringgår tillståndsprocessen då det endast sker 

möblering av platsen av Trafikkontoret. Det är däremot komplicerat att aktivera platser då 

Staden själva inte bör arbeta uppsökande mot aktörer med anledning av principer som till 
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exempel likabehandlingsprincipen. För att värna sina principer måste Trafikkontoret låta alla 

aktörer få samma chanser. 

Den största delen av huvudmannaskapet för en plats handlar om ansvar för att ta hand om 

platsen genom bland annat renhållning och snöröjning. Ett hinder för vissa markupplåtelser 

har varit att dessa funktioner inte fungerar men Stockholms Stad testar just nu att upplåta 

mark för vinteruteserveringar där de lägger över ansvaret för platsen på de privata aktörerna. 

Idag saknas information om hur ansvarsfördelningen kommer att bli om till exempel 

snöröjningen brister och någon skadar sig. Eventuellt blir kommunen ansvariga ändå och 

därför vill de vara försiktiga i tidiga skeden.  

6.3 Konceptet ”Trygg stad” 

Genom Motion (2017:68) om att starta konceptet ”Trygg stad” föreslår Nya Moderaterna att 

Stockholms Stad ska implementera en BID-inspirerad modell för platssamverkan mellan 

kommunen, fastighetsägare, handlare och andra aktörer. Syftet är att utveckla och 

kvalitetssäkra säkra, trygga, attraktiva och händelserik platser. Motionärerna anser att 

metoden kan användas för alla typer av områden men vill initialt börja på 12 platser i 

Stockholm: Sergels Torg, Husby, Rågsved, Farsta, Medborgarplatsen, Hässelby, Vårberg, 

Högdalen, Sätra, Kista, Tensta och Rinkeby. Konceptet ”Trygg stad” innebär att ta fram en 

frivillig medlemsorganisation som har anställda som verkar för ett geografiskt avgränsat 

område. I arbetet ska det ingå platsansvar, städning, tillsyn, drift, underhåll, fysiska 

förbättringar, aktiviteter och tillfälliga möbleringar. Kommunen ska arbeta mot uppsatta mål 

i en genomtänkt strategi tillsammans med fastighetsägare och andra aktörer och satsa på 

upplevelser som lockar flera typer av personer för att skapa mötesplatser och en bra stad för 

alla. För konceptet ”Trygg stad” avsätter Moderaterna 100 miljoner kronor i Stockholms 

Stads budget för nästa mandatperiod. 

Motionen remitterades till sju stycken utvalda stadsdelsnämnder samt till Trafiknämnden, 

Stadsledningskontoret, Stockholms stadshus AB, stiftelsen Tryggare Sverige och Svensk 

Handel med svarsdag i maj 2018. Samtliga svar är positiva till samverkan men majoriteten av 

de tillfrågade stadsdelsförvaltningarna anser att det inte finns behov av ”Trygg stad” eftersom 

samverkan redan är etablerat genom arbetet i stadsdelsnämndernas lokala 

utvecklingsprogram. Andra svårigheter som nämns i remissvaren är hur politiska mandat ska 

hanteras om privata aktörer ersätter allmänna samt osäkerhet beträffande finansiering 

genom frivillighet. 
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7 SLUTSATSER 

7.1 Långsiktig platssamverkan för bättre urbana miljöer 

7.1.1 Platssamverkan i Sverige 

Det verkar vara en allmän uppfattning att kollektiva problem i det offentliga rummet kan 

lösas genom långsiktig samverkan och många föreslår att BID ska implementeras som ny 

metod för platssamverkan. Resultatet av denna studie visar att det över hela Sverige redan 

finns varianter av modeller, metoder, strukturer och former för samverkan i hantering av 

offentliga platser. Det som skiljer dessa organisationer från BID är i huvudsak avsaknaden av 

tvingande lagstiftning vilket innebär att det uppkommer snålskjutsåkning och att 

organisationerna får mindre resurser. BID-lagstiftning planeras inte i Sverige och därför 

finns det egentligen inget motiv att ta fram ytterligare metoder för platssamverkan. Däremot 

finns det utrymme och intresse av att hitta system som kan samla och hantera kunskap och 

information kopplat till de befintliga organisationerna. 

I internationella exempel med traditionell BID-struktur samlas lokala BID-föreningar under 

organisationer som är verksamma över större geografiska områden. Genom ett samlande 

organ möjliggör man för organisationer att arbeta lokalt men ha tillgång till ett rikstäckande 

nätverk. En paraplyorganisation innehar bred kunskap och expertis och kan förse lokala 

organisationer med information samt skapa arenor för möten och erfarenhetsutbyte. En 

paraplyorganisation kan även tillhandahålla mekanismer som understöder ordningar för 

övervakning, samt sanktioner mot regelbrott. Organisationer som skulle kunna ta en sådan 

roll i Sverige är Svenska stadskärnor och stiftelsen Tryggare Sverige som redan idag utgör 

plattformar för informationsutbyte, kvalitetstestning och förbindelser. I figur 5 presenteras 

ett förslag på hur lokal platssamverkan kan genomföras under regional citysamverkan som i 

sin tur verkar under ett nationellt paraplyorgan.  

 

Figur 5 Förslag på struktur för lokal samverkan under regionala och nationella paraplyorgan 
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organisationer 
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7.1.2 Platssamverkan i Stockholms Stad 

I Stockholm genomförs platssamverkan både genom privata initiativ och genom 

stadsdelsnämndernas lokala utvecklingsprogram. För att utveckla platser krävs ofta ingrepp i 

den fysiska miljön men det kommunala detaljplanemonopolet är inte ändamålsmässig för 

privata initiativ. BID-inspirerade modeller äger rum inom befintligt regelverk men för att 

arbeta med den fysiska miljön på platser bör organisationen ges viss mandat över det 

offentliga rummet. Stockholms Stad tolkar regelverket om användning av allmänna platser 

strängare än flera andra kommuner och är försiktiga med att överlåta rådigheten över 

stadsrummet till privata aktörer. 

Handläggare på Trafikkontoret i Stockholm har uppmärksammat att frågan är högst aktuell 

och vill ändra förutsättningarna för att använda Stadens mark på nya sätt. Om en aktör vill 

göra åtgärder som gynnar allmänheten så är Trafikkontorets mål att underlätta för dessa 

aktörer. Platssamverkan kommer att gynnas av att kommunen blir mer involverade genom 

medlemskap i organisationen eller genom samarbetsavtal. Det är dock viktigt att understryka 

att även om Staden i dagsläget är försiktiga med sitt engagemang kan organisationer 

genomföra platsspecifikt arbete och förbättra stadsrummen genom åtgärder som dagliga 

insatser i gatumiljön, säkerhet, klotter, missbruk, brottsprevention, platsaktivering, 

marknadsföring och strategier för centrum och handelsstråk. 

7.2 Förslag till vidare studier 

Jag kan starkt uppmuntra fler studenter att studera det här ämnet vidare. Att verkliga 

processer pågår just nu kräver att studenten ständigt är alert och uppdaterad, men det 

innebär också möjlighet att bidra till utvecklingen inom området. 

Några förslag på vidare studier är: 

1. Som följd av slutsatserna i denna studie är det intressant att vidare studera befintliga 

organisationer för platssamverkan med mål att hitta tydliga samband och identifiera 

gemensamma framgångsfaktorer. 

2. Enligt flera stadsdelsnämnder i Stockholm så genomförs platssamverkan redan 

genom de lokala utvecklingsplanerna. Konceptet ”Trygg stad” är i ett tidigt teoretiskt 

skede och det skulle vara intressant att utreda de praktiska förändringar som 

Moderaterna föreslår. 

3. Den här rapporten berör endast lagar om användningen av allmänna platser. 

Eventuellt kan även andra lagrum påverka det kommunala perspektivet i arbetet med 

offentliga platser. En fråga som uppkommit under arbetsprocessen men som inte har 

tagits med i den här studien är om olika delar av kommunen har intressen som 

motverkar varandra. 
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BILAGA 1 – Kvalitativ studie 
Personer som vars tankar och åsikter har påverkat studiens riktning och resultat 

1 Intervjuer 

1. Respondenter i inledande intervjustudie 

Datum Företag/Organisation  Titel 

2018-02-08 Svenska stadskärnor  VD 

2018-02-12 Vasakronan, (även Svenska stadskärnor) Chef affärsutveckling Handel 

2018-02-19 Vasakronan, (även City I Samverkan) Affärsområdeschef 

2018-02-23 Hötorgscity, (även Svenska stadskärnor) Cityledare 

2018-03-05 Trafikkontoret. Stockholms Stad Enhetschef 

2018-03-07 Trafikkontoret. Stockholms Stad Projektledare 

 

2. Semistrukturerade intervjuer 

Datum Företag/Organisation  Titel 

2018-04-16 Trafikkontoret Stockholms Stad  Markupplåtare 

2018-04-20 Länsstyrelsen i Dalarnas län  Projektledare  

 

3. Ostrukturerade intervjuer/Diskussioner 

Datum Företag/Organisation  Titel 

2018-03-20 City i Samverkan  VD & Ansvarig Kommunikation 

2018-04-17 Huddinge Kommun  Säkerhetssamordnare 

2018-04-18 stiftelsen Tryggare Sverige  Generalsekreterare 

 

2 Seminarier 

1. Frukostseminarium med stiftelsen Tryggare Sverige 

Datum: 16/3-18 

Tema: Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i bl.a. utsatta områden 

Talare 

Företag/Organisation  Titel  Namn 

Brottsförebyggande Rådet  Enhetschef  Lars Korsell 

Polisen   Polisområdeschef Ulf Melander 

Liberalerna i Stockholms Stad  Oppositionsborgarråd Lotta Edholm 

Vasakronan   Fastighetsutvecklingschef Anna Nyberg 

City i Samverkan  VD  Per Eriksson 

Länsstyrelsen   Brottsförebyggande samordnare Mikael Frejd 
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2. Tvådagarsseminarium med Säkra Platser 

Datum: 5-6/4 – 18 

Tema: Människa, stadsmiljö och samverkan inom situationsbaserad brottsprevention 

 

I. Talare 

Företag/Organisation  Titel  Namn 

KTH   Professor  Vania Ceccato 

Malmö Universitet  Doktorand/adjunkt Karl Kronkvist 

KTH   Professor  Hans Lind 

University of Cambridge  Professor  Per-Olof Wikström 

m.fl. 

II. Diskussion om BID 5/4-18 

Företag/Organisation  Titel 

Malmö Universitet  Doktorand/adjunkt   

Malmö Universitet  Postdoktor 

Fastighetsägare i Gamlestaden  Verksamhetschef 

Huddinge Kommun  Säkerhetssamordnare 

Länsstyrelsen i Dalarnas Län  Projektledare 

m.fl. 

3. Frukostseminarium med Safeland 

Datum: 26/4- 18 

Tema: Lärdomar från samarbeten i UK, och resultatet av samhällssamverkan i Sverige 

Talare 

Företag/Organisation  Titel  Namn 

Safeland   UK Manager  Sheila Urquhart 

Safeland Sverige  Grundare  Per Källgården 

 

4. Heldagsseminarium med stiftelsen Tryggare Sverige 

Datum: 3/5- 18 

Tema: Feministisk Stadsplanering – Så skapar vi en trygg och inkluderande stad 

Talare 

Företag/Organisation  Titel  Namn 

Nya Moderaterna  Oppositionsborgarråd Anna König Jerlmyr 

Stiftelsen Tryggare Sverige  Forskare och stadsplanerare Cornelis Uittenbogaard 

Boverket   Utredare  Kerstin Andersson 

LINK Arkitektur  Kontorschef  Linda Santesson 

m.fl. 
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5. Förmiddagsseminarium med Future Place Leadership, Link Arkitektur & 

stiftelsen Tryggare Sverige 

Datum: 16/5- 18 

Tema: Placemaking in the Nordics. Inledande seminarium och workshop för ett nordiskt 

samverkansprojekt 

Talare 

Företag/Organisation  Titel  Namn 

Future Place Leadership  Partner  Mats Segerström 

Stiftelsen Tryggare Sverige  Forskare och stadsplanerare Cornelis Uittenbogaard 

LINK arkitektur, Norge  Landskapsarkitekt Anne Pia Møllenhus 

LINK arkitektur, Sverige  Arkitekt  Andreas Lebisch 

 

6. Frukostseminarium med Nya Moderaterna 

Datum: 28/5- 18 

 

Tema: Trygg stad. Stockholm BIDS. Från Manhattan till Medborgarplatsen – Vad kan Stockholm lära av 

New Yorks trygghetsarbete. 

Talare 

Företag/Organisation  Titel  Namn 

Nya Moderaterna  Oppositionsborgarråd Anna König Jerlmyr 

City University of New York  Professor och fd polischef Joseph Nugent 

International Downtown Association Ordförande och VD David Downey 

Bryant Park   Chef  Kati Salomon 

Stiftelsen Tryggare Sverige  Generalsekreterare Magnus Lindgren 
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BILAGA 2 – Intervjuunderlag 
Underlag semistrukturerade intervjuer & samtal 

I. 2018-04-16 Markupplåtare på Trafikkontoret Stockholms Stad 

1. När ni får in en ansökan, vad är det ni tittar på? 
2. När ni gör Levande Stockholm, hur väljer ni platser? 
3. Levande Stockholm gör ni i egen regi? Stänger av gatan och placerar möbler och 

öppnar upp för aktörer att ansöka för att nyttja platsen? 
4. Finns det intresse av att bara placera ut möbler även om det inte finns några aktörer 

på platsen? 
5. Ni kan möblera, kan ni aktivera? 
6. Är ni styrda av kommunfullmäktige? 
7. Är det bra dialog mellan er och nämnden eller följer ni bara deras direktiv? 
8. Hur känner du till BID? 
9. BID kan kräva att staden ger bort mandat för platser. Vad krockar? Varför är detta 

inte genomförbart? 
10. Hur ser ni på längre upplåtelser, t.ex. 5 år? 
11. Om fastighetsägare söker och vill möblera och aktivera – där inget kostar. Blir det 

avgiftsfritt? 
12. Har du koll på varför praxis är att kommunen är huvudman för allmänna gator och 

platser? 
13. I lagen, kunna lägga över huvudmannaskapet på enskild aktör. Vill man inte göra det 

för att behålla platsen som ”allmän” som du berättade tidigare? 
14. Kan staden driva dessa frågor på ett annat sätt? 
15. Hur tror du att ni kommer jobba med dessa frågor i framtiden? 
16. Hur jobbar andra kommuner? Är taxor olika i olika kommuner? 
17. Vilka lagar är viktiga? 

II. 2018-04-20 Projektledare på Länsstyrelsen i Dalarnas län 

1. Det jag vill bolla med dig är i huvudsak vad du anser att BID är. Samt hur BID-
inspirerade modeller kommer att utvecklas i Sverige. 

2. I det blir det naturligt att gå in på Svenska stadskärnors modell och vilka som är för- 
och nackdelarna där. 

3. Jag vill också att vi lyfter blicken och ser till helheten: Vilka modeller finns det? Hur 
ser marknaden ut? I hur hög utsträckning jobbar olika aktörer tillsammans mot dessa 
mål (Svenska stadskärnor, Tryggare Sverige, fastighetsägarna, politiker, mm.) 

4. Hur har man jobbat förut? kontra hur jobbar man nu? kontra hur kommer man 
jobba i framtiden i den bästa av världar? 

5. Sedan undrar jag även hur du ser på hur det är att jobba med BID-inspirerade 
modeller inom befintlig lagstiftning. Har ni stött på lagtekniska problem? 

III. Frågeunderlag BID-inspirerade organisationer 

1. Vad är BID för dig?  
1. Varför har ni valt BID? 
2. Vilka problem ser ni att det kan lösa? 
3. Skiljer det sig på kort/lång sikt? 

2. Hur har arbetsprocessen sett ut? 
1. Hur upplever du att arbetet har gått?  
2. Förstår de inblandade vad det handlar om? 
3. Har det funnits motstånd internt? 
4. Har det funnits motstånd externt? 

3. Hur ser er organisation ut?  
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1. Är det eget bolag, vilken företagsform? 
2. Vilka är med? 
3. Vilka får vara med? 
4. Vad är budgeten och hur finansieras arbetet 
5. Vilka är fördelarna, resp. nackdelarna med er organisation 

4. Är samarbetet löpande eller tidsbegränsat? 
5. Hur bestäms handlingsplaner? 
6. Har ni stött på lagtekniska problem? (t.ex. tillstånd och markupplåtelse) 
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