
Handledning till inventeringsprotokoll  
för nulägesanalys

Bostadsområdet  
– en hälsofrämjande arena



DETTA ÄR ETT UTDRAG ur rapporten Bostadsområdet – en 

hälso främjande arena (R 2010:18). Texten återfinns under 

 rubriken Checklista för att kartlägga bostadsområden på 

sidorna 25–44 i rapporten. I texten finns referenser, vilka  

i vissa fall ger ett tydligt stöd vid bedömningarna av de olika 

faktorer/kvaliteter som har betydelse för människors väl

befinnande och hälsa.

Handledningen utgör tillsammans med inventeringspro

tokollet en komihåglista eller checklista, vilket gör det  lättare 

vid en inventering att identifiera de kvaliteter eller brist på kva

liteter som finns. Resultatet av en inventering kan utgöra ett 

underlag vid planering av förnyelse eller upprustning av  

ett bostadsområde.

De referenser som finns i handledningen återfinns i sin helhet 

i rapporten Bostadsområdet – en hälsofrämjande arena.

FOTO: s 9 TrOns/scanpix, s 12 T.  anderssOn/bildarkiveT, s 16 rOlF höjer/scanpix, 

s 19 neTTan Oliw/sTaTens FOlkhälsOinsTiTuT
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Checklista för att kartlägga 
bostadsområden

Allmänt om checklistan
För att göra ett bostadsområde mer attraktivt för olika befolkningsgrup-
per räcker det inte med att förbättra de inre kvaliteterna (t.ex. ventilation, 
fönster, dörrar och vitvaror). Det är minst lika viktigt att förändra och för-
bättra de yttre kvaliteterna (t.ex. tillgång till grönområden, promenadstråk 
och cykelvägar) och de sociala kvaliteterna (som människors känsla av 
trygghet och säkerhet samt deras attityder till området). Ett sätt att fånga 
ett bostadsområdes sociala kvaliteter är att låta många personer komma 
till tals, i stormöten eller genom att arbeta med enkäter eller intervjuer.  

Det är viktigt att tidigt i planeringen uppmärksamma ett bostadsområdes 
kvaliteter eller brist på kvaliteter, för då kan planeraren lättare ta hänsyn till 
olika befolkningsgruppers behov. Checklistan kan göra det lättare att iden-
tifiera dessa kvaliteter och säkerställa att befolkningsgruppernas behov kan 
tillgodoses när ett bostadsområde ska upprustas eller utvecklas. Människor 
har ett grundläggande behov av ett eget boende, av att slippa vara trång-
bodda (Boverket, 2006b) och av att ha inflytande över sin närmiljö, dvs. 
kunna ta egna initiativ. Ansvaret för att utveckla en hälsofrämjande boende-
miljö delas av de boende samt kommunen och bostadsföretaget.

Lämpligt arbetssätt
Checklistan är tänkt att fungera som en ”kom ihåg-lista” och vid invente-
ringen används inget poängsystem eller något annat sätt att värdera. Syftet 
är att beskriva hur bostadsområdet ser ut vid inventeringstillfället. De 
överväganden som görs om ”färgsättning” av checklistan blir subjektiva, 
men har i vissa fall stöd i de referenser som finns i handledningen. För att 
få så bra överväganden som möjligt är det viktigt att olika kompetenser, 
inklusive de boende, finns med vid inventeringstillfället. En del informa-
tion återkommer på flera olika ställen i checklistan eftersom samma sak 
kan vara viktig för flera olika faktorer. Det är t.ex. viktigt att tänka på 
säkerhet och trygghet både inomhus och utomhus.

Inventeringen av ett bostadsområde gäller nivåerna bostaden, bostadsgår-
den, bostadsområdet och stadsdelen, och processen kan indelas i fyra steg:
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1.	Förberedelse. Bjud in fastighetsägaren och en utvald representant för de 
boende samt planerare på kommunen som ansvarar för fysisk planering 
och folkhälsa. Gruppen lägger tillsammans upp inventeringen och utgår 
från checklistan och handledningen. Under avsnittet ”Ifyllnad av check-
listan” finns fördjupande texter.

2.	Inventering. Fyll i checklistan med hjälp av handledningen. Anteckna 
noggrant alla iakttagelser utöver det som framgår av de ifyllda fälten.

3.	Analys	och	dokumentation. Analysera och dokumentera resultatet av 
inventeringen. Detta bör lämpligen göras i nära anslutning till inven-
teringstillfället när iakttagelserna fortfarande finns i färskt minne. 
Renskriv resultatet från checklistan, förtydliga alla iakttagelser och ana-
lysera inventeringsresultatet med stöd av frågor som ”Vilka kvaliteter 
finns?”, ”Var finns svaga punkter?” och ”Finns det något speciellt att 
beakta ur exempelvis ett jämlikhetsperspektiv som inte framkommer av 
checklistan?”.

4.	Åtgärdsplan. Använd resultatet från analysen till en åtgärdsplan för 
att utveckla ett befintligt bostadsområde eller för att etablera ett nytt 
bostadsområde.

Checklistans uppbyggnad och syfte
Checklistan huvudsyfte är att ge stöd till kommunala planerare som ansva-
rar för fysisk planering och folkhälsa samt andra (t.ex. bostadsföretag och 
hyresgästförening) vid en inledande beskrivning av ett bostadsområde (en 
så kallad nulägesanalys). Det blir då lättare att se om bostadsområdet är 
anpassat efter olika gruppers särskilda behov och om det kan bli attraktivt 
för olika befolkningsgrupper. De befolkningsgrupper som särskilt beaktas 
i checklistan är, barn och unga samt äldre och personer med funktionsned-
sättningar. Även andra grupper och perspektiv beaktas (t.ex. personer med 
utländsk bakgrund och socioekonomiskt svaga grupper samt ett genusper-
spektiv). Nulägesanalysen har fyra delar: 1) förberedande arbete, 2) inven-
tering av kvaliteter – inre respektive yttre, 3) förslag till hälsofrämjande 
åtgärder och 4) bedömning – prioriterade grupper (t.ex. funktionsnedsätt-
ning, genus, barn, äldre och etnicitet).

Förberedande arbete
Checklistans första del kräver sökning i databaser, register och dokument. 
Denna fas börjar när ett beslut om upprustning eller nybyggnation har fat-
tats och beskriver formerna för arbetet och kartläggningen. Det handlar 
t.ex. om att ta fram statistik över befolkningen i stadsdelen eller bostads-
området och om att göra de boende delaktiga i processen.

DEFiniTion  
– TRyGGhET
Enligt Nationalencyklopedin 
är ”trygghet” detsamma 
som en upplevd känsla av 
att vara trygg. Det kan t.ex. 
handla om att kunna lita 
på sina grannar om man 
behöver hjälp. 

DEFiniTion  
– sÄkERhET
Enligt Nationalencyklopedin 
är ”säkerhet” det samlade 
resultatet av åtgärder eller 
egenskaper (anordningar 
och rutiner) som minskar 
sannolikheten för att olyck
or eller andra oönskade 
händelser ska inträffa.
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inventering 
Inre faktorer
Under denna rubrik beskrivs bostadsområdets inre kvaliteter som läge i 
terrängen, fysisk tillgänglighet, hälsorelaterade miljöfaktorer, faktorer 
som kan påverka människors säkerhet och trygghet samt den psykosociala 
miljön.

Tillgänglighet kan t.ex. handla om utformning av entréer, trapphus, his-
sar, förråd och gemensamhetsutrymmen, och den påverkar olika befolk-
ningsgrupper på skilda sätt. Det är främst äldre och personer med funk-
tionsnedsättning som kan uppleva svårigheter. När det gäller säkerhet och 
trygghet måste det t.ex. finnas låsningsrutiner på ytterdörrar samt bra bal-
konger och uteplatser, fönster, toaletter och badrum för att sådana utrym-
men ska kunna användas på ett säkert sätt. När det gäller främst gruppen 
äldre finns det anledning att uppmärksamma att en stor del av t.ex. fall-
olyckorna sker i hemmen (t.ex. på grund av trösklar). Den inre kvaliteten 
kan också påverkas av hälsorelaterade miljöfaktorer som byggmaterial 
och ventilation samt förekomst av buller och radon. Hit hör även frågor 
om risker med legionellabakterier.

Till denna del hör även en beskrivning av den psykosociala miljön 
inomhus. Det finns många företeelser som skapar rädsla och obehag för 
de boende, exempelvis direkta och synliga hot som skadegörelse, klotter, 
missbruk, kriminalitet och våld eller övergrepp. Störande grannar utgör 
också ett bekymmer som kan ge obehag och skapa irritation.

Yttre faktorer
Under denna del beskrivs de yttre kvaliteterna, såväl på bostadsgården 
som i bostadsområdet och i stadsdelen. Ur folkhälsosynpunkt är det viktigt 
att bostadsgården känns trygg och säker för de boende, att det är lätt att ta 
sig fram och att utemiljön känns tilltalande och spännande. Till bostads-
gården hör även en beskrivning av den psykosociala miljön (se under rub-
riken ”Inre kvaliteter”).

Kvaliteterna i bostadsområdet kan vara tillgång till allmänna kommuni-
kationer och serviceutbud men också säkerhet och trygghet. Fritidsmiljön 
har också stor betydelse för hur attraktivt ett bostadsområde upplevs, lik-
som kommunikationerna till och från området i form av gång- och cykel-
vägar, bilvägar och kollektiva färdmedel (buss, pendeltåg, tåg och tun-
nelbana). Bostadsområdet har också ett närområde. Det finns dock ingen 
vedertagen definition av vad detta är, utan vid inventeringar av bostadsom-
råden måste detta definieras från fall till fall. En studie visar att närområdet 
ligger inom 5–10 minuters promenad från bostaden och att det bör inne-
hålla sådana funktioner (t.ex. service och fritidsutbud) som känns natur-
liga att ta med (Boverket, 2007a; Grahn Patrik & Stigsdotter Ulrika A, 
2003). Ett bostadsområdes attraktivitet påverkas också av det serviceut-
bud och de mötesplatser som finns i närområdet, och då är det viktigt med 
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avståndet till t.ex. skola och förskola, hållplatser för allmänna kommuni-
kationer, affärer och butiker, restauranger och vårdcentral. De boende vill 
också kunna röra sig i bostadsområdet utan rädsla, och därför är frågor 
som rör säkerhet och trygghet betydelsefulla. Vidare är det viktigt att det 
finns bra belysning, att det går att ta sig över trafikerade leder på ett säkert 
sätt (med hjälp av trafikljus, fartdämpande korsningar och gångtunnlar), 
att trafikbuller avskärmas, att minimera exponeringen för luftföroreningar 
i närheten av bostaden så långt det är möjligt, att ta bort skymmande växt-
lighet invid gång- och cykelstråk och att lekplatser utformas med tanke 
på skaderisker och även med tanke på att det finns barn med särskilda 
behov. När det gäller säkerhet och trygghet för gående och cyklister finns 
en intressekonflikt. Gång- och cykelvägen kan kännas trygg och säker om 
den är separerad från biltrafiken men ändå kännas otrygg om den bitvis är 
skymd från den trafikerade vägen. När det gäller fritidsmiljön är det viktigt 
att vara uppmärksam på befintliga kvaliteter som parker och grönområden 
för rekreation, möjligheter till lek (barn behöver också ”vilda” lekplatser) 
och fysisk aktivitet samt idrottsanläggningar, mötesplatser (kvartersgår-
dar, caféer, kyrkor m.m.), biografer och teatrar.

Bostadsområden ingår ofta i en stadsdel, och därför kan det vara viktigt 
att bedöma området i förhållande till stadsdelen. Precis som i bostadsom-
rådet bestäms stadsdelens attraktivitet av faktorer som fysisk tillgänglig-
het, kommunikationer, hälsofaktorer i utemiljön, säkerhet och trygghet, 
tillgång till service samt mötesplatser och fritidsmiljön.

Förslag till hälsofrämjande åtgärder
Efter inventeringen av de inre och de yttre kvaliteterna kan det vara bra 
att direkt på plats, med alla fördelar och brister i färskt minne, notera 
åtgärdsförslagen samt vem som har ansvaret för kommande insatser och 
om möjligt när det ska åtgärdas.

Behovsbedömning – prioriterade grupper
Checklistan avslutas med en allmän bedömning av hur väl ett bostadsom-
råde i nuläget tillgodoser olika befolkningsgruppers behov. Med stöd av 
inventeringsresultatet och de föreslagna åtgärderna görs en samlad bedöm-
ning, särskilt med tanke på de prioriterade grupperna. Denna bedömning 
kan sedan ligga till grund för styrelsebeslut om val av handlingsväg. 
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Ifyllnad av checklistan
Checklistan fylls i genom att markera de kvaliteter och anordningar som 
finns inom bostadsområdet med färger. Det finns också möjlighet att göra 
noteringar i fältet ”Kommentarer”. Notera även information som saknas 
i fälten som redan är ifyllda, dvs. om det finns en kvalitet som inte har 
angivits i checklistan.

Checklistans första del – ”Förberedande arbete” – bör vara ifylld innan 
inventeringen genomförs eftersom den är mer utredande och administrativ. 
Den andra delen handlar om förekomst eller avsaknad av olika kvaliteter, 
både inne i husen, på bostadsgården, i bostadsområdet och i stadsdelen. 
Dessutom finns möjlighet att beskriva den psykosociala bostadsmiljön. I 
den tredje delen går det att skriva in förslag till hälsofrämjande åtgärder. 
Slutligen görs en allmän och samlad bedömning av vilka faktorer som finns 
eller saknas när det gäller att tillgodose de prioriterade gruppernas behov.

Varje rad på checklistan står för en kategori kvaliteter, t.ex. ”Fysisk 
tillgänglighet” på ”Bostadsgården” bedöms med fem kvaliteter. Eftersom 
olika bostadsområden har olika karaktärsdrag kan det bli många eller få 
markeringar per rad, och ibland inga alls om de föreslagna kvaliteterna 
saknas. Ett bostadsområde uppfyller sällan samtliga befolkningsgruppers 
behov, utan detta är en bedömning som måste göras från fall till fall bero-
ende på områdets karaktär. När inventeringsresultatet har analyserats bör 
det framgå vilka kategorier och kvaliteter som är viktiga för respektive 
område.

I texten nedan finns förtydliganden och exempel som ska underlätta 
bedömningen av bostadsområdet.

Definitioner
De kvaliteter i ett bostadsområde som är direkt eller indirekt kopplade till 
hälsa och trivsel kan beskrivas som ”inre kvaliteter” och ”yttre kvaliteter”. 
De inre kvaliteterna har med själva husen att göra (inomhusmiljön) medan 
de yttre kvaliteterna finns dels i anslutning till husen (bostadsgården), dels 
lite längre bort i bostadsområdet och dels i stadsdelen som helhet. Även 
den psykosociala bostadsmiljön inventeras och bedöms.

Förberedande arbete
När man inventerar ett bostadsområde ur folkhälsosynpunkt är det viktigt 
att utgå från det utredningsmaterial som låg till grund för beslutet om att 
rusta upp det (befolkningsstatistik på områdesnivå och en teknisk beskriv-
ning av de befintliga byggnaderna och miljöerna). Det är också viktigt att 
boende är delaktiga i bostadsförnyelsen och att planingenjörer har börjat 
samverka med folkhälsoplanerare och andra yrkesgrupper innan invente-
ringen startas. 
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Forskning visar att delaktighet och inflytande ger en starkare känsla av 
att vara en del i ett sammanhang. När människor upplever att de inte kan 
påverka sina egna livsvillkor eller samhällsutvecklingen kan man få pro-
blem med utanförskap, maktlöshet och i förlängningen ohälsa. De boende 
kan vara delaktiga på fem olika sätt, genom 1) information, 2) konsulta-
tion, 3) dialog, 4) samarbete och 5) medbestämmande. Det är viktigt att 
vara tydlig med vilken form av delaktighet som avses och utlovas, annars 
kan människor får fel förväntningar vilket ofta leder till frustration och 
besvikelse (Nilsson, 2009).
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inventering – inre faktorer

Bostaden
Fysisk tillgänglighet
Begreppet fysisk tillgänglighet i inomhusmiljön beskriver hur bra en 
bostad eller lokal fungerar för olika befolkningsgrupper (t.ex. personer 
med någon funktionsnedsättning, barn och äldre). Det innefattar både 
bostadens fysiska egenskaper och tillgången till information om vad som 
ska åtgärdas (kostnader kan medföra att åtgärder måste göras i etapper).

Punktlistan anger exempel på faktorer avseende fysisk tillgänglighet.

• Entré	och	 trapphus. Kan en person med någon funktionsnedsättning 
komma in i huset, öppna tunga dörrar, läsa information och nå knap-
parna på en porttelefon, ringklocka eller portkodspanel? Är utrymmet 
innanför entrédörren tillräckligt stort för att t.ex. passera med rullstol? 
Är belysningen bra? Finns kontrastmarkeringar i trapporna? (Boverket 
BBR 2008 3:14)

•  Hiss. Finns en hiss eller ska en hiss installeras? En byggnad utan hiss 
utestänger många, både äldre och personer med funktionsnedsättningar.
(Boverket BBR 2008 3:144) 

•  Förråd	och	avfallsrum.	Går det att ta sig till förrådet och avfallsrummet 
med rollator, rullstol etc.? (Boverket BBR 2008 1:6; Boverket BBR 2008 
3:23). Numera brukar avfallsrum iordningställas på bostadsgården där 
källsortering anordnas.



10

•  Tvättstuga. Är tvättstugan tillgänglig även för personer med funktions-
nedsättningar? (Boverket BBR 2008 3:22)

•  Information. Finns information till de boende om rutiner och ansvar om 
bostaden på olika språk?

•  Lägenhetsstorlekar. Finns det en variation av lägenhetsstorlekar inom 
stadsdelen eller bostadsområdet? För att en växande familj ska kunna 
bo kvar i området behöver det finnas större lägenheter att flytta till.  

Hälsofaktorer i inomhusmiljön
Hälsofaktorer i inomhusmiljön omfattar sådant som på olika sätt kan 
påverka människors hälsa och välbefinnande. Det kan t.ex. handla om 
byggmaterial, belysning, buller, ventilation och radon. 

Punktlistan anger exempel på faktorer avseende hälsa i inomhusmiljön.

• Byggmaterial. Används ”hälsosamma” material och byggprodukter 
(med tanke på allergier m.m.)? Hur och när har det gamla byggmateria-
let tagits om hand? (Boverket BBR 2008 1:4)

•	 Belysning. Har entréer, korridorer och gemensamhetsutrymmen bra 
ljusförhållanden? (Boverket BBR 2008 6:3)

• Buller. Vilka bullerkällor finns i anslutning till bostaden? (Boverkets 
allmänna råd 2008:1; Boverkets allmänna råd 2009:1) 

• Ventilation. Vilken typ av ventilation finns i byggnaderna? Kommer ven-
tilationen att byggas om? (Boverket BBR 2008 6:25; Boverkets förord-
ning 2001:527) 

• Radon. Finns mark och/eller byggmaterial som avger radon? (Boverket 
BBR 2008 6:23)

Säkerhet och trygghet
För att bostaden ska vara säker och trygg måste det finnas lås på entréer 
och förråd, och man måste också minimera riskerna för fallolyckor och 
andra skador. Detta påverkar t.ex. utformningen av balkonger och ute-
platser samt fönster, toaletter och badrum. Grannarna kan också ge trygg-
het om de boende har förtroende för dem. Vid insyn i bostaden kan trygg-
hetskänslan minska medan ”utsyn”, dvs. möjlighet att t.ex. ha uppsikt 
över gård eller grannens lägenhet, kan öka trygghetskänslan.

Punktlistan anger exempel på faktorer som avser säkerhet och trygghet.

•  Låsning	av	dörrar	och	fönster. Är entrédörrarna låsta efter en viss tid-
punkt? Vilken typ av låsning finns? Når barn och personer med funktions-
nedsättningar upp till en eventuell portkodspanel? Har fönstren spärrar 
för att förhindra fallolyckor? Hur är de utformade med tanke på fönster-
putsning? (Boverket BBR 2008 3:143; Boverket BBR 2008 8:231)
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•  Trappor. Hur är trapporna utformade? Är trappstegen markerade för 
personer med nedsatt syn? (Boverket BBR 2008 8:232)

•  Utrymningsvägar. Är de tydligt utmärkta och fria från hinder? Kan 
personer med någon funktionsnedsättning ta sig ut? (Boverket, 2006a; 
Handisam, 2008) 

•  Balkong	och	uteplats. Finns barnspärrar och låsning på dörren till bal-
kongen eller uteplatsen? Hur är balkongräcket utformat? Finns det 
någon nivåskillnad från bostaden ut till balkongen eller uteplatsen? 
(Boverket BBR 2008 8:231)

•  Toalett	och	badrum. Kan de boende snubbla över tröskeln in till toalet-
ten eller badrummet? Finns något stödhandtag invid duschen? (Boverket 
BBR 2008 8:22)

•  Möjlighet	att	se	in	och	ut. Hur skyddas bostaden mot insyn? Finns t.ex. 
persienner? Går det att ha uppsikt över människor som rör sig i området 
samt över grannens lägenhet, balkong och/eller uteplats?

Läget i terrängen
Bostadens läge i terrängen har betydelse för tillgången till naturligt ljus och 
lufttemperaturen i den. Ett hus som vetter mot söder eller väster har mer 
solljus än ett som vetter mot norr eller öster, och om bostaden står högt i 
terrängen får den ett bättre temperaturklimat än om den är placerad lågt. I 
terrängens lägre partier bildas ibland köldsvackor som kan sänka tempera-
turen. En bostad som ligger högt med utsikt över det omgivande landska-
pet är generellt attraktivare än en som ligger lågt (Boverket BBR 2008 6:3). 
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inventering – yttre faktorer

Bostadsgården 
Fysisk tillgänglighet
I utomhusmiljön handlar fysisk tillgänglighet t.ex. om möjligheten att 
ta sig fram till handikapparkering invid entréer med handikappfordon, 
tillgången till kollektivtrafik och avståndet till hållplatser. Det kan också 
handla om gång- och cykelvägar samt anpassningar för personer med 
någon funktionsnedsättning. Många äldre upplever obehag när t.ex. en 
cyklist kommer för nära, och att partier utmed gång- och cykelvägen med 
liten insyn känns otrygga. Gång- och cykelvägen bör vara 1,6–1,8 meter 
bred för att en gående och en rullstolsburen ska kunna ta sig fram bredvid 
varandra. 

Punktlistan anger exempel på faktorer som har betydelse för den fysiska 
tillgängligheten.

•  Fartdämpande	åtgärder. Är bostadsgården utrustad med fartdämpande 
åtgärder (vägbulor, blomlådor m.m.) och bilfri? Kan fordon med speci-
altillstånd köra in på gården, liksom andra fordon vid i- och urlastning? 
Är bostadsgården en trygg lekplats för barn och en trygg plats för äldre 
och för personer med funktionsnedsättningar?
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•  Gång-	och	cykelvägar. Är gång- och cykelvägar åtskilda eller är de sam-
manbyggda samt går de vissa sträckor genom täta buskage? Sker cykling 
på de gåendes villkor? Har gång- och cykelvägarna ett slätt underlag och 
är de väl underhållna året runt? Finns bänkar längs gångvägarna som 
äldre kan vila på?

•  Anpassning	för	personer	med	någon	funktionsnedsättning. Är gångvä-
garna framkomliga även för den som är rullstolsburen? Är underlaget 
hårdgjort, slätt, halkfritt och ljusare än omgivningen så att det underlät-
tar för synskadade? Finns ramper eller omvägar vid trappor som gör 
att även människor med gångsvårigheter kan ta sig fram? (Handisam, 
2009; Lundell, 2005) 

•  Sittplatser. Finns attraktiva och funktionella sittplatser (avskilda, vind-
skyddade, skugga och i solläge)?

•  Avfallsrum. Finns avfallsrum på bostadsgården för sopsortering och 
grovsopor? Hur är tillgängligheten?

•  Information. Är informationen placerad så att den även kan läsas av 
t.ex. rullstolsburna och finns den på de språk som talas i området?

Hälsofaktorer i utomhusmiljön
Med hälsofaktorer i miljön avses faktorer på bostadsgården som på olika 
sätt kan påverka människors hälsa och välbefinnande, t.ex. UV-strålning, 
luftföroreningar, förorenad mark och buller. När det gäller UV-strålning är 
det extra viktigt för barn, äldre och personer med hjärt- och kärlsjukdom att 
kunna välja sol eller skugga. Gungor och sandlådor kan med fördel place-
ras i skugga. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten kan UV-strålning ge upphov 
till hudcancer, framför allt malignt melanom (Strålsäkerhetsmyndigheten 
2009). I framför allt stadsmiljö kan luftkvaliteten nå ohälsosamma nivåer. 
Det handlar då om partiklar, marknära ozon och kväveoxider. Ur ett 
folkhälsoperspektiv är det särskilt viktigt att beakta sårbara grupper som 
barn, äldre och kroniskt sjuka. Vid grävarbeten och schaktningar i tidigare 
förorenad mark kan föroreningarna sprida sig till mark och vatten runt 
omkring. I större städer kan framför allt ljud från trafiken uppfattas som 
störande. Det finns inga exakta gränser för när ljud blir buller eftersom 
upplevelsen är individuell, men man brukar sätta en gräns vid 45 dBA 
utomhus på natten och 55 dBA dagtid (Naturvårdsverket, 2009d).

Punktlistan anger exempel på faktorer avseende hälsa i utemiljön.

•  UV-strålning. Kan de boende välja att sitta eller leka i skuggan? 
•  Luftföroreningar. Vilken luftkvalitet finns i området? 
•  Förorenad	 mark. Är området byggt på ett gammalt industriområde, 

avfallsupplag eller utfyllnadsområde? 
•  Trafikbuller. Vilka bullernivåer finns i anslutning till bostadsgården? 
•  Avfallshantering. Finns åtgärder vidtagna för att minska risken för ska-

dedjur och smitta?
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Säkerhet och trygghet
För att få en säker och trygg bostadsgård måste det finnas möjlighet till 
social kontroll, dvs. att det alltid finns en möjlighet att någon ser vad 
som händer. Den sociala kontrollen kan öka med hjälp av olika fysiska 
faktorer som belysning, grönska och utformning av lekplatser m.m. Ett 
bostadsområde upplevs också som mindre tryggt om människor känner 
sig hotade där. I boken Stadsrum - människorum (Berglund & Jergeby, 
1998) beskrivs tre orsaker till varför vi inte använder det offentliga rum-
met i så hög utsträckning som vore möjligt. Dessa orsaker är tidsbrist, 
rädsla för våld och rörelsehinder. Bristande belysning kan skapa otrygghet 
och bidra till att vissa grupper (t.ex. kvinnor, barn och äldre) avstår från 
att använda området när det är mörkt ute. Belysningen kan med fördel 
även vara anpassad, dvs. så att belysningsstolparna placeras strax utanför 
gångbanan. Armaturerna bör helst vara nedåtriktade för att inte blända. 
Skadegörelse, klotter, våld och övergrepp samt öppet missbruk ger nega-
tiva signaler och sänker attraktiviteten i ett område. Föräldrar oroar sig för 
sina barn samtidigt som äldre och personer med funktionsnedsättningar 
inte vågar gå ut och det känns allmänt otrivsamt (Stenström, 2009). När 
det förekommer våld och övergrepp i ett bostadsområde upplever männis-
kor obehag. Särskilt äldre, personer med någon funktionsnedsättning och 
kvinnor kan känna att det begränsar deras rörelsefrihet så att de inte vill 
vistas utomhus, framför allt kvällstid.

Punktlistan anger exempel på faktorer som avser säkerhet och trygghet.

•  Belysning. Är belysningen tillfredsställande på bostadsgården? 
•  Skymmande	vegetation. Finns träddungar och buskage utmed gång- och 

cykelvägar som skymmer sikten och ger skuggiga mörka partier kvälls- 
och nattetid?

•  Lekplats. Vilken standard har lekredskapen? Är de säkra att använda? 
Används de? Är de anpassade för barn med funktionsnedsättningar? Är 
de stimulerande, lärande och bidrar till att barnens kreativitet prövas? 

•  Skaderisker. Finns några skaderisker på bostadsgården som dåligt 
underhållna lekredskap, dåligt fastsatta brunnslock och piskställningar 
som kan ge klämskador?

•  Gårds-	eller	stadsdelsråd. Finns något gårdsråd eller stadsdelsråd eller 
dylikt i området?

•  Trygg	miljö. Förekommer öppet missbruk och hur möter kommunen 
detta problem? Vilka åtgärder vidtas för att öka tryggheten i stadsdelen 
eller bostadsområdet? 

• ”Trygghetsplan”. Finns en trygghetsplan för bostadsområdet?
•	 Hastighetsmätning	och	trafikvolym. Görs mätningar inom bostadsom-

rådet?
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Estetik
Utformningen av huskroppar, fasader, entréer, balkonger och uteplatser, 
växtlighet och platser för vila och aktivitet har betydelse för trivseln och 
attraktiviteten. Estetik är ett av flera sätt att förbättra människors livs-
villkor. Forskningen har visat att tillgången till grönska i vår närhet har 
betydelse på många sätt. Förutom att det kan vara estetiskt tilltalande med 
träd, buskage och blomsterarrangemang har grönskan också betydelse för 
människors välbefinnande. Äldre människor uppskattar särskilt växter 
som de känner igen. En öppen grön yta inbjuder till både aktivitet och 
vila i form av t.ex. lek, spontanidrott och solbad. Om det dessutom finns 
bärbuskar och fruktträd ökar bostadsgårdens attraktivitet. För att göra 
trädgården trivsammare behövs insynsskydd, rumsbildning med sittplatser 
i både sol och skugga samt träd och klätterväxter. Det bör finnas möbler 
eller bänkar att sitta på intill bostaden, dels för den som har rörelsesvå-
righeter och behöver vila oftare, dels för den som bara vill njuta en stund 
utomhus. Sittgrupper och bänkar bör vara placerade så att det går att välja 
mellan sol och skugga. Psykologisk forskning visar att färg och form har 
betydelse för hur vi uppfattar olika miljöer, och därför har utformningen 
av huskroppar, fasader, balkonger och uteplatser betydelse för områdets 
attraktivitet. För att människor ska trivas och känna stolthet över sin 
boendemiljö är det viktigt att särskilt ta tillvara och beakta byggnaders och 
bebyggelsemiljöers kulturvärden. Konstutsmyckningar förhöjer värdet 
ytterligare (Gårdsutveckling i miljonprogramsområden, Boverket 2008.).

Punktlistan anger exempel på faktorer avseende estetik.

•  Träd,	 buskar	 och	 planteringar. Finns några träd, buskar och plante-
ringar på bostadsgården?  

•  Gräsmatta	 och	 trädgård. Finns någon gräsmatta eller trädgård på 
bostadsgården? 

•  Sittgrupper	och	bänkar. Finns några sittgrupper eller bänkar på bostads-
gården? 

•  Fasader,	entréer,	balkonger	och	uteplatser. Är områdets fasader, entréer, 
balkonger och uteplatser estetiskt tilltalande? 

•  Kulturmiljö	och	konst. Finns det värdefulla byggnader, bebyggelsemil-
jöer och konst på bostadsgården? 
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Bostadsområdet
Fysisk tillgänglighet och kommunikation
En viktig kvalitet i ett bostadsområde är hur människor kan transportera sig 
mellan olika målpunkter som bostaden, arbetet, skolan och olika servicein-
rättningar. Då är det betydelsefullt med tillgång till allmänna kommunika-
tioner samt gång- och cykelvägar, inte minst de senare som gör att männis-
kor på ett säkert sätt kan motionera i vardagen (så kallad aktiv transport). 
Den fysiska tillgängligheten till service, skola arbetsplatser och grönområ-
den försämras av barriärer som trafikleder, men även av mentala barriärer 
som skillnaden mellan ett bostadsområdes höghus- och låghussida. För de 
boendes säkerhet och trygghet är det viktigt att breda och raka gator som går 
in i bostadsområdet är hastighetsbegränsade och försedda med farthinder. 
Det bör endast vara tillåtet att ta bilen fram till det hus där man bor för att 
lasta i och ur den. Detta måste dock ske på cyklisters och gåendes villkor.

Punktlistan anger exempel på faktorer avseende fysisk tillgänglighet och 
kommunikation.

•  Gator	och	bilvägar. Har åtgärder vidtagits för att dämpa hastigheten på 
gator och bilvägar i bostadsområdet? 

•  Busshållplats. Hur långt är det till busshållplatserna?
•  Gång-	och	cykelväg. Ligger gång- och cykelvägen intill en gata eller tra-

fikled, eller är den separat? Kan t.ex. äldre och personer med funktions-
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nedsättning ta sig fram på gång- och cykelvägarna i området? Finns 
några tunnlar och övergångsställen?

•  Cykelparkering. Vilka lösningar finns för bra cykelparkering?
•  Barriärer. Finns några barriärer inom bostadsområdet som försämrar 

den fysiska tillgängligheten till olika målpunkter?

Hälsofaktorer i utemiljön
Hälsofaktorer i utemiljön är faktorer i anslutning till eller på bostadsgår-
den som på olika sätt kan påverka människors hälsa och välbefinnande. 
Buller är ett utbrett miljö- och folkhälsoproblem som påverkar människor 
på olika sätt samt har stor betydelse för vår hälsa och livskvalitet. Det finns 
riktvärden när det gäller buller från trafik och flyg. För trafikbuller utom-
hus vid bostad gäller 55 dBA. I Sverige exponeras cirka två miljoner män-
niskor för trafikbuller som är högre än detta riktvärde (Naturvårdsverket, 
2009d). Luftföroreningar utomhus är en betydande orsak till ohälsa, och 
de allvarligaste konsekvenserna kan vara förkortad livslängd, besvär från 
luftvägarna och cancer. Luftföroreningar utomhus kommer från ett stort 
antal källor, t.ex. trafik (den dominerande källan i stadsmiljö), uppvärm-
ning, långdistanstransporter och industriprocesser. Partiklar, ozon, kväve-
oxider och organiska ämnen (bl.a. bensen, eten och polyaromatiska kolvä-
ten) är exempel på föroreningar som orsakar många olika typer av besvär 
och sjukdomar (Socialstyrelsen & Karolinska Institutet, 2009). 

Punktlistan anger exempel på faktorer avseende hälsa i utemiljön.

•  Trafikbuller. Hur upplevs bullernivåerna utomhus i bostadsområdet? 
•  Luftföroreningar. Vilken luftkvalitet finns i bostadsområdet? 

Säkerhet och trygghet
I ett säkert och tryggt bostadsområde kan de boende t.ex. gå och cykla säkert 
till och från bostaden. Säkerhet och trygghet är beroende av olika fysiska fak-
torer som belysning, buller, skymmande vegetation, utformning av lekplatser 
och möjligheten att ta sig över trafikleder. Det kan också handla om trasiga 
brunnslock och lekredskap eller farliga lek- och trafikmiljöer. Det är viktigt att 
dessa faror uppmärksammas och åtgärdas på ett tidigt stadium.

Punktlistan anger exempel på faktorer avseende säkerhet och trygghet.

•  Belysning. Vilken typ av belysning finns i bostadsområdet?
•  Skymmande	vegetation. Finns platser med vegetation som skymmer sik-

ten utmed gång- och cykelvägar eller som är så tät att den ger skuggiga 
mörka partier, särskilt kvälls- och nattetid?

•  Lekområden	och	lekplatser. Vilken standard har lekredskapen? Är de 
säkra att använda? Används de? Är de anpassade för barn med funk-
tionsnedsättningar?

•  Skaderisker. Vilka skaderisker finns inom bostadsområdet? 
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Tillgång till service
Serviceutbudet i ett bostadsområde kan vara både kommersiellt och 
offentligt och det har stor betydelse för attraktiviteten, inte minst för de 
som saknar egen bil och därmed har svårare att ta sig till olika målpunkter. 
För bra tillgänglighet till servicen för alla är det viktigt att det finns såväl 
handikapparkering som ramper. 

Punktlistan anger exempel på faktorer avseende tillgång till service.

•  Affärer	och	butiker. Hur långt är det till olika affärer och butiker från 
bostadsområdets alla delar? Vilken typ av affärer finns? Vilka varor 
erbjuds? Är de hälsosamma och miljövänliga?

•  Restaurang	och	pub. Finns några restauranger inom och i närheten av 
området? Vilken typ av restaurang? Erbjuds några hälsosamma alternativ?

•  Kiosk	och	spelombud. Finns en kiosk eller ett spelombud i området?
•  Skola	och	förskola. Vilken typ av skolor finns i eller i närheten av stads-

delen eller bostadsområdet? Är det en kommunal skola eller friskola? 
Förekommer någon särskild pedagogik?

•  Fastighetskontor. Finns några fastighetskontor i området? Vilka öppet-
tider har det?

Mötesplatser och fritidsmiljö
För att ett bostadsområde ska upplevas som attraktivt bör det finnas en 
tillgänglig och attraktiv fritidsmiljö samt ett bra utbud av fritidsaktiviteter, 
särskilt för ungdomar.

Punktlistan anger exempel på faktorer avseende mötesplatser och fritids-
miljön.

•  Föreningar. Vilka föreningar verkar i området? Vilka lokaler finns i 
området?

•  Kvartersgård	och	föreningslokal. Finns någon kvartersgård? Vad inne-
håller lokalen?

•  Fritidsgård. Finns någon fritidsgård i området? Vilka är öppettiderna? 
Vilket utbud av aktiviteter erbjuds?

•  Motionsanläggning. Vilken typ av anläggningar finns i eller i anslutning 
till bostadsområdet?

•  Café. Finns café inom området? Vilka öppettider gäller? Kan man sitta 
utomhus sommartid?

•  Grönområde,	park	och	vatten. Hur långt är det från bostadsområdets 
olika delar till närmaste grönområde eller park? Finns några särskilda 
anläggningar för fritid? Finns det information om hur man tar sig till 
grönområdet eller parken? Finns det en sjö, damm, å eller bäck i området?

•  Odlingslotter. Erbjuder kommunen odlingslotter till invånarna?
•  Små	spontana	mötesplatser. Finns t.ex. bänkar och grillplatser i bostads-

området? 
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stadsdelen
Fysisk tillgänglighet och kommunikation
I en stadsdel är det viktigt att människor kan transportera sig mellan olika 
målpunkter som bostaden, arbetet, skolan och olika serviceinrättningar. 
Då är det betydelsefullt att ha tillgång till allmänna kommunikationer 
samt gång- och cykelvägar, och särskilt de senare som gör att människor 
på ett säkert sätt kan motionera i vardagen (aktiv transport). Barriärer som 
trafikleder gör det svårare att nå service, skola, arbetsplatser och grönom-
råden, men det kan även finnas mentala barriärer som skillnaden mellan 
ett bostadsområdes höghus- och låghussida. För de boendes säkerhet och 
trygghet är det viktigt att breda och raka gator som går in i bostadsområ-
det är hastighetsbegränsade och försedda med farthinder. Biltrafiken måste 
dock ske på cyklisters och gåendes villkor.

Punktlistan anger exempel på faktorer avseende fysisk tillgänglighet och 
kommunikation.

•  Lokalbussar. Vilka busslinjer trafikerar stadsdelen? Hur tätt går turerna? 
Kör lokalbussarna på bensin eller diesel, gas eller biobränsle? Hur långt 
är det till busshållplatser?

•  Pendeltåg	och	tåg. Hur långt är det till den närmaste stationen eller håll-
platsen?

•  Tunnelbana. Hur långt är det till tunnelbanestationen?
•  Gator	och	bilvägar. Är gator och bilvägar in mot bostadsområdet säkra 

för gående och cyklister? 
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•  Gång-	och	cykelvägar. Ligger gång- och cykelvägen intill en gata, bilväg 
eller trafikled, eller är den separat? Kan äldre och personer med funk-
tionsnedsättning ta sig fram på gång- och cykelvägarna i området? 

• Barriärer. Finns några barriärer inom stadsdelen som försämrar den 
fysiska tillgängligheten mellan stadsdelens olika delar och till olika mål-
punkter?

Hälsofaktorer i utemiljön
Med hälsofaktorer i utemiljön menas faktorer i stadsdelen som på olika 
sätt kan påverka människors hälsa och välbefinnande. Såväl buller som 
luftföroreningar utgör stora miljö- och folkhälsoproblem som påverkar 
vår hälsa liksom att gräva och schakta i tidigare förorenad mark. Det kan 
finnas risk för att föroreningarna sprider sig till mark och vatten (se vidare 
under rubriken Bostadsområdet). 

Punktlistan anger exempel på faktorer avseende hälsa i utemiljö.

•  Trafikbuller – Hur upplevs bullernivåerna utomhus i stadsdelen? 
•  Luftföroreningar – Vilken luftkvalitet finns i stadsdelen? 
•  Förorenad	mark. Finns det några områden i stadsdelen som har byggts 

på gammal industrimark eller utfyllnad, eller på ett avfallsupplag? 

Säkerhet och trygghet
En säker och trygg stadsdel kan t.ex. handla om att kunna gå och cykla 
säkert till och från bostaden. Säkerhet och trygghet är beroende av olika 
faktorer som lekplatsernas utformning, eventuell skymmande växtlighet, 
möjligheter att ta sig över trafikerade leder och hur ofta t.ex. aktiviteter 
utförs tillsammans med andra människor (anordnar fester och kurser i 
området). Ur trafiksäkerhetssynpunkt är tunneln det bästa sättet att pas-
sera en hårt trafikerad gata även om många upplever gångtunnlar som lite 
otrygga, särskilt kvällstid. Det finns lösningar på detta som har prövats 
på olika håll. Man har t.ex. försökt öka tryggheten med hjälp av ljus och 
ljud, i form av infällda lampor i taket och med färgade dioder. Man har 
även använt sig av musik från högtalare, från en mp3-spelare som är igång 
dygnet runt. När det gäller skaderisker handlar det främst om barnen (se 
vidare under rubriken Bostadsområdet). Människor känner sig säkrare 
och tryggare när föräldrar går samman och rör sig ute bland ungdomar 
på kvällar och helger. Ett trygghetsfrämjande engagemang kan också ge 
de unga bättre uppväxtvillkor med tillitsfulla relationer till vuxna, och på 
så sätt kan man förebygga brott och missbruk (Ungdomsstyrelsen, 2007).

Punktlistan anger exempel på faktorer avseende säkerhet och trygghet.

•  Belysning. Vilken typ av belysning finns i stadsdelen?
•  Trafikljus	och	övergångsställen. Används övergångsställen av både gående 

och cyklister? Är övergångsställena upphöjda så att fordon måste sakta in?
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•  Gångtunnel. Finns det några gångtunnlar i stadsdelen? 
•  Skaderisker. Vilka skaderisker finns i stadsdelen? 
•  Föräldravandringar. Förekommer några organiserade föräldravand-

ringar inom stadsdelen? 
•  Aktiviteter. Finns det blandade funktioner inom området, t.ex. grillplat-

ser och bollplaner som gör att människor vistas utomhus under en stor 
del av dygnet? 

Tillgång till service och mötesplatser
Serviceutbudet i en stadsdel, både det kommersiella och det offentliga, har 
stor betydelse för attraktiviteten. Detta gäller särskilt för de som saknar 
egen bil och därmed har svårare att ta sig till olika målpunkter.

Punktlistan anger exempel på faktorer avseende tillgång till service och 
mötesplatser.

•  Livsmedelsaffär. Finns någon livsmedelsaffär i bostadsområdet eller 
stadsdelen? Hur långt är det till den från stadsdelens alla delar? 

•  Köpcentrum. Hur långt är det till köpcentrumet från stadsdelens alla 
delar? Vilken typ av affärer finns?

• Vårdcentral. Under vilka tider har vårdcentralen öppet? Vilka funktio-
ner erbjuds och vilka yrkeskategorier finns där?

•  MVC,	 BVC	 och	 familjecentral. Finns det funktioner som kan stödja 
barnfamiljer?

•  Socialkontor. Finns något lokalkontor? Vilka är öppettiderna?
•  Närpolis. Finns någon närpolis? Rör de sig i området? Vilka är öppet-

tiderna?
•  Apotek. Har stadsdelen ett apotek? 
•  Stadsdelskontor. Finns ett stadsdelskontor i området? Vilka är öppet-

tiderna?
•  Stadsdelstidning	eller	webbplats. Har stadsdelen en egen tidning eller 

hemsida alternativt ett informationsblad för de boende?

Mötesplatser och fritidsmiljö
För att en stadsdel ska upplevas som attraktiv måste det finnas tillgängliga 
sociala mötesplatser och en attraktiv fritidsmiljö.

Punktlistan anger exempel på faktorer avseende mötesplatser och fritids-
miljö.

•  Biograf. Finns någon biograf?
•  Teater. Finns någon teater?
•  Bibliotek. Finns ett bibliotek i stadsdelen?
•  Kyrka	och	moské. Vilka olika kyrkor finns?
•  Föreningar. Vilka föreningar verkar i stadsdelen?
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•  Idrottsanläggning	 och	 gym. Vilken typ av anläggningar finns inom 
stadsdelen?

•  Arenor	för	idrott	m.m. Vilken typ av arenor finns, och vilket utbud av 
aktiviteter finns?

•  Badhus	och	badplats. Finns ett badhus eller en badplats i stadsdelen?
• Marina. Finns någon marina i stadsdelen?
• Grönområde	och	park. Hur långt är det från stadsdelens olika delar till 

närmaste grönområde eller park? Finns några särskilda anläggningar 
för fritid? Finns information om hur man tar sig till grönområdet eller 
parken? Erbjuder kommunen odlingslotter till invånarna? Finns någon 
sjö, damm, å eller bäck i området?

• Övrigt. Finns några andra unika mötesplatser inom stadsdelen? 

Förslag till hälsofrämjande åtgärder
Den som gör inventeringen bör notera sina förslag till hälsofrämjande 
åtgärder direkt på plats. Dessa noteringar kan sedan ligga till grund för 
det planförslag (handlingsplan) som följer efter nulägesbeskrivningen och 
analysen. I förslaget finns beskrivningar av vad som bör åtgärdas, vem som 
har ansvaret för att det blir gjort och när det ska ske. Ansvaret är dock 
tudelat: Kommunernas fysiska planerare och folkhälsoplanerare ansvarar 
för att utreda och ge förslag till hur samhället kan göra boendet mer häl-
sofrämjande medan de boende bidrar till att bostadsområdet blir trivsamt 
och levande samt får en positiv identitet.

Behovsbedömning – prioriterade grupper
Inventeraren ska också göra en översiktlig bedömning av om de olika prio-
riterade gruppernas behov är tillgodosedda (barn och unga, äldre och per-
soner med funktionsnedsättningar) i bostadsområdet. Detta ska helst göras 
direkt på plats. Den slutliga bedömningen bör utföras snarast möjligt efter 
inventeringen. Vid inventeringsgenomgången och behovsgenomgången är 
det ytterst viktigt med en tvärvetenskaplig bedömning. Det är alltså en för-
del att få en bred kompetens med representanter från olika yrkesgrupper 
och organisationer, t.ex. en planingenjör, folkhälsoplanerare, socionom 
och arkitekt, samt representanter från bostadsföretaget, de boende och 
hyresgästföreningen eller någon annan organisation. Diskussionen blir då 
bred och olika aspekter kan tas upp och ventileras.
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