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 Agenda 2030  - Mål 11

 inkluderande, säkra och 
motståndskraftiga boendemiljöer

 Kräver Social hållbarhet 

 Vagt definierat

 Hur vet vi om våra bostadsområden är 
socialt hållbara? 

 ”Utveckla och bevara samhälleliga 
värden, såsom social sammanhållning”

 Anknyter till begreppet socialt kapital

 Användbart för att mäta och följa upp 
social hållbarhet? 

Socialt kapital som en resurs i planering och design av socialt 
hållbara och hälsofrämjande bostadsområden



Vad & varför socialt kapital?

Platser med stort socialt kapital;

 Starka lokala sociala nätverk

 Hög nivå av civilt engagemang

 Normer av ömsesidighet, tillit, förtroende

INDIVIDUELL TILLGÅNG

 Resurser genom deltagande i sociala 
nätverk

 Ger fördelar för dem som ingår i nätverken

KOLLEKTIV TILLGÅNG

 Kännetecknar hela samhällen / platser

 Främjar kollektiva och individuella 
värden

 En icke exklusiv tillgång – främjar alla
som bor i ett område

”En imponerande och växande mängd 
forskning tyder på att social samhörighet 
bidrar till hälsa, välstånd och klokhet” 
(Putnam, 2000, sid. 302)



Forskning om socialt kapital och hälsa i 
Umeåregionen

Period Studie Finansiär

2006-
2010

Boendemiljö och hälsa i Umeåregionen
Enkätundersökning (15 000 individer)

FORTE
Umeåregionen

2010-
2012

Vad kännetecknar hälsofrämjande boendemiljöer?
Fokusgrupper med vuxna män och kvinnor bosatta i Umeå 
kommun

Vetenskapsrådet

2016-
2018

Barns perspektiv på hälsofrämjande boendemiljöer
Registerstudie barnolycksfall + Photovoice studie med barn

M&M
Wallenberg

2018-
2020

Socialt kapital som en resurs i planering och design av    
socialt hållbara och hälsofrämjande bostadsområden

FORMAS



Studie 1
Enkätundersökning boendemiljö och hälsa i Umeåregionen

Slutsatser

• Socialt kapital är ojämlikt 
fördelat mellan olika (n=49) 
bostadsområden i Umeå 
kommun

• Att bo i ett bostadsområde 
med mycket högt socialt 
kapital ökar sannolikheten 
för god självskattad hälsa 
för kvinnor men inte för 
män

• Även de kvinnor som inte 
själva är socialt engagerade 
verkar gynnas av att bo i ett 
område med stort socialt 
kapital

I mitt bostadsområde;

• Är det vanligt att grannar pratar 
med varandra när man möts

• Är man beredd att hjälpa 
varandra

• Bryr man sig om varandra
• Förväntas man vara engagerad i 

frågor som rör området



• Kravlöst hej med grannar

• Stöd och hjälp mellan 
grannar ”när det behövs”

• Bra rykte 

• Trygghet

• Frihetskänsla

• Naturnära

• Närhet till service

Vad kännetecknar hälsofrämjande boendemiljöer?
Resultat från fokusgrupper med vuxna män och kvinnor

Sociala och fysiska faktorer samspelar kring vad som utgör en hälsofrämjande 
boendemiljö - den fysiska miljön påverkar den sociala



Hur stärka lokalt socialt kapital?

• Bygg in attraktiva ”tredje mötesplatser”
• Lekplatser, Samfällighetslokaler, Bibliotek, etc.

• Hur ser de lokala behoven ut?

• Satsa på attraktiva och promenadvänliga grönområden – ökar social interaktion

• Tillgodose behovet av trygghet
• Trygghetsvandringar etc.

• Förbättra ryktet för utsatta områden
• En utmaning!

• Upprustning, etablering av attraktiv service, samarbete med media etc.



• Platser som erbjuder möjlighet till 

gemenskap, roliga aktiviteter och 

positiva känslor beskrivs som 

hälsofrämjande av barnen

• Tillgång till attraktiva grönområden, 

roliga lekplatser och trygga 

mötesplatser för barn är ojämlikt 

fördelat mellan olika bostadsområden. 

• Resurser (eller brist på) i 

bostadsområden påverkar barns 

tillgång till hälsofrämjande miljöer

(utöver familjens socioekonomiska 

position)

Studie 3

Barns perspektiv på hälsofrämjande 
boendemiljöer

Resultat från barns bilder och berättelser 



Studie 4
Socialt kapital som resurs i planering och design av 

socialt hållbara och hälsofrämjande bostadsområden

Bakgrund

• Evidens för positiva (hälso) effekter av 
att bo i områden med högt social 
kapital

• Socialt kapital ojämlikt fördelat 
mellan bostadsområden

• Använda socialt kapital som ett mått 
på social hållbarhet i Umeå kommuns 
bostadsområden

• Oklart hur socialt kapital förändras 
över tid och hur det  kan påverkas 
och stärkas av lokal stadsplanering.

Syfte

1. Undersöka hur 
bostadsområdesspecifikt social 
kapital förändrats över tid i Umeå 
kommun

 sociodemografiska faktorer?

 Stadsplanering & satsningar

2. Undersöka hur människor upplever 
utvecklingen av socialt kapital i sina 
bostadsområden
 betydelsen av  ev. satsningar i området?

3. Analysera hur förändringar av 
bostadsområdesspecifikt social 
kapital inverkar på människors hälsa 
& livskvalitet

• Självskattad, sjukhusvård, död



Studie 4
Socialt kapital som resurs I planering och design av social 

hållbara och hälsofrämjande bostadsområden

Vad vill vi göra?

1. Uppföljande social kapital enkät till 16 000 personer i Umeå kommun
Varav 4000 som besvarade enkäten förra gången
Länka enkätdata till registerdata från patient- och dödsorsaksregistret

2. Intervjuer med strategiska stadsplanerare m.fl. om vilka satsningar som 
genomförts i Umeås bostadsområden under de senaste 12 åren

Genomgång av  kommunala planerings- och uppföljningsdokument

3. Intervjuer och fokusgrupper med invånare i ett antal utvalda bostadsområden
 Där socialt kapital har minskat, ökat, är oförändrat 

4. Bedriva forskningen i nära samarbete med Umeå kommun och kommissionen för 
ett socialt hållbart Umeå 

 Regelbundna träffar för att säkerställa att projektet kan bidra med relevant kunskap för lokal social 
bostadspolitik



Studie 4
Socialt kapital som resurs i planering och design av social hållbara och hälsofrämjande 

bostadsområden

Vad kan projektet leda till?

• Få ett mått på hur socialt kapital  – social hållbarhet – i bostadsområden 
har förändrats över en 12 års period, och en förståelse för hur eventuella 
förändringar kan förklaras

• Rekommendationer för hur en socialt hållbar bostadsplanering kan 
utformas – vilka satsningar stärker socialt kapital?

• Ge insikter om hur ojämlikhet i hälsa kan minska genom breda insatser i 
våra boende- och livsmiljöer

• Ge “tysta grupper” – inte minst barn – en röst!

TACK!


