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FÖRORD
Temagruppen Hälsosam Samhällsplanering inom WHO:s 
svenska Healthy Cities nätverk1 har funnits sedan 2008. Syftet 
med temagruppen var, och är, att sammanföra politiker, folkhäl-
sostrateger och stadsplanerare för erfarenhets- och kunskapsut-
byten inom området stadsplanering. Med hållbarhetsaspekterna 
som grund har gruppen formulerat en gemensam avsiktsförkla-
ring: All fysisk planering skall vara hälsofrämjande. Denna skrift 
vill klargöra och exemplifiera för oss själva och kollegor som 
brottas med liknande frågor vad vi menar med en hälsofräm-
jande stadsplanering samt att visa på beröringspunkter mellan 
folkhälsa och social hållbarhet.

En medvetenhet om att den fysiska miljön påverkar folkhälsan 
är en grundförutsättning för en hälsofrämjande planering. Det 
finns inga enkla beskrivningar eller checklistor utan handlar om 
kunskap, förståelse om stadens tillstånd, analys av tillståndet, 
tydligt politiskt engagemang samt resurser och metoder. Fakto-
rer i omgivningen som påverkar hälsan är många. Den sociala 
sfär som individen ingår i har stor påverkan på de levnadsval 
som påverkar hälsan. Förhållandet vid bostaden och tillgång till 
samhällsservice, livsmedelsbutiker, naturupplevelser, rekreation 
samt goda och inte minst jämlika kommunikations- och tran-
sportmöjligheter har också inverkan. I denna skrift behandlas 
inte skolan och utbildningens roll. Det betyder inte att samban-
det hälsa och utbildning har negligerats. Området berörs istäl-
let indirekt ur ett rumsligt och fysiskt sammanhang, genom att 
peka på insatser som vidgar individens sociala nätverk och på så 
sätt ge incitament till fortsatta studier och framtida yrkesval.

Malmö stad har bidragit med resurser för textsammanställning 
och layout vilket nätverket som ideell förening hade haft svårt 
att hantera annars. Temagruppen Hälsosam samhällsplanering 
har bidragit med kunskaper och texter, Malmös lokala Healthy 
Cities-grupp har bidragit med kloka kommentarer till den slut-
giltiga sammanställningen. Den oberoende Kommission för ett 
socialt hållbart Malmö har bidragit med kunskap och inspira-
tion. Europeiska integrationsfondens projekt MIL (Metod, In-
formation, Lärande) fungerar som en av mottagarna för skrif-
ten. Stort tack till er alla.

Maj 2013
Marianne Dock, programarkitekt 
Stadsbyggnadskontoret Malmö stad
Ordförande i Healthy Cities nationella temagrupp Hälsosam 
samhällsplanering
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Det nationella folkhälsomålet är ”att skapa sam-

hälleliga förutsättningar för en hälsa på lika vill-

kor för hela befolkningen”. Till det finns elva mål-

områden. www.fhi.se 

1. Delaktighet och inflytande i samhället

2. Ekonomiska och sociala förutsättningar

3. Barn och ungas uppväxtvillkor

4. Hälsa i arbetslivet

5. Miljöer och produkter

6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

7. Skydd mot smittspridning

8. Sexualitet och reproduktiv hälsa

9. Fysisk aktivitet

10. Matvanor och livsmedel

11. Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel

1. HÄLSA OCH STADSPLANERING
Vi förstår intuitivt att omgivningens utformning påverkar vårt 
sätt att agera och förhålla oss till varandra. Men kan stadens ut-
seende i större utsträckning också påverka individers hälsa, och 
vad menar vi egentligen med hälsa? Sveriges elva nationella mål-
områden för god hälsa börjar med mål som behandlar delaktig-
het, tillit till samhället och meningsfull sysselsättning. För att 
förstå hur stadsplanering kan underlätta för människors hälsa, 
måste vi inse att hälsobegreppet alltså inte bara handlar om att 
vara befriad från sjukdom och sjukdomsalstrande miljöer, eller 
om att leva på ett sådant sätt att vi håller oss friska och skjuter 
upp en för tidig död. När hälsa definieras som hur delaktig man 
känner sig i samhället och i vilken miljö barn och unga växer 
upp i, blir svaret på frågan om stadens utformning kan påverka 
individens hälsa ett självklart ja. Den rumsliga omgivningen är 
en del av förutsättningarna för en god hälsa, vilket gör att stads-
planering också är en självklar del av samhällsplanering.

Hälsans bestämningsfaktorer 

Vilket genetiskt arv och vilken ålder vi har påverkar förutsätt-
ningarna för vårt hälsotillstånd. Våra levnadsval och vår livsstil 
påverkas i stor utsträckning av vilken social miljö vi befinner oss 
i och har växt upp i. De människor vi möter i vår vardag och de 
nätverk vi ingår i utgör alltså viktiga grundförutsättningar för 
vår hälsa. Hur staden är organiserad, från bostadens närmiljö till 
kontakten med den övriga staden, kan underlätta eller försvåra 
de kontakter som utgör de nätverk som är basen i vår sociala 
sfär. 

Det är givetvis inte så enkelt att enbart goda kontaktmöjlighe-
ter mellan olika sociala sfärer innebär en hälsosam stad. Därut-
över påverkas vi av vilka möjligheter det finns för rekreation och 
fysiska aktiviteter, hur grön omgivningen är, hur luftkvaliteten 
är eller hur bullrigt det är. I den här skriften behandlas inte be-
tydelsen av utbildning som är en annan viktig komponent för 
hälsan. Ju högre utbildning ju bättre hälsa har vi statistiskt sett. 
Här betraktas förutsättningarna för att studera vidare som en 
del av den sociala sfär som stadsplaneringen kan påverka. Det 
som är viktigt är att inse att en mängd faktorer i omgivningens 
utformning också är faktorer som påverkar hälsan.
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Bildtext

Mindre butiker även i områden som präglas av boende 
tillför vuxennärvaro, möjligheter till möten och social 
kontroll

En nätverkande omgivning 

En blandad stad som innehåller olika typer av bostäder och 
funktioner inom ett och samma område bidrar till att det finns 
en variation av människor och sociala nätverk. Den konkreta ut-
formningen av den blandade staden kan underlätta för det som 
kallas bonding (sammankopplande socialt kapital) och bridging 
(överbryggande socialt kapital). Den nära miljön vid bostaden 
är den första platsen för bonding, det vill säga en plats där man 
har möjlighet att lära känna sin granne, eller åtmin stone veta 
vem som är ens granne, och i och med det ha kontroll över sin 
närmsta omgivning. Med en skala och en utformning som in-
bjuder till informella möten kan man underlätta för sociala 
kontakter och få en lagom dos av social kontroll gentemot sina 
grannar. Platser som vi kan dela med vår omgivning och ta till 
oss som ”våra platser” bidrar till att tillit mellan boende ökar 
och likaså förutsättningarna för att området får en positiv iden-
titet. Bostadsgårdar med självförvaltning är ofta exempel på  
socia lt fungerande platser med stark identitet som kan bidra till 
stolthet för hela bostadsområdet. Ju starkare positiv identitet 

Ing-Britt och Bengt är två glada deltagare i självförvaltningen på Holma
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 ”Ju mer integrerade vi är i vårt bostadsområde eller 
lokalsamhälle, desto lägre är risken att råka ut för för-
kylningar, hjärtattacker, stroke, cancer, depression och 
egentligen alla former av förtida död” 
R.D. Putnam, Den ensamme bowlaren: Den amerikan-
ska medborgarandans upplösning och förnyelse

Gator utan trottoarer är exempel på företeelser som kan 
upplevas som barriärer mellan områden

som området har, ju större är chansen att man väljer att bo kvar 
även när den ekonomiska eller sociala situationen förändras, vil-
ket är positivt för områdets sociala sammanhållning (för att inte 
tala om vad stor omflyttning kostar bostadsföretagen). Då måste 
det dock finnas ett utbud av olika bostadstyper inom området.

Bridging, det överbryggande sociala kapitalet, underlättar till-
liten till nästa nivå i staden. En blandad stad ökar möjligheten 
för att våra nätverk utökas med individer och företeelser som vi 
själva inte representerar. En blandad stad innebär inte bara blan-
dade upplåtelseformer och bostadstyper utan också ett blan-
dat innehåll med andra funktioner än bostäder. En blandning 
av bostäder och verksamheter underlättar för möten mellan 
människor med olika bakgrund och bidrar till att fler valmöjlig-
heter blir synliga och att våra sociala kontakter vidgas. Framför 
allt är det viktigt för barn att det i den miljön de rör sig mest, 
vilket för barn oftast är relativt nära hemmet, finns olika förebil-
der och arbetsplatser som kan ge stöd och vinkar om framtida 
karriärs- och yrkesval. 

Bostadsområdets kontakt med den övriga staden påverkar 
möjligheten att hitta de överbryggande sociala nätverken. Stora 
likartade områden åtskilda av exempelvis svårforcerade barri-
ärer ökar risken att vår sociala sfär är det enda sammanhang vi 
känner till. Många satsningar som gjorts för att förändra stigma-
tiserade områden genom fysiska åtgärder har inte lyckats fullt ut 
eftersom insatserna hållit sig inne i området. Om fysiska föränd-
ringar inte innebär ett synliggörande av området gentemot om-
givningen, kan satsningen efter någon tid förlora sin tillfälligt 
positiva effekt, eftersom de underliggande strukturerna inte har 
ändrats. Större chans att förändra områdets förutsättningar är 
att arbeta i kantzonen med överbryggande funktioner och åtgär-
der som minskar barriäreffekter och ökar tillgängligheten. För-
ändring av rörelsemönster genom att förändra infrastruktur till 
och inom området är exempel på hur ett område bättre kan bli 
en del av hela stadens nätverk.
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Omgivning som gynnar fysisk aktivitet

Konkret kan stadens utformning bidra till att individens själv-
klara och enkla val också är de mest hälsosamma. Närhet till 
skola och kollektivtrafik, utemiljöer som gynnar gång- och cy-
keltrafik är faktorer som bidrar både till ökad fysisk aktivitet och 
bättre luftkvalitet. Med möjlighet till motion och utevistelse kan 
vår kondition förbättras och förutsättningarna för att undvika 
framtida hjärt- och kärlsjukdomar ökar. Kan vi nå våra dagliga 
matvaror på gångavstånd är det lättare att låta bilen stå och både 
bidra till vår egen förbättrade hälsa och till minskad miljöpåver-
kan. Tillgänglighet är alltså ett nyckelbegrepp för att underlätta 
för fysisk och aktiv transport. Det gäller inte minst människor 
med funktionsnedsättning, som med ökad tillgänglighet får 
ökade möjligheter att delta i samhällslivet. För äldre människor 
kan det vara så enkelt som att det finns bänkar att vila på längs 
gångstråk, möjlighet att göra toalettbesök och minimalt med 
hinder för exempelvis rullatorn.

Trygghet är ett annat nyckelbegrepp som påverkar fysisk akti-
vitet i staden. Ju tryggare platser ju mer benägna är vi att vistas 
där. Stråk och platser som upplevs att vara integrerade i ett större 
sammanhang och där andra människor sannolikt också befinner 
sig, är platser som också oftast är trygga platser. Vi har alla exem-
pel på platser och stråk som känns omhändertagna, får oss att tri-

Äventyrslekplatsen i Kroksbäcksparken.



7

Tio parkerade cyklar får här plats på samma yta som en parkerad bil

vas, känna oss välkomna och som signalerar social kontroll. På 
motsvarande sätt vet vi platser som är otrygga och som inte in-
bjuder till en promenad eller joggingrunda. Det gäller att lära av 
dessa iakttagelser och ta med sig det i den fysiska planeringen. 
På Helsingborgs hemsida kan man hitta de två rikt illust rerade 
skrifterna ”Trygg & Välmående”. Den första behandlar trygghet 
övergripande i stadsplaneringen, och den andra tittar specifikt 
på trygghetsskapande åtgärder i storskaliga bostadsområden från 
60- och 70-talen2.

Begreppet walkability har fått stort genomslag och står för vilka 
möjligheter det finns för att ta sig fram som gående. Det hand-
lar inte bara om att det ska finnas trottoarer och trygga gång-
vägar, utan också om vilka upplevelser och vilken service som 
bjuds på vägen så att vi hellre går än väljer ett annat transport-
medel. En amerikansk undersökning från 20033 visar att pro-
menadvänliga bostadsområden inte bara gynnar individer-
nas hälsa utan också bidrar till att människor som bor i dessa 
områden är mer benägna att känna sina grannar, att lita på 
människor i området och att engagera sig politiskt och socialt. 
Malmös gatukontor arbetar efter den hälsofrämjande devisen 
”Ett Malmö där man hellre är ute än inne”. En slogan i samma 
anda som ofta upprepas av världshälsoorganisationen WHO är 
”Make the easy way the right way” och som används för att  
illustrera beslutsfattares möjligheter att påverka individens 
levnadsval för en bättre hälsa. 
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Parker och gröna omgivningar

Samstämmig forskning visar att kontakt med grönska som träd-
planteringar, parker och naturområden dels ger direkta positiva 
hälsoeffekter, dels ger betydande indirekta effekter som påverkar 
återhämtning från stress och förbättring av koncentrationsnivån. 
Personer som bor nära grönområden använder dem oftare och 
lider också mindre ofta av besvär relaterade till stress. Människor 
som bor mindre än 50 meter från grönområden besöker ett 
sådant tre till fyra gånger i veckan och ju kortare avstånd de har 
dit ju längre tid vistas de där. Har man en längre sträcka än 300 
meter från bostaden till någon form av natur skjuts gärna pro-
menaden upp till morgondagen. Undersökningar visar att barn 
som bor nära gröna och varierade naturområden är friskare än 
de som bor längre ifrån. De är mer fysiskt aktiva och har ökad 
förutsättning för att få bättre balans, starkare muskler och ett 
starkare skelett. De leker också mer variationsrikt, utvecklar en 
bättre koncentrationsförmåga, får bättre inlärning och minne, 
hamnar mindre ofta i konflikter samt samarbetar bättre än barn 
i artificiella, sterila utomhusmiljöer. Bland de barn som lever i 
hårdgjorda miljöer är det betydligt fler som har svårare adhd än 
de barn som har mer naturmiljöer kring sig4. 

Den gröna miljön i staden fungerar också som en pedagogisk 
mötesplats mellan människan och naturen för att ge ökad för-
ståelse för artrikedom, kretslopp och miljöns betydelse för vår 
hälsa. I skolans kursplan för biologi i grundskolan påtalas vik-
ten av direkta möten med naturen och att undervisningen bör 
grundas på elevernas egna iakttagelser av djurs och växters livs-
cykler och anpassningar till olika årstider. Motsvarande direk-
tiv finns för gymnasieskolan. De metoder som ska användas är 
enkla fältstudier, naturvetenskapliga undersökningar och obser-
vationer i närmiljön. Det underlättar för skolan att ha naturom-
råden på promenadavstånd av varierad karaktär och därmed en 
bredd av biologisk mångfald, som kan användas i det utomhus-
pedagogiska arbetet. Även vid förskolor och fritidshem där barn 
vistas mycket av sin vakna tid är satsningar på naturkontakt vik-
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Studier kring skolträdgårdar i USA och exempel från för-
sök inom Healthy Cities Europa visar att de praktiska er-
farenheter som barn fick av naturen, som att se hur mat 
kunde framställas av växter, påverkade deras villighet att 
äta det som naturen producerar, som till exempel frukt 
och grönsaker. 

tig och har störst chans att nå det stora flertalet barn. Amerikan-
ska forskare har introducerat begreppet ecological literacy, eko-
logisk läskunnighet, som omfattar kunskap om arter, förståelse 
för ekologiska samband och andra hållbarhetsfrågor.

Samhällsekonomiska omgivningar

Samhällsnyttan av att utforma miljöer så att människor mår bra 
och har kontroll över sin närmiljö har självklart en ekonomisk 
sida. Det är inte svårt att förstå att samhällsekonomin gynnas 
av exempelvis minskade ohälsotal, ökad trygghet och minskad 
brottslighet. Det behöver inte heller vara dyrare att planera och 
utföra områden så att de underlättar för individens goda hälsa. 
Däremot kan det vara kostsamt att i efterhand behöva göra änd-
ringar. Eller ännu mer kostsamt att inte göra ändringar så att 
hälsoförhållanden försämras ytterligare.
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2. BAKGRUND TILL HÄLSOFRÄMJANDE 
STADSPLANERING 
Redan 1946 definierar WHO hälsa som inte bara avsaknad 
av sjukdom och att det är en fundamental rättighet för alla att 
kunna ha en hög hälsostandard. Basen i WHO:s arbete fast-
ställdes 1986 genom den internationellt överenskomna Ottawa 
Charter, där man trycker på att den goda folkhälsan är allas an-
svar och att ökad kunskap om hälsokonsekvenser är nödvändigt. 
Sedan dess har forskning och förståelse kring hälsobegreppet 
vidgats och uppfattningen att individen ensam inte ansvarar för 
sin hälsa utan påverkas av sin sociala omgivning har förankrats. 
Denna uppfattning illustrerades 1991 i Dahlgren och White-
heads bild av hälsans bestämningsfaktorer och har sedan ytter-
ligare utvecklats. Trots ökad kunskap och förståelse har dock 
västvärldens folkhälsa försämrats inom bland annat områdena 
övervikt, ungdomars psykiska hälsa och jämlik hälsa. Det var 
bland annat dessa faktorer som var orsaken till att WHO:s Eu-
ropeiska nätverk Healthy Cities på nittiotalet vände sig till 
arkitekter och stadsplanerare för att diskutera förbättringar i den 
fysiska miljön som kunde underlätta för individen att göra häl-
sosamma val. Skriften Healthy Urban Planning5 kom 2000 och 
visade på kopplingen mellan stadens fysiska utformning och 
folkhälsan. Illustrationen nedan är hämtad därifrån.

Din hälsa påverkas av din livsstil, som 
påverkas av din sociala omgivning 
och som påverkas av ditt områdes 
lokala förutsättningar. Stadsplanering 
har möjlighet att blanda olika sociala 
grupperingar och ge förutsättningar 
för hälsosamma val.

Omarbetar bild från 
Dahlgren & Whitehead
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Från Healthy Cities 

Zagrebdeklarationen 2008 

En hälsosam stad erbjuder en fysisk 
och uppbyggd miljö som uppmunt-
rar, möjliggör och stöder hälsa, rekre-
ation, välbefinnande, säkerhet, socialt 
samspel, tillgänglighet, rörlighet, en 
känsla av stolthet och kulturell identi-
tet, samt är lyhörd för alla medborga-
res behov.

Healthy Cities är nu inne i fas V (2009-2013) och har ett an-
tal kärnområden som man åtagit sig att följa i de europeiska 
medlemsstäderna och som i Sverige representeras av Helsing-
borgs stad. Ledorden för samtliga teman är den jämlika häl-
san (health equity). Det ursprungliga temat för stadsplanering, 
Healthy Urban Planning, har utvecklats till Healthy Urban En-
vironment & Design. Förståelse för frågornas komplexitet har 
ökat, inte minst efter Sir Michael Marmots rapport Closing the 
gap in a generation från 20086, där rättviseaspekten för en god 
hälsa betonas. Marmotrapporten visar på den ojämlika hälsan i 
ett globalt perspektiv och pekar på vilka orättvisa förhållanden 
det finns mellan länder och städer. Malmö stad har initierat sin 
egen Marmotkommission, Kommissionen för ett socialt hållbart 
Malmö, som i mars 2013 presenterade sin slutrapport6. Rappor-
ten är intressant utifrån hälsofrämjande stadsplanering eftersom 
det är den första Marmotrapporten som undersöker hälsoför-
hållandena i en stad, vilket gjort att bostadsförhållanden och 
den fysiska miljön fått ett eget kapitel med egna mål och förslag 
på åtgärder. Rapporten har också studerat den rådighet som en 
kommun har över organisation och processer, och även där före-
slagit mål och åtgärder. 

3. MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR 
Det finns många aspekter i stadsplaneringen som har bärighet 
på hälsa. Ett steg på vägen för att förstå planeringens komplexa 
förhållande till hälsa och välmående, är att lista några av de ut-
maningar och möjligheter som ingår i processer där det slutliga 
resultatet ska bli nya eller förändrade rumsligheter.

Struktur och organisation

Hälsoförutsättningar påverkas av hur staden arbetar. Det ar-
betsområde inom internationella Healthy Cities som berörde 
stadsbyggnad och folkhälsa fick som nämnt rubriken Hälsosam 
stadsplanering i sitt första skede för att betona att processen och 
organisationen bakom stadens utseende har minst lika stor be-
tydelse som själva utformningen. Sveriges medlemskommuner i 
Healthy Cities nationella nätverk beskriver hur de egna orga-
nisationernas struktur både kan underlätta och försvåra arbe-
tet med att kommunicera stadsbyggandets hälsofrämjande roll. 
Det gör skillnad om ledande politiker deltar i nätverket och det 
gör skillnad om kontakterna mellan kommunens förvaltningar 
är goda och öppna. Eftersom stadsplaneringen bildar rum för 
sociala aktiviteter och komplexa nätverk kan andra aktörer än 
traditionella planerare vara en stor tillgång. Ett holistiskt synsätt 
är lättare att få tillsammans med oliktänkande och bidrar till en 
mer robust stad över tid. Aktörer som boende, forskare, kultur-
arbetare och representanter från myndigheter som exempelvis 
polis och arbetsförmedling är exempel på några som kan tillföra 
kunskap till planeringen. Med andra ord kan stadsplanering på 
ett mycket mer effektivt sätt nyttja kompetens än vad som tradi-
tionellt görs.
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Mätbarhet

Det hade varit betydligt lättare att planera för hälsofrämjande 
miljöer om det fanns motsvarande kvantitativa krav som exem-
pelvis finns för miljökvalitetsnormer. Verktyg och mätetal för 
faktorer som påverkar hälsan kan exempelvis vara avståndsbe-
stämmelser till rekreation eller krav på användning av en grön-
ytefaktor (som säkerställer att en viss mängd grönska finns i om-
rådet). Men hur sätter man mått på kvalitet och omgivning som 
bidrar till ökad tillit boende emellan? Och vad finns det för be-
lägg för att rekommendationer som ett visst avstånd till en park 
eller en viss yta per barn på skolgården verkligen gör skillnad? 

Sir Michael Marmot rundade listigt den senare frågeställ-
ning en genom att helt inrikta sig på rättvisefrågan. Istället för 
att sätta upp riktlinjer och mått för hälsa så jämförs, i den tidi-
gare nämnda rapporten, rimligheten i att exempelvis förväntad 
levnadslängd skiljer sig väsentligt inom ett och samma geogra-
fiska område. På samma sätt kan man även i stadsplaneringen 
titta på rimligheten i jämförelser. Är det rimligt att en stadsdel 
har väsentligt mindre parkyta, cykelbanor, rekreationsmöjlighe-
ter etcetera per invånare än andra stadsdelar? Är det rimligt att 
det finns mer yta för parkerade bilar än för lekande barn? Svaren 
är inte självklara. Kompenserande omständigheter kan göra att 
svaren blir att det visst är rimligt. Men frågan har åtminstone 
ställts.

Hälsofrämjande stadsplanering med fokus på jämlikhet och 
människors behov, på kort och lång sikt, innebär många gånger 
att vi står inför just motstående intressen. Med tydliga och lång-
siktiga sociala konsekvensbeskrivningar är det lättare att väga 
dessa intressen mot varandra och att se till speciellt utsatta grup-
per. Det blir då framför allt en fråga för politisk rådighet, där 
konsekvenser utifrån ett sammanvägt socialt, ekonomiskt och 
miljömässigt perspektiv kan beaktas.

Även när planeringsprocessen har haft en bred delaktighet av 
både lekmän och experter, kan frågan kvarstå hur hälsofräm-
jande slutresultatet egentligen är. Rättvisande indikatorer är 
svåra att komma åt och även när det finns lämpliga indikato-
rer för uppföljning kan kunskapsinsamlingen vara svår, kostsam 
eller omöjlig. Svårigheten ligger också i att vi söker svar på hur 
en förhållandevis statisk fysisk miljö påverkar förhållandevis rör-
liga individer. Även när vi har jämfört situationer före och efter 
stadsmässiga förändringar, har vi sällan följt individer utan sna-
rare stadsdelens genomsnittliga befolkning. 

Malmö stad

Grönyte
     faktor
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Delaktighet

Delaktighet och samhörighet är, som nämnts, en av de vikti-
gaste faktorerna för individens hälsa och intresset för stadspla-
neringsprocesser med medborgardelaktighet ökar. Delaktig-
hets- och dialogprocesserna spänner över ren information till 
medbestämmande, vilket är en gradering av hur mycket infly-
tande och makt medborgaren tillåts att få. Fallgroparna är dock 
många. Hur ser man till att få en rättvis representation? Hur ser 
man till att det inte finns ett drag av manipulation i processen?

Delaktighet inom planprocesserna riktar sig inte bara till med-
borgare utan vänder sig också till andra intressenter och kom-
munala förvaltningar som inte i första hand hanterar den fy-
siska miljön. Ju tidigare i processen som olika intressen kommer 
fram, ju lättare är det att väga dem mot varandra och finna kon-
struktiva lösningar när intressen är motstående.

Delaktighetsprocesser med boende och lokala aktörer är inte 
bara ett sätt att att få nyttig lokal kunskap. Processen kan också 
vara ett utmärkt medel som i sin tur har hälsofrämjande effek-
ter genom ökad social sammanhållning i samband med att man 
diskuterar förändringsfrågor. Möten och vandringar i området 
kan leda till insikter och gemensamma mål som ökar förståelse 
och tillit till varandra.

Segregation och Integration

Många av våra städer har segregerade bostadsområden i betydel-
sen att de har en liknande sammansättning av bostadstyper och 
upplåtelseformer och en befolkning bestående av en enhetlig so-
cioekonomisk grupp. Segregationen blir tydligare om området 
är skilt från den övriga staden med fysiska barriärer (exempel-
vis trafikleder, vattendrag och andra svårforcerade områden) el-
ler av mentala barriärer (exempelvis strukturer som övergår från 
välskött och omhändertaget till skräpigt och anonymt). Om 
inte staden har kompenserande gemensamma forum där olika 
människor med olika bakgrund kan träffas (för att åtminstone 
se och förstå att andra grupper existerar), är risken stor att den 
segregerade staden innebär ett problem. Ett negativt ”Vi och 
Dom” kan uppstå, där okunskap om de andra bidrar till ryktes-
spridning och otrygghet. För att koppla stadens delar bättre till 
varandra finns idag ett ökat intresse av att försöka överbrygga 
eller ta bort fysiska barriärer och på så sätt undvika fortsatt stig-
matisering av områden som idag har mindre gott anseende. 

Integrerade områden är enligt Boverkets definition områden 
som har jämlika förutsättningar gentemot övriga bostadsområ-
den med avseende på bland annat kommunikation och service. 
Integration är här alltså inte motsatsen till segregation, utan 
handlar också om en jämlik tillgång till de olika funktioner som 
är en del av stadens utbud. Exempel på typisk barriär mellan områden.
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Förtätning

Som en del i en hållbar utveckling expanderar många städer 
idag inåt där det redan finns en utbyggd infrastruktur, för att 
spara marken utanför den tätare bebyggelsen. Förtätningen kan 
innebära förbättrade hälsoförhållanden om det innebär att ensi-
digt blandade områden exempelvis får nya funktioner som kan 
bidra med nya nätverk och kortare sträckor till service och ar-
betsplatser eller till ökat folkliv som bidrar till ökad trygghet. 
Men förtätning kan också innebära att viktiga grönområden tas 
i anspråk för andra syften än rekreation och biologisk mångfald, 
att det blir ett ökat slitage på befintliga grönytor och lekplatser 
eller att tidigare soliga platser hamnar i skugga större delen av 
dagen.

Marknaden ser gärna välmående och gröna områden som bra 
platser att förtäta på, medan det samhälleliga intresset kanske 
hellre ser förtätning på helt andra platser, som exempelvis där 
tilläggen kan bidra till att överbrygga barriärer och ge ett blan-
dat utbud av bostäder och funktioner. Här har kommunen rå-
dighet, men det kan vara svårt att säga nej till nya bostäder i en 
situation när bostäder är bristvara. All typ av förtätning mår bäst 
av att studeras i ett större sammanhang, där det är betydligt lätt-
are att se helhetslösningar och kompensatoriska åtgärder. Ett bra 
räkneexempel presenteras i nätversionen av Malmökommissio-
nens delrapport Stadens rumsliga påverkan på hälsa7. Den tid 
och de resurser som läggs på helhetsseendet innebär ofta goda 
framtidsinvesteringar.

Upprustning och omflyttning

Stadsbyggnadsprojekt med sociala förtecken är numer en vanlig 
företeelse och kommer att bli allt vanligare framöver i takt med 
att våra miljonprogramsområden behöver rustas upp. Samti-
digt som kommun och fastighetsägare förbättrar standard och 
miljö, finns det utmärkta tillfällen att också förbättra för de bo-
endes individuella förutsättningar. Det kan dock finnas en pa-
radox med att exempelvis öka invånarnas anställningsbarhet 
och socioekonomiska förhållanden om det innebär att de flyttar 
från området när de får det bättre ställt. Det kan innebära att 
nytillkomna boende gör att genomsnittsinvånaren fortfarande 
är kvar i samma eller kanske till och med i en sämre situation. 
Det är inte heller lyckat om områdets status höjs på bekostnad 
av mycket högre bostadskostnader, så att de minst bemedlade 
tvingas att flytta därifrån, så kallad gentrifiering. 

Det önskade resultatet är att bostadskostnaderna kan hållas nere 
till rimliga nivåer och att området är så pass attraktivt att man 
väljer en ny bostad inom området när familjesituationen föränd-
ras. Förtätning med bostadstyper som inte finns i området kan 
bidra till en sådan utveckling.

Före

Efter
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4. HÄLSOFRÄMJANDE 
STADSUTVECKLINGSPROJEKT
Det pågår många projekt inom fysisk planering med siktet in-
ställt även på hälsofrämjande effekter. Nedan listas några exem-
pel för att visa på bredden av åtgärder som på olika sätt och med 
olika ingångar påverkar individers förutsättningar för att nå en 
god hälsa.

Idea store 

Med utgångspunkt i några av Londons stadsdelar har områ-
desbiblioteken utarbetat ett koncept för att höja befolkningens 
kunskapsnivå och anställningsbarhet i projektet Idea Store. Det 
som gör verksamheten till ett stadsutvecklingsprojekt och inte 
enbart ett hälso- och bildningsprojekt är de noggrant utvalda lo-
kaliseringarna på platser där det redan rör sig mycket folk. Man 
har alltså inte valt den billigare tomten på en mindre folkrik 
plats utan hellre väntat tills ett bättre läge har dykt upp. När 
man väl hittat den bästa platsen har man satsat på hög arkitek-
tonisk kvalitet och arbetat med ett enhetligt signum som känns 
igen i Londons samtliga Idea Stores. Utformningen av kontak-
ten mellan inne och ute strävar efter att det ska vara ett så litet 
motstånd som möjligt att komma in och komma vidare. Innan 
man stöter på den mer officiella receptionen har man redan sett 
cafédelen och sofforna vid tidskrifterna. Konceptet innebär att 
man ska möta varje besökare och kunna erbjuda något utifrån 
dennes förutsättning att växa. Personalen anställs främst på sina 
sociala meriter och förmåga att få kontakt med besökarna, och 
inte på vilka universitetsbetyg eller bibliotekserfarenheter de har.

Idea Store i London har ett kvalitativt och tydligt 
signum som känns igen i samtliga Idea Stores
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Rosengårdsstråket och bokalerna 

För att bättre koppla stadsdelen Rosengård till Malmös cen-
trala delar och för att överbrygga barriärer, skapa ökad attrakti-
vitet, ökad social kontroll och ökat folkliv har man satsat på att 
förstärka gång- och cykelstråket från Rosengård till stadens cen-
trala delar. Ett led i den satsningen har varit Malmös kommu-
nala bostadsföretag MKB:s tillägg med bokaler, det vill säga nya 
butikslokaler som sammanbyggts med bakomliggande befintliga 
bostäder som tidigare vände sina baksidor mot stråket. Föränd-
ringen från ett hus utan entréer bakom en buskrad till en aktiv 
butikslänga har gjort stor skillnad i området.

Beslutet att satsa på bokaler kom inte bara från en vilja att akti-
vera stråket, utan grundade sig också i viljan att förtäta, att möta 
den utbredda entreprenörsandan i området och att bidra med 
mötesplatser och goda förebilder i Rosengård. Stor omsorg har 
lagts på arkitektur och material för att tillskottet ska ge ett nytt 
och positivt intryck. Bokalerna stod färdiga 2010 och fungerar 
bra som lokal samlingsplats. Samtliga lokaler är uthyrda. Bo-
kalerna har fått stor massmedial uppmärksamhet, vilket också 
bidragit till en förbättrad bild av Rosengård8. Den fortsatta sats-
ningen längs stråket handlar bland annat om en aktivitetsyta för 
framför allt flickor och om ett nytt torg med nya byggnader.

Sociala aspekter och Medborgardialog i 

Stadsplaneringen 

Projekt SMS, Sociala aspekter och Medborgardialog i Stadspla-
neringen9, går ut på att främja social integration och att se till 
att viktiga sociala frågor systematiskt beaktas i stadsplaneringen. 
Befolkningens kunskaper och erfarenheter behöver tas tillvara 
på ett bättre sätt genom utvecklade metoder för medborgardia-
log. Huvudmålet är att utveckla användbara och hållbara verk-
tyg som kan användas i stadsplaneringsprocesser, såväl i städer 
som på mindre orter. Det kan exempelvis vara checklistor och/
eller manualer som säkerställer en gemensam framtidsbild. Stra-
tegier och åtgärder arbetas fram i samverkan mellan kommun, 
näringsliv och samhällsförening. Exempel som Halmstads kom-
mun arbetar med är lokala utvecklingsprogram för bland annat 
Oskar ström för att utarbeta välfungerande arbetsformer för so-
cial konsekvensbedömning. 
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Många fler exempel

Det finns många fler exempel på hälsofrämjande insatser inom 
nätverket Hälsosam Samhällsplanering. Kristianstads kommun 
har tillsammans med åldersgruppen 65+ planerat och genom-
fört åtgärder som underlättat att röra sig i och kring sitt bo-
stadsområde på ett tryggt och säkert sätt. Linköping har arbe-
tat mycket med trygghetsundersökningar och trygghetsverktyg, 
både genom att låta medborgarna via kommunens hemsida 
kommentera otrygga och trygga platser och dels genom kon-
kreta checklistor. Östersund har kommit långt i sitt medvetande 
om hälsofrämjande planering. Man har genomfört hälsokon-
sekvensbeskrivningar som gett förändrad inriktning på plane-
ring. Skolbarn har tagits med och lyssnats på i planeringen av 
utökad exploatering av befintligt område. Bänkarnas betydelse i 
den offentliga miljön har studerats och praktiserats. På svenska 
Healthy Cities hemsida finns fler exempel på hälsofrämjande 
stadsplanering.

Det finns många platser som kan lämpa sig för upp-
sökande medborgardialoger!
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SLUTORD PÅ VÄGEN
Sir Michael Marmot brukar avsluta sina föreläsningar med en 
vädjan: Om ni bara ska göra en enda sak, så gör något för att ge 
varje barn en god start i livet. Man kan väl misstänka att han 
absolut inte menar att vi bara ska göra en åtgärd, utan istället 
pekar på vikten av att börja med dem som inte ännu har haft 
möjlighet att välja sin familj och plats i livet. Sveriges koordina-
tor för nationella Healthy Cities, Kerstin Månsson, trycker i sin 
tur på de tre T:n som borgar för hälsofrämjande slutprodukter: 
Tänka Tidigt Tillsammans.
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