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Situationell brottsprevention - Bussiness 

Improvement Districts 
 

I den här arbetsgruppen kommer vi att fokusera på vilken 
roll privata aktörer så som fastighetsägare, företagare eller 
föreningar kan spela i det lokala brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbetet. Vi kommer att utgå ifrån 
arbetsmodellen med BIDs (Bussiness Improvement Districts). 
BIDs har sitt ursprung i Nordamerika och kan enkelt 
beskrivas som en satsning där privata aktörer går samman i 
en organisation för att tillsammans arbete för att öka 
attraktiviteten (ofta genom att minska brottsligheten och öka 
tryggheten) i ett specifikt område.  BIDs eller BID-liknande 
koncept finns i flera städer runt om i världen, och det finns 
en mängd olika varianter med olika fokus. Ursprungligen 
handlade det ofta om att blåsa liv i områden i städerna där 
näringsidkare upplevde deras affärer blev lidande av den 
kriminalitet och dåliga rykte som förknippades med 
området, men efter hand har konceptet anammats även 
utifrån andra syften som exempelvis för att förbättra 
bostadsområden eller öka attraktiviteten i ett område för att 
locka dit fler turister.  

Vi hoppas att arbetet i gruppen kommer innebära 
erfarenhetsutbyte och diskussioner kring generella och 
specifika förutsättningar för att etablera ett BID-inspirerat 
samarbete. En grundläggande fråga handlar om huruvida 
BID-inspirerade samarbeten är lämpligt i alla områden, är 
det den bästa modellen för det specifika området?  

Om ett BID-inspirerat koncept kan vara en lämplig modell 
för det aktuella området, vilka kunskaper finns sedan tidigare 
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kring att arbeta med BIDs i Sverige, vilka lärdomar finns att 
dra från dessa satsningar?  

En annan viktig fråga att diskutera är vilken typ av 
organisation som är lämplig i just ert specifika fall – vilka är 
målsättningarna och vilka är (de tänkta) deltagarna? Och en 
naturlig följdfråga blir då vilka är förväntningarna, och vilka 
verktyg finns tillgängliga för att uppnå målet för föreningens 
arbete? Ytterligare en fråga som är viktig att diskutera är 
vilken betydelse det har att eventuella BID-samarbeten i 
Sverige bygger på frivilligbasis, hur ska ett BID förhålla sig till 
de aktörer i området som väljer att stå utanför?  
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