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Motivering 
En trygg miljö möjliggör tillfredsställandet av de mest 
fundamentala individuella behoven- en trygg bostad och en trygg 
stadsmiljö som tillåter fri rörelse. I denna kurs tittar vi på sätt som 
individers ålder, kön, etnisk bakgrund och identitet korsar 
varandra för att skapa barriärer och hinder mot trygghet. I denna 
kurs tittar vi på specifika fysiska och sociala miljöegenskaper av 
dessa platser i förhållande till brottshändelser. Vi åtar oss 
synvinkeln som säger att miljön är inte en brottsbestämmare utan 
snarare ett villkor, något som uppmuntrar brottmöjligheter, och 
ibland minskar dem. Om vi kan förstå dessa villkor bättre, vi kan 
öka chanserna att på ett mer lyckande sätt arbeta med 
utmanande offentliga miljöer. Vi granskar kritiskt mer än tre 
decennier av teorier om brott och miljöer som ett sätt att bygga 
upp kunskap till mer medvetna handlingar under planering för 
säkra miljöer. 
 

Kursens kännetecken 
Kursen för samman utövare och några av de mest prominenta 
vetenskapsmän från Storbritannien, Portugal, Indien, Danmark 
och Sverige såsom: 

• Prof. Rachel Armitage, Storbritannien  
• Prof. Paul Ekblom, Storbritannien 

• Elsa da Silva, SafeCity initiative, Indien 
 

Lärandemål  
Studenter får en bred och kritisk kunskap om variationen av 
gällande teoretiska ansatser, vilka metoder som finns till hands 
och lär sig från området genom ett par olika exempel. Efter att ha 
avslutat kursen ska studenterna kunna: 
 

• Förstå innebörden av säkerhet som ett flerdimensionellt koncept 
som härstammar från överlappande sociala konstruktioner långt 
bortom den analyserade skalan. 
• Tillämpa och kritiskt utvärdera de huvudsakliga tillgängliga 
teorierna som länkar brott och säkerhet till offentliga miljöer. 
• Erhålla en nyanserad syn på brott och säkerhet i offentliga 
miljöer från en mängd olika perspektiv: användare, 
vetenskapsmän och utövare. 
• Ha en förståelse för intersektionalitet av säkerhet och 
utmaningarna som det kan påtvinga på planeringsutövande. 
• Använda relevant kunskap till att informera planeringsutövande 
när en handskas med säkerhetsfrågor i offentliga miljöer. 
 

Innehåll och struktur 
Denna kurs utgörs av föreläsningar följda av praktiska övningar 
(fältarbeten), med besök till utvalda offentliga platser i 
Stockholmsområdet och är uppdelad i 4 delar: 
 

Del I- Stadsmiljöer och säkerhet: Varför bry sig? Del II - 
Brottsprevention genom miljödesign (CPTED): Dekonstruktionen 
& Uppbyggandet. Del III- Säkerhet i bevakarens öga: ojämlikhet 
av offrande och den idiosynkratiska innebörden av säkerhet. Del 
IV- Brott i skapelsen: Att sätta lärande i praktiken. 
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Kursavgift 
Kursen är gratis för KTH studenter. För utövare från kommuner 
och andra offentliga institutioner såväl som studenter från andra 
universitet kostar det SEK 3 000,00. 
 

Huvudlärare  
Vania Ceccato 
 

Max antal deltagare 
50 studenter 
 

Registrering  
https://www.sakraplatser.abe.kth.se 
 

Kontakt information 
Morgane Schwab, morgane.schwab@gmail.com  
 

Kursen ges med bidrag från: 

   Säkraplatser nätverket &                                                  

  
 
 
 

Schema 
Februari: Veckor 5, 7 
Mars: Veckor 9-11,  
Slutseminarie: Vecka 13 
 

Undervisningsspråk 
 Engelska 
 

Betyg/Utvärdering  
Godkänt/Underkänt 

 Förutsättningar 
• Utövare & säkerhetsexperter från kommuner och andra 

offentliga institutioner och 
• KTH studenter i ett relevant ämnesområde är berättigad att läsa 

kursen 
• Kursen kräver obligatorisk närvaro på föreläsningar och 

fältbesök samt obligatoriska läsningar inför lektioner 
 

Plats: 
Institutionen för samhällsplanering och miljö, ABE, Kungliga 
Tekniska Högskolan, Drottning Kristinas väg 30, 100 44 
Stockholm, Sweden 

https://www.sakraplatser.abe.kth.se/

