
 
 

Förstudie levande stationssamhällen 
Nedan del av rapporten reflekterar fortsatt över det som framkommit i kommunträffarna genom att ytterligare 
belysa det sociala perspektivet. I ett socialt perspektiv är det viktigt att det levande stationssamhället är en 
trygg plats som främjar människors välbefinnande och hälsa. Vad är viktigt för att utveckla levande och hållbara 
stationssamhällen? Vilken roll kan ett stationssamhälle spela för att främja hälsa och förebygga att sociala 
problem uppstår, och under vilka förutsättningar?  

Underlätta människors vardag.  
Världshälsoorganisationens (WHO) oberoende kommission för hälsans sociala bestämningsfaktorer utgav 2009 
en rapport ”Closing the gap in a generation” Det finns samband mellan en rättvis fördelning av samhällets 
resurser och människors hälsa. I rapporten ges tre övergripande rekommendationer i ansats att komma till 
rätta med de stora globala hälsoklyftorna: 

• Förbättra förutsättningarna för människors dagliga liv  
• Angrip den ojämlika fördelningen av makt, pengar och resurser – globalt, nationellt och lokalt 
• Utveckla och använd metoder för att mäta och följa ojämlikheten i hälsa, utveckla kunskapsbasen, 

utbilda människor som är tränade att se hälsans sociala bestämningsfaktorer och utveckla människors 
medvetenhet om dessa 

Vi kopplar här den översta rekommendationen till utvecklingen av det levande stationssamhället i ett socialt 
perspektiv. Frågan kring hur stationssamhället kan utvecklas för att underlätta människors vardagliga liv genom 
att till exempel bidra till förkortade pendlingstider, lätthet att transportera sig och att skapa tillgång till service 
kan vara vägledande i utvecklingsarbetet.  

Trygghet 
Den rapport som GR har sammanställt från LUPP undersökningen 2020 i Partille visar att var tredje åk8-elev 
uppger att hen det senaste halvåret blivit utsatt för brott eller hot om brott. Hälften upplever otrygghet i 
vardagsmiljön, tjejer i mycket högre grad än killar, särskilt beträffande otrygghet på internet. Bland både tjejer 
och killar är flest otrygga på stan/centrum och i kollektivtrafiken. LUPP-rapporten presenteras utifrån hela 
Göteborgsregionen efter sommaren 2020, men utifrån de kommunrapporter som är färdiga kan liknande 
resultat kring ungdomars upplevelse kring otrygghet i vardagen konstateras i flera av Göteborgsregionens 
kommuner.  

Trygghetsaspekten lyfts även i kommunträffarna som central. Trygghet i ett område skapas genom att många 
människor rör sig där. Det allmänna rummet behöver vara ett utrymme som är allas och där inte någon 
målgrupp ensam lägger beslag på området. Ett serviceutbud utifrån handel kan vara ett sätt att skapa rörlighet 
i området, men för det mindre stationssamhället saknas denna möjlighet. I ett icke expanderade område kan 
det vara en svårighet att behålla service. Närvaron i området kan ökas även på andra sätt. Levande 
bottenvåningar, lokaler i bottenplan på flervåningshus som innehåller verksamheter kan till exempel vara ett 
sätt att bidra till ökad rörelse i området. På en plats där t ex hemtjänstpersonalen har sin lokal finns en naturlig 
rörelse till och från området. Ett annat exempel är gemensamma kontor där man kan hyra en arbetsplats 
tillfälligt eller showrooms, utifrån den ökade internethandeln.  

Mötesplatser 
Ytterligare sätt att öka närvaron är att skapa en plats som människor vill besöka och vistas en stund. Genom att 
skapa mötesplatser kan området runt stationen utvecklas och ökad trygghet skapas. Potential finns även att 
mötesplatserna bidra till nya vänskaper och sociala kontakter. Genom att erbjuda flera olika inslag som vart och 
ett kan attrahera olika åldersgrupper blir platsen levande.  Nedan beskrivs några tänkbara former av 
mötesplatser som kan sammanlänkas med det levande stationssamhället.  



 
 

Mötesplatser för aktivitet och det sociala livet 
Även en mindre yta kan skapa stor skillnad. Kvalitén på platsen blir mer viktig än ytans storlek. Miljön skulle 
kunna användas som plats för aktivitet, lek och rörelse, odling eller kulturupplevelser. Men också ge utrymme 
för vila och sociala samtal, platser där man kan sitta ner, avskilt eller gemensamt med andra.  

Fysisk aktivitet är betydelsefullt för hälsan, och att främja fysisk aktivitet är en viktig komponent i den svenska 
folkhälsopolitiken. Rapport från folkhälsomyndigheten1 visar att de få skolbarn i Sverige når upp till WHO:s 
rekommendationer om aktivitet. Barn som är fysiskt aktiva rapporterar högre livstillfredsställelse och mindre 
besvär med nedstämdhet, irritation, nervositet och sömnproblem, jämfört med barn som är mindre fysiskt 
aktiva. Fysisk aktivitet är betydelsefullt, inte bara för kroppslig hälsa, men också för psykiska hälsa. Det är viktigt 
att arbeta aktivt för att ge alla barn förutsättningar för att vara fysiskt aktiva och uppleva rörelseglädje, 
oberoende av social och socioekonomisk bakgrund. Samarbete med civilsamhället och idrottsföreningar kan 
vara ett sätt för utveckling av förutsättningar för att erbjuda olika fysiska aktiviteter i stationssamhällets direkta 
närhet.  

Mötesplatser i form av gröna ytor 
Fysisk aktivitet och vistelser i naturen har gemensamt att de, förutom att verka positivt för den fysiska hälsan, 
även har stor betydelse för den psykiska. Människor söker sig till ostörda, variationsrika, naturpräglade och 
välskötta miljöer för välbefinnande och återhämtning2. Ju närmare man har till ett grönområde, desto mindre 
stress upplever man.  

Att växa upp i stadsmiljö ökar risken för att drabbas av psykisk sjukdom i vuxenålder, orsakerna till detta är 
okända3. Forskningsresultat visar att tillgång till gröna ytor kan stärka den psykiska hälsan och minska risken för 
barn att drabbas av psykiska sjukdomar i vuxen ålder. Psykisk hälsa kan således främjas genom att integrera 
gröna ytor i stadsplanering. 

Beroende på stationssamhällets placering i kommunen skulle detta kunna innebära olika åtgärder. Inom den 
större staden kan gröna ytor och parker utvecklas i anslutning till stationssamhället och i stationssamhället 
utanför centralorten kan tillgänglighet skapas till naturen som ligger runtomkring, en lätthet att ta sig till 
naturområdet men också något som lockar till rörelse såsom promenadstråk eller naturlekplats. Under dessa 
förutsättningar kan det levande stationssamhället även skapa tillgänglighet till naturen i ett regionalt 
perspektiv och bidra till ökade möjligheter till naturupplevelser för de som är bosatta i stadsmiljö. 

Skapa förutsättningar för unga att vara medskapare av sin närmiljö 
Delaktighet och inflytande kan ge positiva effekter både på individ- och samhällsnivå. I ”Social hållbarhet ur 
samhällsplaneringsperspektiv – en kunskapsöversikt” beskrivs samverkan och delaktighet som en av fyra 
strategier. Barn och ungdomar har stor kunskap om sin närmiljö. Genom Lupp-undersökningen får ungdomar 
möjlighet att tycka till inom många områden och deras svar bidrar till ett viktigt kunskapsunderlag för 
kommunens beslutsfattare och andra som vill veta vad ungdomarna i kommunen tycker om sin situation, vilka 
förändringar de vill se och vilka behov de själva uttrycker. Lupp-rapporten visar till exempel att en stor andel 
ungdomar vill vara med och påverka i frågor som rör kommunen – men färre tror att de har möjlighet att föra 
fram åsikter till beslutsfattare. 

 
1 Skolbarn som är fysiskt aktiva rapporterar bättre psykisk hälsa — Folkhälsomyndigheten 
(folkhalsomyndigheten.se) 
 
2 Grönområden för fler - en vägledning för bedömning av närhet och attraktivitet för bättre hälsa 
(folkhalsomyndigheten.se) 
3 Kristine Engemanna,b,c,1, Carsten Bøcker Pedersenc,d,e, Lars Argef, Constantinos Tsirogiannisf, Preben Bo 
Mortensenc,d,e, and Jens-Christian Svenninga,b,  Residential green space in childhood is associated with lower 
risk of psychiatric disorders from adolescence into adulthood,  

 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/skolbarn-som-ar-fysiskt-aktiva-rapporterar-battre-psykisk-halsa-/?pub=91743
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/skolbarn-som-ar-fysiskt-aktiva-rapporterar-battre-psykisk-halsa-/?pub=91743
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/f5981a14af284331aa957f724bbdbcf4/r2009-2-gronomraden-for-fler.pdf
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/f5981a14af284331aa957f724bbdbcf4/r2009-2-gronomraden-for-fler.pdf


 
 

För idéer på hur det går att involvera barn och ungdomar i samhällsplaneringen har Boverket gett ut en skrift, 
”Unga är också medborgare – om barns och ungdomars inflytande i planeringen”. 

Suicidprevention 
Suicid är den näst vanligaste dödsorsaken bland unga. Suicidplatser ligger ofta i den unga personens 
närområde. Det kan därför vara viktigt att fördjupa kunskapen, utifrån utvecklingen av levande 
stationssamhällen, kring vilka åtgärder i den fysiska miljön som kan förebygga risk för suicid och 
skadehändelser. 
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