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FÖRORD
Detta kandidatarbete utgör den sista kursen av kandidatprogrammet i Fysisk Planering på Blekinge Tekniska Högskola. Jag 

vill därav ta tillfället i akt att tacka alla som har hjälpt och stöttat mig under samtliga tre år men framförallt under detta arbete. 

Först och främst vill jag tacka min handledare Olof  Woltil som har bistått men handledning och rådgivning under arbetets gång. 

Jag vill även passa på att rikta ett tack till Ulla Haglund som, även fast hon inte har varit handledare åt mig, tagit sig tid och 

svarat på frågor och funderingar om Olof  inte funnits nära till hands. Ett tack riktas även till Daniel Lundstedt på Karlskrona 

kommun som vänligt ställde upp på en intervju och besvarade mina frågor om kommunen. Slutligen vill jag även passa på att 

tacka mina kurskamrater och framförallt mina nära och kära som stöttat och hjälpt mig igenom dessa två sista månader av 

kandidatprogrammet.



SAMMANFATTNING
Detta kandidatarbete handlar i stora drag om folkhälsa och fysisk aktivitet inom fysisk planering. Syftet med 

arbetet har varit att undersöka hur folkhälsa, med fokus på fysisk aktivitet, behandlas inom kommunal fysisk 

planering. 

Den övergripande frågeställningen för uppsatsen lyder som följande: ”Hur arbetar Karlskrona och Kristianstad 

kommun med folkhälsa, med fokus på fysisk aktivitet, i sin översiktliga planering?” och för att besvara denna har arbetet 

utformats som en fallstudie. För att i sin tur granska empirin har kvalitativ innehållsanalys använts och den 

utvalda empirin består framförallt av två översiktsplaner, från Karlskrona respektive Kristianstad kommun. 

I uppsatsen har begreppet folkhälsa avgränsats till att endast innefatta de aspekter som påverkas av fysisk 

aktivitet. Begreppet fysisk aktivitet har i sin tur delats in i tre begrepp som har använts för att studera empirin, 

dessa begrepp är: vardagsmotion, spontanidrott och organiserad idrott. Resultatet av analysen av de båda 

översiktsplanerna har legat till grund för den avslutande delen i kandidatarbetet, diskussionen och slutsatsen. 

Under detta kapitel ställs resultatet av analysen mot bland annat tidigare forskning samt det teoretiska 

perspektivet som innefattar begreppet empowerment, eller stödjande miljöer. 

En kort sammanfattning av analysresultatet är att både folkhälsa och fysisk aktivitet får utrymme i de båda 

studerade översiktsplanerna, dock i olika stor grad. De båda kommunerna beskriver vikten av fysisk aktivitet, 

hur planeringen kan påverka människor till att vara fysiskt aktiva samt hur de behandlar frågan. 
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Folkhälsa med fokus på fysisk aktivitet - inom fysisk planering

I detta kapitel kommer kandidatuppsatsens inledande 

delar att presenteras. Dessa är bakgrunden, 

problemformulering, syfte, frågeställningar, hur 

arbetet kommer att disponeras, definitioner av 

nyckelbegrepp och andra återkommande begrepp 

samt hur arbetet kommer att avgränsas.

BAKGRUND
Det ligger i människans natur att vara fysiskt aktiv, 

men förr var det mer naturligt. Då var det en del av 

vardagen och ett måste för att arbeta, få tag i föda 

och förflytta sig. I dagsläget är dock fysisk aktivitet 

inte lika naturligt. Maskiner har ersatt flera av 

människans fysiska arbetsuppgifter och bilar, tåg samt 

flyg har övertagit persontransporterna. Människan 

har med andra ord blivit mer bekväm och även 

vardagssysslorna ersätts mer och mer av teknologi så 

som exempelvis tvättmaskiner och diskmaskiner. Idag 

finns även alternativet med hissar och rulltrappor 

istället för att gå upp och ner för trapporna. 

Den fysiska aktiviteten har med andra ord 

minskat avsevärt, men behovet av fysisk aktivitet 

är fortfarande detsamma. Kroppen är fortfarande 

utformad för att röra på sig och fungerar, och mår, 

som allra bäst när vi utför någon form av fysisk 

aktivitet regelbundet (Schäfer Elinder & Faskunger 

2006 s.8). 

PROBLEMFORMULERING
Enligt Folkhälsomyndighetens årsrapport från 2017 

är folkhälsan i Sverige god ur ett globalt perspektiv, 

då bland annat medellivslängden fortsätter att 

öka. Samtidigt ökar dock förekomsten av andra 

riskfaktorer som exempelvis övervikt, fetma samt 

hjärt- och kärlsjukdomar (Folkhälsomyndigheten 

2017 a). Sjukdomar som samtliga har en nära 

koppling till fysisk inaktivitet (Schäfer Elinder & 

Faskunger 2006 s.8), som också är ett problem i 

Sverige. Andelen som har en stillasittande fritid ökar 

överlag (Folkhälsomyndigheten 2017 a) samtidigt som 

svenska barn och ungdomar är de som rör sig minst 

i hela Norden (Idrottens Affärer 2017). Problem som 

till stor del grundar sig i planeringen. Boverket menar 

nämligen att en individs levnadsvanor styrs av hur 

livsvillkoren ser ut, det vill säga hur utformningen 

av samhället ser ut (Boverket 2013 s.12). I nuläget 

tvingas kommuner säga nej till barn och ungdomar 

som vill idrotta på grund av för få idrottsytor 

(Idrottens Affärer 2017) samtidigt som parker samt 

grön- och rekreationsytor ofta tas i anspråk för ny 

exploatering och förtätning av städerna (Book 2015 

s.6). För att lösa dessa problemen måste det planeras 

för attraktiva och stödjande miljöer för fysisk aktivitet 

som kan konkurrera ut den stillasittande livsstilen. 

Fysisk aktivitet ska nämligen inte bara vara nyttigt, 

det ska vara roligt och trivsamt också (Schäfer 

Elinder & Faskunger 2006 s.9).

SYFTE
”Kandidatarbetet syftar till att undersöka hur 

folkhälsa, med fokus på fysisk aktivitet, behandlas 

inom kommunal fysisk planering”

FRÅGESTÄLLNINGAR 
- Hur arbetar Karlskrona och Kristianstad kommun     

  med folkhälsa, med fokus på fysisk aktivitet, i sin       

  översiktliga planering? 

 1: INLEDNING
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       - Hur arbetar respektive kommun med folkhälsa         

         utifrån begreppet vardagsmotion?

       - Hur arbetar respektive kommun med folkhälsa       

         utifrån begreppet spontanidrott? 

       - Hur arbetar respektive kommun med folkhälsa  

         utifrån begreppet organiserad idrott? 

DISPOSITION
Kapitel 1: Inlednining
I detta kapitel kommer kandidatuppsatsens inledande 

delar att presenteras. Dessa är bakgrunden, 

problemformulering, syfte, frågeställningar, hur 

arbetet kommer att disponeras, definitioner av 

nyckelbegrepp och andra återkommande begrepp 

samt hur arbetet kommer att avgränsas.

Kapitel 2: Forskningsöversikt
I detta kapitel kommer forskning om folkhälsa 

och fysisk aktivitet, hur den byggda miljön och 

människan påverkar varandra, hur den byggda 

miljön påverkar fysisk aktivitet samt vad fysisk 

planering faktiskt kan påverka, att presenteras. 

Forskningen omfattar alla samhällsgrupper men ett 

extra stort fokus läggs på barn och ungdomar.

Kapitel 3: Områdesöversikt
I detta kapitel kommer den lagstiftning och de mål 

som berör, och som kan påverka, begreppen folkhälsa 

och fysisk aktivitet att presenteras.

Kapitel 4: Forskningsdesign & metod 
I detta kapitel kommer den forskningsdesign och den 

metod som har använts för att studera och tolka den 

utvalda empirin att presenteras.

Kapitel 5: Empiri
I detta kapitel kommer den använda empirin att pre-

senteras och motiveras.

Kapitel 6: Teoretiskt perspektiv 
I detta kapitel presenteras och beskrivs det teoretiska 

perspektiv som kommer användas för analysen 

av empirin. Perspektivet kan beskrivas som de 

”glasögon” som har använts för att studera och 

analysera empirin.

Kapitel 7: Analys
I detta kapitel kommer själva analysen av 

översiktsplanerna att presenteras. Syftet med 

uppsatsen är att undersöka hur folkhälsa, med 

fokus på fysisk aktivitet, behandlas i kommunal 

fysisk planering och för att förhoppningsvis besvara 

frågeställningarna kommer tre begrepp att användas. 

De två översiktsplanerna som kommer att analyseras 

är Karlskronas och Kristianstads översiktsplan. Sist i 

kapitlet kommer de båda översiktsplanerna även att 

sammanfattas och jämföras med varandra. 

Kapitel 8: Diskussion & slutsats
I detta kapitel kommer resultatet av analysen att 

diskuteras. Först och främst kommer de båda 

översiktsplanerna att diskuteras och jämföras med 

tidigare delar i kandidatarbetet. Sedan kommer det 

ske en diskussion huruvida översiktsplanerna levde 

upp till förväntningarna eller inte och slutligen 

kommer även eventuella slutsatser att presenteras.
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DEFINITIONER
I kandidatarbetet används begrepp som kan behövas 

definieras för underlätta för vidare läsning. Nedan 

följer några sådana definitioner:

Fysisk planering 
Fysisk planering handlar om att samhället och 

enskilda personer ska komma överens om bästa 

sättet att använda mark, vatten och övrig fysisk miljö 

i framtiden. Målet är att uppnå hållbar utveckling 

genom att använda olika resurser till det som de 

är bäst lämpade för samt genom att ta hänsyn till 

miljömässiga, kulturella, ekonomiska och sociala 

frågor (Riksantikvarieämbetet 2017). 

Översiktsplan
Syftet med en översiktsplan är att den ska täcka hela 

kommunens yta och hållas aktuell. Syftet med planen 

är även att den ska presentera framtida utveckling 

inom kommunen samt peka ut lämpliga, eller inte 

lämpliga, områden för vidare planering och eventuell 

exploatering. Översiktsplanen är inte bindande utan 

ska endast användas till att vägleda hur kommunen 

kan tänkas att utvecklas (Boverket 2015).

Folkhälsa 
Folkhälsa definieras som det fysiska, psykiska och 

sociala välbefinnandet hos inte bara en individ utan 

hos en större grupp av befolkningen. Begreppet ska 

även både ta hänsyn till nivån och fördelningen av 

hälsan och en god folkhälsa innebär därför att hälsan 

överlag är god och jämnt fördelad över alla olika 

samhällsgrupper (Sveriges kommuner och landsting 

2018).

Fysisk aktivitet
Begreppet definieras som all typ av rörelse som 

ger en ökad energiförbrukning. Fysisk aktivitet 

kan utföras på flera olika sätt som exempelvis i 

vardagagen genom att gå, cykla och bära, i arbetet, 

på fritiden eller som tävling (Schäfer Elinder & 

Faskunger 2006 s.12).

Vardagsmotion
Vardagsmotion innebär att individer utför fysisk 

aktivitet i vardagen vilket exempelvis kan vara 

trädgårdsarbete, storstädningen, lek eller en 

promenad (Schäfer Elinder & Faskunger 2006 s.17). 

Spontanidrott 
Spontanidrott definieras som en blandning mellan 

lek och spel. Aktiviteten sker på egna initiativ 

från individen och är relativt oberoende av några 

specifika anläggningar. Aktiviteten kan exempelvis 

både ske på en hårdgjord- och grönyta (Fahlén 2007 

s.18). 

Organiserad idrott
Organiserad idrott innebär att en individ utför 

organiserade fysiska övningar för antigen motion 

eller tävling. Inom de flesta idrotter går det att mäta 

individen eller lagets prestation. Några exempel 

på aktiviteter som klassas som idrott är bollsporter, 

friidrott och kampsporter (Nationalencyklopedin 

2018). 
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AVGRÄNSNING
Teoretisk avgränsning
Fysisk aktivitet definieras i detta kandidatarbete som 

all typ av rörelse som leder till en ökad omsättning 

av energi. I detta fallet definieras begreppet också 

utifrån tre andra begrepp, dessa är: vardagsmotion, 

spontanidrott och organiserad idrott. När de gäller 

begreppet folkhälsa har det avgränsats till att endast 

innefatta de aspekter som kan påverkas av fysisk 

aktivitet. Exempelvis inkluderas framförallt de fysiska 

och sociala aspekterna medan de psykiska får mindre 

utrymme. 

Geografisk avgränsning
Geografiskt har studien avgränsats till två svenska 

kommuner/städer, Karlskrona och Kristianstad, 

där framförallt deras översiktsplaner kommer att 

studeras. Varför just dessa två kommuner/städer har 

valts presenteras närmare under rubriken ’Empiri’ 

senare i arbetet. 

Varför kandidatarbetet har avgränsats på detta viset 

är för att det inte ska bli för omfattande och därmed 

inte kunna utföras inom de angivna tidsramarna. 
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I detta kapitel kommer forskning om folkhälsa 

och fysisk aktivitet, hur den byggda miljön och 

människan påverkar varandra, hur den byggda 

miljön påverkar fysisk aktivitet samt vad fysisk 

planering faktiskt kan påverka, att presenteras. 

Forskningen omfattar alla samhällsgrupper men ett 

extra stort fokus läggs på barn och ungdomar.

FOLKHÄLSA & FYSISK AKTIVITET
Först och främst är det viktigt att klargöra att 

hälsa och folkhälsa inte får blandas ihop då det 

finns flera skillnader mellan de båda begreppen. 

’Världshälsoorganisationen’ (WHO) definierar 

hälsa som både det fysiska, psykiska och sociala 

välbefinnandet hos individen. Till skillnad från 

hälsa är folkhälsa ett begrepp som ska beskriva 

välbefinnandet hos hela befolkningen, och inte bara 

en individ. Begreppet folkhälsa ska både ta hänsyn 

till nivån och fördelningen av hälsan och en god 

folkhälsa innebär därför att hälsan överlag är god 

och jämnt fördelad över alla olika samhällsgrupper 

(Sveriges kommuner och landsting 2018). 

Johan Faskunger (filosofie doktor i fysisk aktivitet och 

hälsovetenskap) menar att det i dagens samhälle är en 

etablerad sanning att fysisk aktivitet bidrar till positiva 

effekter på en individs hälsa, både på den fysiska och 

psykiska (Faskunger 2008 a s.5). Tillsammans med 

Liselotte Schäfer Elinder (docent inom områdena 

mat och fysisk aktivitet) hävdar Faskunger att fysisk 

aktivitet definieras som all typ av rörelse som ger en 

ökad energiförbrukning. Effekterna av den utförda 

aktiviteten beror av flera olika aspekter så som 

exempelvis intensiteten, varaktigheten, vilken typ av 

träning som genomfördes, ålder och även genetiska 

faktorer. Detta innebär att två individer som utför 

samma typ av aktivitet under samma tid ändå inte 

behöver få samma effekt. 

När det gäller hur fysisk aktivitet kan utföras så 

finns det flera olika metoder. Huvudsakligen utförs 

aktivitet eller rörelse inom områdena som presenteras 

nedan: 

- Fysisk aktivitet i vardagen - gå, bära eller lyfta 

- Aktiv transport - promenera eller cykla.  

- Fysisk aktivitet i arbetet. 

- Fysisk aktivitet på fritiden som hobby. 

- Träning och idrott - organiserat med inriktning på 

tävling (Schäfer Elinder & Faskunger 2006 s.12).

Rekommendationer
När det pratas om fysisk aktivitet så syftas det oftast 

på hälsofrämjande fysisk aktivitet, det vill säga aktivitet 

som förbättrar hälsan utan att utgöra en risk eller 

skada för individen (Schäfer Elinder & Faskunger 

2006 s.12). År 2000 utarbetade ’Yrkesföreningar för 

fysisk aktivitet’ (YFA) rekommendationer för fysisk 

aktivitet på uppdrag av ’Statens folkhälsoinstitut’. 

Under hösten 2011 reviderades dessa med hänsyn till 

ny forskning inom området av bland annat WHO. 

De nya svenska rekommendationerna förespråkar 

nu att alla vuxna, äldre än 18 år, utför någon form 

av fysisk aktivitet med måttlig intensitet under minst 

150 minuter i veckan som exempelvis fem raska 

promenader på 30 minuter. I revideringen lades 

det även till att muskelstärkande aktivitet bör utföras 

minst två gånger i veckan och då omfatta flertalet av 

kroppens stora muskelgrupper. När det gäller barn 

så finns det rekommendationer som omfattar hela 

Nordens befolkning och dessa förespråkar minst 60 
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minuters aktivitet dagligen, både med måttlig och 

hög intensitet (Folkhälsomyndigheten u.å. a). Istället 

för att utföra aktiviteter under en viss tid finns det 

andra rekommendationer om att förbruka minst 

150 kcal per dag eller 1000 kcal i veckan då tiden 

som det tar att förbruka dessa beror på intensiteten. 

Låg intensitet innebär att aktiviteten måste utföras 

under en längre tid och vice versa (Schäfer Elinder & 

Faskunger 2006 s.12).

Risker 
Fysisk aktivitet behöver dock inte alltid leda till 

någonting bra för individen utan det finns flera 

risker som måste tas hänsyn till, framförallt när det 

gäller deltagande i någon form av organiserad idrott 

eller högintensiv motion. Exempel på sådana risker som 

kan leda till skador på kroppen är negativa effekter 

på skelettet, inflammationer i leder och benhinnor 

samt påverkan på hormonbalansen hos framförallt 

kvinnor. Träning är med andra ord bra men till en 

viss gräns och mängd (Schäfer Elinder & Faskunger 

2006 s.36-37).

MILjÖN OCH MÄNNISKANS 
PÅVERKAN PÅ VARANDRA
Tidigare nämndes att ’Boverket’ menar att en 

individs levnadsvanor styrs av hur livsvillkoren ser 

ut. Det vill säga hur utformningen av samhället 

ser ut (Boverket 2013 s.12). Matthew Carmona, 

Tim Heath, Taner Oc & Steve Tiesdell delar 

Boverkets syn då de, i sin bok ’Public places - urban 

spaces’, menar att den fysiska miljön styr över 

människans beteenden genom arkitektonisk determinism. 

Carmona et al. menar att det finns två olika sätt 

att se på relationen mellan miljön och människan. 

Environmental possibilism (möjligheter i miljön) som 

innebär att människan kan göra egna val av det 

som miljön erbjuder dem. Det andra begreppet är 

Environmental probabilism (den förväntade aktiviteten i 

miljön) som menar att i en specifik miljö så är vissa 

val mer troliga eller förväntade än andra på grund av 

det som miljön erbjuder. Carmona et al. menar med 

andra ord att människan inte är passiv i miljön utan 

kan påverka och förändra den miljö som finns runt 

omkring sig (Carmona et al. 2003 s.16). 

Kristina Pellmer (samhällsplanerare), Håkan 

Wramner (folkhälsovetare) & Bengt Wramner (läkare) 

är inne på samma spår när de tar upp och diskuterar 

begreppet empowerment som, precis som ovan, grundar 

sig i att människor är kapabla till att styra sina egna 

liv genom stöd från miljön. Pellmer et al. menar att 

empowerment är ett väldigt centralt begrepp inom 

hälsofrämjande arbete som innebär att miljön ska stödja 

och underlätta för individen att göra hälsosamma 

val (Pellmer et al. 2012 s.17), som att utföra någon 

form av fysisk aktivitet. Författarna använder sig 

av begreppet stödjande miljöer som innebär hur hälsa 

kopplas till de fysiska och sociala aspekterna av 

miljön och omgivningen. En stödjande miljö är en 

plats där människan har tillgång till levnadsresurser 

och har makten att göra aktiva val. Pellmer et al. 

menar att det finns flera insatser som kan göras för 

att skapa just sådana platser och miljöer och att dessa 

insatser har flera olika dimensioner så som fysiska, 

ekonomiska och politiska (Pellmer et al. 2012 s.71).
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DEN BYGGDA MILjÖNS BETYDELSE 
FÖR FYSISK AKTIVITET
Ovan har det beskrivits hur miljön och människan 

påverkar varandra och att miljön kan påverka 

människans val att vara mer fysisk aktiv. 

’Folkhälsomyndigheten’ tar dock detta ett steg längre 

och menar att individers fysiska aktivitet direkt 

kan påverkas av den fysiska miljön och hur den är 

utformad (Folkhälsomyndigheten u.å. b). Statens 

folkhälsoinstitut, med Faskunger i täten, delar dessa 

tankar och menar att samhället mer och mer bidrar 

och uppmuntrar till en stillasittande livsstil och 

därmed motverkar fysisk aktivitet. Faskunger hävdar 

att ett av de största problemen är att den fysiska 

aktiviteten har blivit en fritidssysselsättning istället för 

att vara en del av vardagen (Faskunger 2007 s.6).

Dagens bebyggelseutveckling sker framförallt 

genom två olika ideal, förtätning och utglesning, som 

på olika sätt bidrar och påverkar individers aktiva 

liv. När det gäller förtätning menar Faskunger att 

det finns fördelar på grund av att i en kompakt 

stad är avstånden mindre vilket gynnar så kallade 

aktiva transporter i form av promenader och cykling 

(Faskunger 2007 s.104-105). Faskunger hävdar dock 

att en kompakt stad även har sina nackdelar då han 

menar att vid förtätning så sker det ofta en förlust 

av grön- och rekreationsytor (Faskunger 2013 s.226). 

Ett problem som även ’Riksidrottsförbundet’ och 

forskaren Karin Book lägger stor vikt vid då de 

menar att det är just sådana befintliga öppna ytor 

som är viktiga ytor för utförande av någon form av 

fysisk aktivitet (Book 2015 s.6).

När det istället gäller utglesning av städer, vilket 

är motsatsen till förtätning, menar Faskunger att 

nackdelarna är många. Till skillnad från i en tät stad 

ökar nu istället avstånden vilket gör att bilberoendet 

ökar och människans hälsa drabbas negativt genom 

minskad rörelse. I en kunskapssammanställning: 

’Den byggda miljöns påverkan på fysisk aktivitet’ 

presenterar Faskunger en undersökning som visar 

att det finns ett nära samband mellan utglesning 

och risker för övervikt och fetma. Undersökningen 

genomfördes i USA enligt ett index mellan 1-100 

där 1  är en tät stad och 100 är en gles. För varje 

steg mot 100 och den glesa staden ökade risken för 

övervikt med 0,2 procent och fetma med 0,5 procent 

(Faskunger 2007 s.36, 38-39).

Hugh Barton & Catherine Tsourou delar, i sin 

bok: ’Healthy urban planning’, Faskungers tankar 

om att en tät stad medför fler fördelar än en gles. 

De menar, precis som Faskunger, att avstånden är 

kortare vilket gynnar  aktiva transporter men även 

att det finns ett större utbud av exempelvis service 

och handel inom gångavstånd. Författarna skiljer 

sig dock från annan forskning på framförallt en 

punkt. De hävdar nämligen att individerna även 

kommer närmare grön- och rekreationsytor i en tät 

stad (Barton & Tsourou 2000 s.92). Något som både 

Faskunger och Riksidrottsförbundet, vilket tidigare 

nämnts, inte menar stämmer då de hävdar att det 

är just dessa ytor som tas i anspråk vid förtätning. 

Varför det finns meningsskiljaktigheter mellan de 

olika författarna kan vara på grund av att Barton & 

Tsourous forskning är från år 2000 medan Faskunger 

och Riksidrottsförbundet presenterade sitt material 

2013 respektive 2015. 
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Det är dock inte bara de två stadsbyggnadsidealen 

i sig som påverkar människor att vara fysiskt aktiva 

eller inte. 2008-2009 fick Statens folkhälsoinstitut 

ett regeringsuppdrag att utveckla en manual för 

att främja goda förutsättningar till fysisk aktivitet. 

Faskunger tog fram en manual som fokuserar på 

tre olika dimensioner för att den byggda miljön ska 

stödja ett aktivt liv (Faskunger 2010 s.7). Dessa tre 

kommer att presenteras, beskrivas och kopplas till 

fysisk aktivitet nedan: 

Närhet 
Närhet handlar om hur lång tid det tar för en individ 

att ta sig till en viss plats. I detta fallet en plats där 

det går att utföra någon form av fysisk aktivitet. 

Om individerna måste göra längre resor för att 

nå sin målpunkt finns det tendenser att träning 

bortprioriteras eller att man använder sig av bilen 

istället för att gå eller cykla dit (Faskunger 2010 s.25). 

Långa avstånd, som i exempelvis den glesa staden, 

utgör med andra ord ett hinder för fysisk aktivitet. 

Ett problem med begreppet närhet är att det är 

svårdefinierat då det kan variera från person till 

person. 

Tillgänglighet 
Tillgänglighet definieras av hur lätt det är att nå 

en specifik plats där man vill utöva fysisk aktivitet. 

Bara för att någonting finns nära utgångspunkten så 

behöver det inte vara tillgängligt. Exempelvis kan en 

park eller en grönyta ligga bara några hundra meter 

från hemmet eller arbetsplatsen men för att komma 

dit måste en stor väg korsas vilket kan ses som en 

barriär eller ett hinder för att inte nyttja platsen. 

Tillgängligheten kan dock ökas genom en bättre 

nåbarhet, exempelvis genom kollektivtrafik. Precis 

som närhet så kan kan även begreppet tillgänglighet 

variera utefter individers fysiska och psykiska 

förutsättningar (Faskunger 2010 s.25-26).

Användbarhet 
Bara för att en plats ligger i närheten, och är så 

kallad lättillgänglig, så behöver den inte anses som 

användbar. Även om platsen förespråkar fysisk 

aktivitet så kan den vara dåligt planerad eller utav 

dåligt skick som hindrar användningen av den och 

därmed hindrar utförandet. Till exempel kan det 

finnas en grönyta nära och lättillgängligt men den 

består framförallt av buskar och snår (Faskunger 

2010 s.26). 

”Närhet till en plats för fysisk aktivitet betyder inte 

nödvändigtvis hög tillgänglighet, och närhet och hög 

tillgänglighet innebär inte automatiskt att platsen är särskilt 

användbar och attraktiv för liv och rörelse. Oftast behövs 

förbättringar inom alla tre dimensionerna för att underlätta ett 

aktivt liv.” (Faskunger 2010 s.24). 

VAD KAN FYSISK PLANERING 
PÅVERKA? 
Vilket tidigare nämnts grundar sig många av 

problemen med fysisk inaktivitet i planeringen, men 

trots detta kan inte planeringen påverka allt som har 

med fysisk aktivitet att göra. Nedan kommer dock 

några aspekter, som fysisk planering kan påverka, att 

presenteras:

Infrastruktur & aktiva transporter 
Vilket tidigare nämnts var människan mer fysiskt 

aktiv förr, bland annat genom att transportera sig 
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aktivt. Faskunger menar att städerna förr var mer 

anpassade för gång- och cykeltrafikanter samtidigt 

som biltrafiken inte fick samma utrymme och var 

lika omfattande. Förr var det mer naturligt att gå 

eller cykla till arbetet eller affären och därmed fick 

individen lättare i sig sin dagliga dos av rörelse 

(Faskunger 2008 b s.11).  

Barton & Tsourou understryker vikten av aktiva 

transporter och menar att även om det huvudsakliga 

målet med att transportera sig är att förflytta sig 

från en plats till en annan så finns det fördelar 

med förflyttningen i sig, om den sker på ett aktivt 

sätt. De hävdar att den vanligaste typen av rörelse 

är promenader för framförallt kvinnor och barn. 

Precis som Faskunger menar de två författarna att 

aktiva transporter leder till en bättre hälsa på grund 

av rörelse och ökad motion men de hävdar även 

att aktiva transporter har så mycket mer att bidra 

med. De menar att aktiva transporter kan minska 

trafikolyckor, skapa en ökad säkerhet och trygghet 

då fler människor är ute och rör sig samtidigt som 

de leder till minskade koldioxid utsläpp (Barton & 

Tsourou 2000 s.135). I rapporten ’Aktiv transport’ 

presenterar Faskunger att om gång- och cykeltrafik 

skulle ta över en procent av bilkörandet skulle 

bensinförbrukningen minska med 55 miljoner liter 

per år (Faskunger 2008 b s.6). 

För att gång- och cykeltrafiken ska kunna öka och 

bli ett mer givet val i vardagen måste den fysiska 

miljön utformas på ett visst sätt. Både Barton och 

Tsourou samt Faskunger hävdar att framförallt 

vikten av en god tillgänglighet är stor. Gång- och 

cykelvägarna måste kunna ge en direkt åtkomst 

från hemmet eller arbetet för att användas flitigt. 

Barton och Tsourou understryker även vikten av att 

gång- och cykelvägarna måste vara direkta och inte 

utgöra några omvägar, att de ska vara bekväma att 

använda utan några större höjdskillnader samtidigt 

som säkerheten måste säkerställas (Barton & Tsourou 

2000 s.136-137). Faskunger menar att även trygghet 

har en stor inverkan på val av transportmedel. 

Han menar att brister som kan motverka aktiva 

transporter ur ett trygghetsperspektiv exempelvis 

kan vara dålig belysning samt trånga gångtunnlar 

(Faskunger 2008 b s.19).

Även om de nämnda problemen eller orsakerna 

som nämndes ovan åtgärdas och säkerställs behöver 

dock inte de aktiva transporterna öka. Åse Svensson 

(universitetslektor vid trafik och väg) menar i, 

Christers Hydéns bok ’Trafiken i den hållbara 

staden’, att det även finns faktorer som inte kan 

påverkas genom planering. Hon beskriver nämligen 

att då fotgängare och cyklister ingår i gruppen 

oskyddade trafikanter är de inte bara mer utsatta för 

skador utan även mer utsatta för väder och vind och 

att ett kraftigt regnfall kan minska cykeltrafiken med 

25 till 50 procent. Svensson menar även att avståndet 

har en väldigt stor betydelse. Gångtrafik utgör 

majoriteten av de resor som max är tre kilometer 

långa medan ett bekvämt cykelavstånd anses vara 

max fem kilometer. Trots detta är hälften av alla 

bilresor i Sverige kortare än fem kilometer (Svensson 

2008 s.213, 218-219). 
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Parker & grönområden
Schäfer Elinder & Faskunger beskriver parker och 

grönområden som en typ av en arena för fysisk 

aktivitet och som en plats som flera medborgare 

värderar väldigt högt, och ofta allra högst, i en 

stad. De båda författarna hävdar även att dessa 

ytor medför flera positiva effekter för hälsan som 

exempelvis ett bättre humör och välbefinnande 

samt minskad stress (Schäfer Elinder & Faskunger 

2006 s.114). Anna-Karin Johansson, Sara Kollberg 

och Kent Bergström instämmer om de stora 

hälsofördelarna men menar att parker medför 

så mycket mer, inte bara för hälsan. I rapporten: 

’Grönområden för fler’ skriver de tre författarna att 

att kroppen återhämtar sig snabbare i naturmiljöer, 

att parker främjar det sociala livet och skapar en 

möjlighet för interaktion samt att grönytor till och 

med kan hjälpa till att filtrera bort luftföroreningar. 

Vilket tidigare nämnts spelar närheten en stor 

betydelse när det gäller de flesta målpunkter. Även 

om det finns ett brett utbud av parker så behöver 

de inte användas om de ligger långt ifrån invånarna 

i staden. Johansson et al. hävdar att för att parker 

och grönytor ska användas ska de ligga på ett 

gångavstånd på max 300 meter för att invånarna 

ska nyttja området flitigt. Boverket delar författarnas 

tankar och rekommenderar att det ska finnas en 

mindre park med lekmöjligheter för barn max 50 

meter från hemmet, en lite större ”lokalpark” max 

200 meter från hemmet och en stadspark max 500 

meter från hemmet (Johansson et al. 2009 s.14-15, 

17). 

När det gäller barn så är tillgången till parker och 

grönytor av extra stor vikt. Grönområden har flera 

positiva inverkningar på barn och ungdomar då de 

främjar deras psykiska, fysiska och sociala utveckling 

samt bidrar till att minska koncentrationssvårigheter 

(Johansson et al. 2009 s.22). Schäfer Elinder & 

Faskunger menar att det framförallt är pojkar 

som gynnas då de använder parker och grönytor 

till fysisk aktivitet i större utsträckning än vad 

tjejer gör (Schäfer Elinder & Faskunger 2006 

s.114). Överlag beskriver Johansson et al. att de 

vanligaste aktiviteterna i parker är olika typer av 

motionsaktiviteter, så som promenader (Johansson 

et al. 2009 s.16). En annan grupp som gynnas av 

parker och grönområden är etniska minoriteter då dessa 

platser möjliggör för en ökad social interaktion och 

sammanhållning i samhället (Book 2007 s.14). 

Både Schäfer Elinder & Faskunger samt Johansson 

et al. menar att användningen av parker och 

grönytor inte bara beror av hur nära de ligger 

hemmet eller hur tillgängliga de är utan de 

menar att utformningen spelar en väldigt stor roll. 

Johansson et al. presenterar forskning från ’Sveriges 

lantbruksuniversitet’ (SLU) som har visat att 

människor utgår ifrån åtta kvalitéer som ska beskriva 

attraktiviteten för en park eller grönområde. För att 

vara attraktiv bör miljön vara: 

- vild. 

- artrik.

- rymlig.

- rofylld.

- lekfull.

- festlig.

- kulturell.

- möjliggöra för möten (Johansson et al. 2009 s.19-

20). 
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Schäfer Elinder & Faskunger menar att en annan 

aspekt är att parkerna inte ska vara för öppna utan 

att det ska finnas träd och buskage som skyddar mot 

insyn och liknande för att stimulera för just fysisk 

aktivitet (Schäfer Elinder & Faskunger 2006 s.114).

 

Lokaliseringen av idrottsytor
Lokaliseringen är inte enbart viktig gällande 

infrastruktur samt parker  och grönområden utan 

när det gäller all typ av idrott, både spontanidrott 

och organiserad idrott. Enligt en rapport av 

Riksidrottsförbundet, med Book som författare, är 

utformningen av närområdet en viktig del för fysisk 

aktivitet, inte minst för barn och ungdomar. Book 

menar att så kallade näridrottsplatser har blivit mer och 

mer populära att anlägga då de både kan bistå med 

idrottsytor för de lokala idrottsföreningarna men 

även skapa bättre förutsättningar för spontanidrott 

(Book 2007 s.7). Faskunger är en annan som lyfter 

fram flera fördelar med näridrottsplatser. Han menar 

att en näridrottsplats ska lämpa sig för invånare i alla 

åldrar och kunna användas hela dygnet och hela året 

om utan tidsbokning (Faskunger 2007 s.57). 

När det gäller just lokaliseringen hävdar Faskunger 

att avståndet till en plats där någon form av fysisk 

aktivitet kan utföras är avgörande för användningen 

av dem. Han menar även att ju fler platser som 

erbjuder utförande av fysisk aktivitet, ju större är 

chansen att invånarna i närområdet nyttjar dessa 

och är fysiskt aktiva. Faskunger presenterar även 

en undersökning av ’CDC’ (den amerikanska 

motsvarigheten till Sveriges folkhälsoinstitut) 

som visar en stark koppling mellan närheten och 

användningen. Undersökningen presenterade att 

en grupp som motionerade regelbundet (cirka tre 

gånger i veckan) ökade med cirka 25 procent i antal 

genom att det skapades närbelägna platser för fysisk 

aktivitet (Faskunger 2007 s.56). 

Riksidrottsförbundet hävdar att lokaliseringen dock 

inte bara spelar roll ur ett användningsperspektiv 

utan de menar att lokaliseringen till och med kan 

avgöra vilken typ av aktivitet som individen kommer 

utföra. I en undersökning av ungdomars tävlings- 

och motionsvanor från 2005, som genomfördes 

av Riksidrottsförbundet, presenterades det att 28 

procent väljer att motionera själva snarare än i en 

förening. 51 procent av dessa svarade att det var på 

grund av de helt enkelt inte ville men sju procent 

svarade att det var på grund av det var för långt 

till träningen (Book 2007 s.23). Detta kan ses som 

ett problem då idrottspedagogen Stefan Wagnsson 

menar, i en rapport utgiven av Riksidrottsförbundet, 

att den organiserade idrotten och föreningslivet 

medför många positiva effekter på framförallt barn 

och ungdomars hälsa. Han beskriver att de lär sig 

att samarbeta, hantera fram- och motgångar och lär 

sig lösa konflikter. Han beskriver även att en allmän 

uppfattning om föreningslivet är att det även hjälper 

till att få ungdomar att hålla sig borta från alkohol, 

tobak, droger och brottslighet (Wagnsson 2017 s.54). 
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SAMMANFATTNING 
Det som framgår av tidigare forskning är först och 

främst att det är av stor vikt att inte blanda ihop 

begreppen hälsa och folkhälsa, då hälsa beskriver 

välmående hos en individ medan folkhälsa innefattar 

en större grupp. Något som bidrar till en ökad 

folkhälsa är fysisk aktivitet som definieras som all 

typ av rörelse som ger en ökad energiförbrukning. 

När det gäller fysisk aktivitet så kan det utföras på 

flera olika sätt, exempelvis både i vardagen och på 

fritiden, och det finns tydliga rekommendationer om 

hur mycket man bör röra på sig för att kroppen ska 

må bra. Det är med andra ord bra att träna, men 

inte för mycket. 

I tidigare forskning framgår det även att människan 

och miljön kan påverka varandra. 

Boverket menar att en individs levnadsvanor styrs 

av hur livsvillkoren ser ut, det vill säga hur samhället 

är utformat. Detta benämns som stödjande miljöer 

och innebär miljöer som ska gynna och stödja 

fysisk aktivitet för individen. Den fysiska miljön kan 

med andra ord påverka individers fysiska aktivitet, 

men olika stadsbyggnadsideal påverkar på olika 

sätt. Dagens bebyggelseutveckling sker framförallt 

genom två ideal, förtätning och utglesning, varav 

det förstnämnda ofta utpekas som det alternativ 

som bidrar till flest fördelar. Det finns dock fler 

dimensioner som påverkar en individs aktiva liv. 

Dessa är närhet, tillgänglighet och användbarhet som 

samtliga bör uppfyllas för att skapa stödjande miljöer 

och underlätta för individerna. 

Vilket nämnts ovan kan den fysiska planeringen 

och därmed den fysiska miljön påverka och 

möjliggöra för fysisk aktivitet, men planeringen kan 

långt ifrån påverka allt. Något som kan påverkas 

är infrastrukturen i samhället och därmed aktiva 

transporter vilket innebär att individer väljer att gå 

eller cykla istället för att ta exempelvis bilen, så kallad 

vardagsmotion. Även parker och grönområden kan 

påverkas och därmed skapa ytor och utrymme för 

människor att vara fysiskt aktiva. Till sist kan även 

planeringen påverka lokaliseringen av idrottsytor 

och ett viktigt begrepp när det gäller denna typen av 

planering är närhet. 
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I detta kapitel kommer den lagstiftning och de mål 

som berör, och som kan påverka, begreppen folkhälsa 

och fysisk aktivitet att presenteras.

LAGAR OCH REGLER
’Plan- och bygglagen’ (SFS 2010:900), och 

’Miljöbalken’ (SFS 1998:808), styr kommunernas 

fysiska planering. Plan- och bygglagen trädde i 

kraft den 2 maj 2011 (Boverket 2014) och syftar 

till att främja en samhällsutveckling med både 

jämlika och goda sociala levnadsförhållanden samt 

en god och långsiktig hållbar livsmiljö, inte bara 

för människorna i dagens samhälle utan även för 

framtida generationer: 

”I denna lag finns bestämmelser om planläggning av 

mark och vatten och om byggande. Bestämmelserna syftar 

till att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, 

främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala 

levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar 

livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande 

generationer” (1 kap 1§ PBL 2010:900). 

När det gäller fysisk aktivitet och folkhälsa så får inte 

något av begreppen något direkt utrymme i varken 

Plan- och bygglagen (PBL) eller miljöbalken (MB). 

Boverket menar dock att den fysiska planeringen 

bör skapa förutsättningar och möjligheter för fysisk 

aktivitet så som aktiva transporter, lek, friluftsliv, 

motion och rekreation (Boverket 2013 s.29-30). 

Mål 
Boverket menar också att det går att dra 

kopplingar mellan annan lagstiftning i PBL och 

det ’övergripande folkhälsomålet’. De menar att 

enligt 1 kap 1§ PBL står det att PBL ska främja 

en samhällsutveckling med jämlika och goda 

sociala levnadsförhållanden och en god och 

långsiktig hållbar livsmiljö medan det övergripande 

folkhälsomålet innebär att skapa samhälleliga 

förutsättningar för god hälsa (Boverket 2013 s.29). 

Folkhälsomålet har i sin tur delats in i elva delmål 

(Folkhälsomyndigheten 2017 b), varav delmål nio: 

’Fysisk aktivitet’ är det som framförallt berör den här 

studien.

KOMMUNALA STYRDOKUMENT
Vilket tidigare nämnts är det Plan- och bygglagen 

som styr kommunernas fysiska planering och det 

finns tre typer av kommunala fysiska planer, dessa är: 

översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser. 

Översiktsplaner 
En översiktsplan ska täcka hela kommunens yta 

och hållas aktuell. Syftet med planen är att den ska 

presentera framtida utveckling inom kommunen 

samt peka ut lämpliga, eller inte lämpliga, områden 

för vidare planering och eventuell exploatering. 

Översiktsplanen är inte bindande utan ska endast 

användas till att vägleda hur kommunen kan tänkas 

att utvecklas (Boverket 2015). När det gäller fysisk 

aktivitet menar Boverket att översiktsplanen kan 

bidra till stödjande miljöer, genom: 

- ett välutvecklat cykelvägnät. 

- fördelningen av parker, grönområden och 

idrottsplatser i förhållande till invånarna. 

- tillgängliga natur- och friluftsområden (Boverket 

2013 s.31). 
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Vilket tidigare nämnts är det framförallt 

översiktsplaner som kommer utgöra empirin till 

analysen för att skapa en helhets- och övergripande 

bild över hur kommunerna arbetar med begreppen 

folkhälsa och fysisk aktivitet. 

Detaljplaner 
Till skillnad från översiktsplaner så är detaljplaner 

bindande och ger byggrätt. Dessa planer ska vara 

mer detaljerade i sin reglering om var nya byggnader 

ska, och får utformas. På grund av dess detaljgrad 

brukar en detaljplan endast omfatta ett eller några 

få kvarter (Boverket 2015). Boverket menar att 

detaljplaner på ett annat sätt än översiktsplaner 

kan säkra att ytan för en skolgård eller en park blir 

tillräckligt stor för just idrott och rekreation (Boverket 

2013 s.32). 

Områdesbestämmelser 
När det gäller områdesbestämmelser så ligger 

de någonstans mitt i mellan översiktsplaner och 

detaljplaner. Med dessa kan en kommun reglera 

grunddragen i användningen av mark och vatten 

för att exempelvis säkerställa översiktsplanens 

syfte (Boverket 2015), så som bebyggelse, 

fritidsanläggningar eller kommunikationsleder som 

kan gynna fysisk aktivitet (Boverket 2013 s.31).

Precis som detaljplaner kan de dock även reglera 

exempelvis ett fritidshus största tillåtna area, dock ger 

områdesbestämmelserna ingen byggrätt (Boverket 

2015).

SAMMANFATTNING
De lagar som styr kommunernas fysiska planering 

är Plan- och bygglagen (PBL) och Miljöbalken (MB). 

När det gäller de båda begreppen fysisk aktivitet 

och folkhälsa får inget av dem något direkt utrymme 

i varken PBL eller MB. Trots detta, är det viktiga 

begrepp inom planeringen, och kopplingar kan dras 

till annan lagstiftning. Bland annat finns det elva 

folkhälsomål varav delmål nio direkt är kopplat till 

fysisk aktivitet. 

De planer som styr den kommunala fysiska 

planeringen är tre stycken: översiktsplaner, 

detaljplaner och områdesbestämmelser. 

Översiktsplaner ska täcka hela kommunens yta 

och är till för att vägleda kommunen i kommande 

arbete. En detaljplan däremot är bindande och 

mer detaljerad och omfattar oftast ett ett några 

få kvarter. Till sist kan områdesbestämmelser 

beskrivas som om de ligger mitt i mellan de två 

nämnda ovan. Syftet med områdesbestämmelser 

är att en kommun ska kunna reglera grunddragen 

i mark- och vattenanvändningen, för att säkerställa 

översiktsplanens syfte, samtidigt som de kan reglera 

mindre byggnationer likt detaljplaner. 
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I detta kapitel kommer den forskningsdesign och den 

metod som har använts för att studera och tolka den 

utvalda empirin att presenteras.

FALLSTUDIE
Den forskningsdesign som kommer användas för 

kandidatarbetet är fallstudie. Martyn Denscombe 

menar att strategin lägger fokus på att studera en, 

eller några få, fenomen eller fall för att djupgående 

kunna redogöra för exempelvis händelser, 

förhållanden eller erfarenheter. I detta arbetet 

kommer två kommuner/städer att studeras närmare 

vilket gör att strategin lämpar sig bra då det är 

vanligt att använda sig av fallstudier när det gäller 

samhällsforskning och på grund av att det finns en 

möjlighet till att utföra djupstudier då studien bara 

innefattar två fall. Djupstudier som kan leda till att 

innehåll som inte hade blivit upptäckta vid ytliga 

undersökningar nu blir synliga vilket Denscombe 

även menar är syftet, att belysa det generella genom 

att titta på det specifika (Denscombe 2016 s.91-92). 

Fallstudier möjliggör dock inte bara för djupgående 

studier utan även för ett holistiskt perspektiv, det vill 

säga ett helhetsperspektiv (Denscombe 2016 s.103). 

Att fallstudier möjliggör för båda är i detta fallet 

en fördel då de båda översiktsplanerna först kan 

studeras på djupet var och en för sig och sedan kan 

det göras bredare jämförelse mellan de båda. 

Ytterligare en fördel med fallstudier är att flera 

olika metoder kan användas, både kvalitativa och 

kvantitativa, för att få fram den data som behövs, men 

framförallt brukar strategin förknippas med olika 

typer av kvalitativa analyser (Denscombe 2016 s.91-

93). Något som dock även kan ses som en nackdel. 

Denscombe menar nämligen att det finns en risk 

att ett större fokus läggs på processen snarare än 

slutprodukten då kvalitativ data är mjukare och mer 

svårtolkad. En annan aspekt som är väldigt kritiserad 

inom fallstudier är hur trovärdiga de genomförda 

generaliseringarna verkligen är (Denscombe 2016 

s.104-105). För att minska riskerna för ”felaktiga” 

generaliseringar i detta fallet är det viktigt att skilja 

på vad som faktiskt är generellt och vad som är 

specifikt för respektive kommun/stad.  

KVALITATIV INNEHÅLLSANALYS
Metoden som har valts för att genomföra fallstudien 

är kvalitativ innehållsanalys. Istället för innehållsanalys 

kan begreppet textanalys  även förekomma men de 

bådas innebörd är densamma (Bergström & Boréus 

2012 s.50). Metoden härstammar från hermeneutiken, 

ett begrepp som är hämtat från grekiskan och som 

betyder tolka, utlägga och förklara (Widén 2016 

s.178). När det gäller tolkning så menar dock Göran 

Bergström och Kristina Boréus (forskare och lärarna 

vid Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms 

universitet) att tolka är ett begrepp som måste 

genomföras i samband med alla typer av analyser. 

Författarna menar att när de gäller innehållsanalyser 

så måste allt tolkas, både innehållet och resultatet, 

för att texten ska kunna förstås (Bergström & Boréus 

2012 s.30).

När det gäller metoden så finns det två olika sätt att 

genomföra en innehållsanalys på. Antingen genom 

att kvantitativt granska en text eller ett dokument för att 

räkna eller mäta förekomsten av en viss företeelse. 

Eller, som i detta arbetet, att kvalitativt granska 

framförallt två översiktsplaner för att kunna göra 
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djupare tolkningar av dessa (Bergström & Boréus 

2012 s.50). Varför kvalitativ lämpar sig bättre än 

kvantitativ i detta fallet är på grund av att det som 

ska studeras är hur folkhälsa, med fokus på fysisk 

aktivitet, behandlas i två översiktsplaner och inte hur 

många gånger som exempelvis begreppet folkhälsa 

presenteras.

I Andreas Fejes och Robert Thornbergs bok 

’Handbok i kvalitativ analys’ hävdar Pär Widén 

(filosofiedoktor i pedagogik) att när det gäller den 

kvalitativa ansatsen så kan texten tolkas genom tre 

olika analytiska dimensioner, varav fokus läggs på 

en dimension i taget. Den första dimensionen analyserar 

upphovsmannen eller författaren till texten för att 

förstå vad författaren själv har tillskrivit till texten. 

Den andra dimensionen lägger fokus på själva innehållet i 

texten och utgår ifrån textens språkliga, litterära och 

innehållsliga innebörder. Den tredje dimensionen handlar 

om att sätta textens innebörder i ett sammanhang 

utanför själva texten och studera hur texten förhåller 

sig till ett samhällsperspektiv (Widén 2016 s.178-

180). I detta fallet kommer framförallt den andra 

dimensionen att användas. Detta på grund av att det 

framförallt är innehållet i texten som är intressant.

De texter som lämpar sig för analys enligt metoden 

menar Widén är många, så länge de är skriftliga. 

Widén menar att valet av text beror på vad 

problemet är och vad som önskas att åstadkommas 

med analysen. Exempel på texttyper är politiska 

texter, samhälleliga texter och privata texter (Widén 2016 

s.180), varav de två förstnämnda framförallt kommer 

användas i analysen.

En fördel med metoden är att den lämpar sig vid 

att undersöka och hantera sociala situationer precis 

som i detta fallet och att det material som fås fram 

ofta är rikligt. Kvalitativ analys tillåter även mer än 

en sanning då olika forskare kan tolka på sitt sätt 

och komma fram till olika slutsatser. Detta menar 

Denscombe även är en stor nackdel då det finns 

en risk att forskarens egen bakgrund och egna 

värderingar spelar roll i analysen. Ytterligare en 

nackdel med kvalitativa metoder i jämförelse med 

kvantitativa är att analysen av materialet som tagits 

fram med hjälp av metoden tar väldigt långt tid att 

avkoda och tolka innan det går att använda sig av 

(Denscombe 2016 s.416-418).
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I detta kapitel kommer den använda empirin att 

presenteras och motiveras. 

KARLSKRONAS OCH KRISTIANSTADS 
ÖVERSIKTSPLANER
Fallstudien är indelad i två fall, där varje fall utgörs 

av en kommun/stad, Karlskrona och Kristianstad. 

Varför just dessa två kommuner/städer har valts 

är på grund av att det går att finna flera likheter 

mellan de båda, som exempelvis folkmängd. I 

december 2016 hade Karlskrona kommun knappt 

66 500 invånare varav knappt 37 000 av dem bodde 

i tätorten. Ett år senare i Kristianstad uppmättes 

kommunens befolkning till drygt 84 000 och 

stadens till cirka 40 000 (Karlskrona kommun 2016, 

Kristianstad kommun 2018 a). Det går även att 

dra jämförelser mellan de båda städerna kopplat 

till ämnena fysisk aktivitet och idrott eftersom 

de båda erbjuder föreningar och idrottslag på 

elitnivå, har ett brett idrottsutbud samt har stora 

ungdomsverksamheter. Flera av dessa likheter och 

anledningar som har presenterats ovan gör att 

Daniel Lundstedt1 på Karlskrona kommun menar 

att även kommunerna sjäklva ser varandra som 

jämförelsekommuner. 

När det gäller vilken typ av empiri som kommer att 

användas från de olika kommunerna så kommer 

framförallt deras respektive översiktsplan att få 

störst fokus. Detta för att kunna skapa en bild 

av hur folkhälsa och fysisk aktivitet behandlas 

övergripande i hela kommunen. När det gäller själva 

översiktsplanerna så finns det likheter även mellan 

dessa. Karlskronas antogs under sommaren 2010 

och sträcker sig till år 2030 medan Kristianstads 

antogs under våren 2013 och sträcker sig till år 2025 

(Karlskrona kommun 2010 a, Kristianstad kommun 

2013). 

Då de båda översiktsplanerna antogs 2010 

respektive 2013 och inte är bindande är det viktigt 

att tänka på att det som presenteras i de båda kan 

ha förändrats fram till idag. År 2016 bedömdes 

Kristianstads översiktsplan vara aktuell till stor del 

men att ändringar bör genomföras för själva staden 

Kristianstad samt för kust- och havsområdena 

(Kristianstads kommun 2018 b). När det gäller 

Karlskrona kommun har redan arbetet med en ny 

översiktsplan påbörjats (Karlskrona kommun 2018). 

De två nämnda översiktsplanerna ovan, tillsammans 

med tidigare forskning, lagtexter och styrdokument, 

tidningsartiklar och insändare samt övriga offentliga 

dokument ska öka möjligheten att besvara 

frågeställningarna inom den begränsade tidsrymd 

som avges för kandidatarbetet.  

Bild 1: Karlskrona kommuns översiktsplan. 

Bild 2: Kristianstad kommuns översiktsplan. 

1: Lundstedt, Daniel; Kultur- och fritidsförvaltningen på Karlskrona kommun. 2018. Intervju 11 april.
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I detta kapitel presenteras och beskrivs det teoretiska 

perspektiv som kommer användas för analysen 

av empirin. Perspektivet kan beskrivas som de 

”glasögon” som har använts för att studera och 

analysera empirin.

EMPOwERMENT & STÖDjANDE 
MILjÖER
Det teoretiska perspektivet för den här uppsatsen 

utgörs av Pellmer et als. beskrivning av begreppet 

empowerment. Författarna menar att det är ett 

väldigt centralt begrepp inom hälsofrämjande arbete 

och som innebär att människor är kapabla till att 

styra över sin egna val utifrån vad miljön erbjuder. 

Med andra ord att människan kan göra hälsosamma 

val om miljön erbjuder en möjlighet till detta, genom 

så kallade stödjande miljöer (Pellmer et al. 2012 s.17, 

71). Varför empowerment lämpar sig som teoretiskt 

perspektiv är på grund av att begreppet fungerar som 

en slags brygga mellan den fysiska planeringen och 

folkhälsan. Kommuner har, vilket tidigare nämnts, 

svårighet att påverka folkhälsan direkt genom 

planering utan påverkan sker snarare indirekt genom 

stödjande miljöer. 

Aspekter som är viktiga att tänka på i denna typen av 

planering är de tre aspekterna som Faskunger lyfter 

fram i sin modell, det vill säga närhet, tillgänglighet 

och användbarhet. Faskunger menar att dessa tre 

dimensioner måste uppfyllas för att den byggda 

miljön ska kunna stödja ett aktivt liv (Faskunger 2010 

s.7). 

ANALYTISKA BEGREPP
Närhet, tillgänglighet och användbarhet är som 

sagt viktiga aspekter som påverkar planeringen 

av stödjande miljöer. Dessa miljöer har i sin 

tur en påverkan på fysisk aktivitet som i detta 

arbete avgränsas till begreppen vardagsmotion, 

spontanidrott och organiserad idrott. På grund av 

detta kommer framförallt kommunernas arbete 

med dessa tre begreppen att studeras och analyseras 

tillsammans med det teoretiska perspektivet. Nedan 

beskrivs de tre begreppen var och en för sig och hur 

de kommer att användas för att studera Karlskronas 

och Kristianstads översiktsplan. 

Vardagsmotion
För att studera hur respektive kommun arbetar 

med folkhälsa utifrån vardagsmotion har flera olika 

begrepp använts för att söka i översiktsplanerna. 

Störst fokus har begreppet aktiva transporter fått men 

även begrepp som motion, gång och cykel har använts. 

Spontanidrott
För att studera hur respektive kommun arbetar 

med folkhälsa utifrån spontanidrott har flera olika 

begrepp använts för att söka i översiktsplanerna. 

Störst fokus har begreppen parker och grönområden 

fått men även begrepp som lek, rekreation och just 

spontanidrott har använts. 

Organiserad idrott
För att studera hur respektive kommun arbetar med 

folkhälsa utifrån organiserad idrott har flera olika 

begrepp använts för att söka i översiktsplanerna. 

Störst fokus har just begreppet idrott  fått men även 

begrepp som sport, förening och arena  har använts.  
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I detta kapitel kommer själva analysen av 

översiktsplanerna att presenteras. Syftet med 

uppsatsen är att undersöka hur folkhälsa, med 

fokus på fysisk aktivitet, behandlas i kommunal 

fysisk planering och för att förhoppningsvis besvara 

frågeställningarna kommer tre begrepp att användas. 

De två översiktsplanerna som kommer att analyseras 

är Karlskronas och Kristianstads översiktsplan. Sist i 

kapitlet kommer de båda översiktsplanerna även att 

sammanfattas och jämföras med varandra. 

KARLSKRONAS ÖVERSIKTSPLAN
Vilket tidigare nämnts antogs översiktsplanen 

under sommaren 2010 och har en tidshorisont på 

20 år fram tills år 2030. Kommunen beskriver att 

översiktsplanen framförallt fokuserar på förtätning 

och funktionsomvandling där befintlig infrastruktur 

och service ska utnyttjas optimalt. Kommunen 

beskriver även vikten av att samtidigt bevara 

tätortsnära natur- och grönområden (Karlskrona 

kommun 2018). Översiktsplanen kommer nedan 

att studeras och analyseras utifrån det teoretiska 

begreppet och de analytiska begreppen. 

Folkhälsa
I de inledande delarna av Karlskronas översiktsplan 

belyses och presenteras de elva nationella 

folkhälsomålen. Översiktsplanen drar även 

kopplingar mellan de nationella folkhälsomålen och 

kommunens fjärde grundläggande princip för ett 

hållbart samhälle (Karlskrona kommun 2010 a s.23). 

Kommunen presenterar även de folkhälsomål som de 

anser kan beröra den fysiska planeringen. 

”De folkhälsomål som behandlar den fysiska planeringen 

är social trygghet, trygga och goda uppväxtvillkor och ökad 

fysisk aktivitet. Det handlar till stor del om boende, arbete och 

transporter” (Karlskrona kommun 2010 a s.78).

Vilket tidigare nämnts har grönområden en stor 

inverkan och betydelse för folkhälsan. Detta är något 

som även kommunen belyser i sin översiktsplan där 

det beskrivs att tillgången till grönområden har en 

stor betydelse för en god folkhälsa, rekreation, en 

god livsmiljö och en biologisk mångfald (Karlskrona 

kommun 2010 a s.25, 75). 

Under rubriken ’Områdesvisa konsekvenser’ 

presenterar kommunen den inverkan som 

planförslaget har på folkhälsomålen och hur väl 

målen uppfylls inom olika områden (Karlskrona 

kommun 2010 a s.80-90). 

Fysisk aktivitet
Vilket tidigare nämnts är fysisk aktivitet väldigt viktigt 

för hälsan och inte minst för barn då det bland annat 

främjar deras utveckling och kan bidra till att minska 

koncentrationssvårigheter. Karlskrona kommun 

instämmer och under rubriken ’Barnperspektivet’ 

i sin översiktsplan beskriver kommunen att 

barnperspektivet gällande just fysisk aktivitet är 

viktigt att behandla. Kommunen skriver att alla typer 

av fysisk aktivitet är viktig, både spontanidrott och 

organiserad idrott. Översiktsplanen beskriver därför 

att det är av stor vikt att närrekreationsområden 

bevaras då dessa framförallt gynnar barns 

möjligheter till fysisk aktivitet (Karlskrona kommun 

2010 a s.78). 
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”För att uppnå barnkonventionens strategier om barns 

medborgerliga, politiska, ekonomiska, sociala och kulturella 

rättigheter är det viktigt att Karlskrona kommun beaktar även 

dessa frågor i planeringen. Det är viktigt att översiktsplanen 

visar på barnperspektivet när det gäller möjlighet till 

fritidsaktiviteter, näridrottsplatser, närrekreationsområden och 

även säkerheten för barn och ungdomar” (Karlskrona kommun 

2010 a s.78).

I översiktsplanen presenteras det även att det i 

nuläget ”ödelagda” området vid namn ’Hattholmen’ 

hyser goda förutsättningar för en utveckling av urban 

rekreation som exempelvis skateparker och andra 

aktiviteter för barn och ungdomar (Karlskrona 

kommun 2010 a s.43). 

Kommunen presenterar även de nationella 

folkhälsomålen i samband med fysisk aktivitet  och 

att det framförallt behandlar den fysiska planeringen 

genom planering av transporter. Precis som författare 

som bland annat Barton & Tsourou beskriver 

kommunen att en tätare stad bidrar till ett ökat 

utnyttjande av gång- och cykelvägar och därmed 

även en ökad fysisk aktivitet (Karlskrona kommun 

2010 a s.78).

I sin översiktsplan belyser även Karlskrona 

kommun aktivitet för de äldre och presenterar att 

omvårdnadsboendet ’Ekliden’, tillsammans med 

sin omkringliggande mark, är ett intressant område 

för en utveckling av en aktivitetspark (Karlskrona 

kommun 2010 a s.102). 

Vardagsmotion
Tidigt i dokumentet presenteras kommunens 

planstrategi där ’Effektivare infrastruktur’ är en av 

sju delar i kommunens strategi mot ett mer hållbart 

Karlskrona. Under denna delen beskrivs det att 

en väl utbyggd infrastruktur är en av de viktigaste 

förutsättningarna för ett välmående samhälle och 

att det som framförallt bör eftersträvas är hållbara 

lösningar för persontrafik (Karlskrona kommun 2010 

a s.25), som exempelvis gång- och cykeltransporter. 

Lösningar för att göra infrastrukturen effektivare 

menar kommunen framförallt är kortare avstånd och 

en tätare stad (Karlskrona kommun 2010 a s.25), 

vilket även har poängterats tidigare i kandidatarbetet.

I översiktsplanen presenteras planens huvuddrag 

och även under denna del får kommunikationer och 

gång- och cykeltrafik stort utrymme. Kommunen 

beskriver att de har en ambition att fler ska 

välja cykeln som transportmedel samt att de har 

genomfört en analys för att hitta eventuella brister 

i gång- och cykelvägnätet. Dessa eventuella brister 

menar kommunen bör åtgärdas för att skapa ett 

sammanhängande, trafiksäkert samt tryggt gång- och 

cykelnät (Karlskrona kommun 2010 a s.32). 

Översiktsplanen presenterar sex 

fördjupningsområden som både får en beskrivning 

om hur nuläget ser ut men också hur de kan komma 

att utvecklas. I nulägesbeskrivningen presenteras 

de brister som nämndes ovan men även eventuella 

fördelar och utvecklingsmöjligheter. Exempelvis 

beskrivs Trossö som en gång- och cykelvänlig 

stadsdel på grund av de korta avstånd som erbjuds 

(Karlskrona kommun 2010 a s.43-44). Ett annat 



25

Folkhälsa med fokus på fysisk aktivitet - inom fysisk planering7: ANALYS

exempel där kommunen istället presenterar 

ett bristfälligt gång- och cykelvägnät är i det 

fördjupningsområde som är döpt till ’Stadsbygden’. 

Här går det istället att läsa att kommunen menar 

att gång- och cykelvägnätet utanför innerstaden bör 

förtydligas med hjälp av bland annat bättre skyltning 

samt att det bör göras mer säkert (Karlskrona 

kommun 2010 a s.50). 

Efter att fördjupningsområdena beskrivits så 

presenteras ett övergripande planförslag för 

hela kommunen. I detta planförslag skriver 

kommunen att bristerna i gång- och cykelvägnätet 

ska åtgärdas (Karlskrona kommun 2010 a s.72). 

Även konsekvenserna av det övergripande 

planförslaget presenteras i översiktsplanen. Under 

miljökonsekvenserna beskriver kommunen att gång- 

och cykeltrafiken på Trossö kan utvecklas ytterligare 

samt att de ska arbeta med att tillåta cykeltrafik i 

stadsmiljö. Detta leder till ett minskat bilberoende 

samtidigt som det gynnar gång- och cykeltrafiken 

vilket därmed kan leda till att folkhälsomålet ’Fysisk 

aktivitet’ uppfylls (Karlskrona kommun 2010 a 

s.76, 78). Vilket tidigare nämnts är tillgängligheten 

väldigt viktig ur ett barnperspektiv, något som även 

Karlskrona kommun presenterar under rubriken 

’Sociala konsekvenser’. De beskriver att det ska 

finnas trygga och säkra gång- och cykelvägar som är 

sammanlänkade och som leder till viktiga målpunkter 

för barn och ungdomar. Kommunen lyfter även 

fram en förbättring av gång- och cykelvägar som en 

fördel för en ökad jämställdhet då alla, även de som 

inte har bil, kan nå viktiga målpunkter (Karlskrona 

kommun 2010 a s.78), som exempelvis ytor för idrott. 

Till sist beskriver även kommunen de ekonomiska 

konsekvenserna av ett utökat och förbättrat gång- 

och cykelvägnät. I översiktsplanen presenteras det att 

kostnaderna kan bli höga men att det samtidigt är en 

bra investering då bilberoendet minskar (Karlskrona 

kommun 2010 a s.79), vilket i sin tur leder till 

minskade utsläpp och att fler människor rör på sig. 

Det femte kapitlet i Karlskrona kommuns 

översiktsplan benämns som ’Allmänna intressen’ 

och presenterar allmän och övergripande fakta 

om kommunen i nuläget samt hur kommunen kan 

utvecklas. När det gäller gång- och cykeltrafik skriver 

kommunen att det ibland är väsentligt att skilja på 

gång- och cykeltrafikanter. De beskriver att det som 

framförallt skiljer de båda är färdhastigheten men 

att även utformningen kan skilja mellan de båda 

näten. När det gäller utformningen av gångvägar 

presenteras viktiga aspekter som exempelvis 

kontinuitet, genhet och orienterbarhet. När det 

istället gäller utformningen av cykelvägnätet 

presenteras viktiga aspekter som exempelvis 

lutning, kontinuitet och köryta. En gemensam 

aspekt gällande utformningen för de båda menar 

kommunen är att trafiksäkerheten måste säkerställas 

(Karlskrona kommun 2010 a s.108,110). 

Utöver översiktsplanen presenterar Karlskrona 

kommun en ’Cykelstrategi’. Denna har som 

målsättning att fram tills år 2030 ska minst 30 

procent av kommunens invånare använda cykeln året 

runt till arbete och skola och minst 75 procent ska 

tycka att Karlskrona är en bra och säker kommun ur 

ett cykelperspektiv (Karlskrona kommun 2017).  
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Spontanidrott
Under den förra delen: ’Vardagsmotion’, nämndes 

det att Karlskrona kommun tidigt i sin översiktsplan 

presenterar kommunens planstrategi där effektiva 

transporter är en av sju delar i strategin. Även 

spontanidrott får utrymme i strategin genom 

delen ’Grönare stad’ där kommunen beskriver att 

tillgången till grönområden har stor betydelse för 

folkhälsa, rekreation, god livsmiljö och biologisk 

mångfald. Planstrategin ska hjälpa Karlskrona att ta 

steget mot ett mer hållbart samhälle och kommunen 

menar att bibehålla, bevara samt utveckla befintliga 

grönytor är ett steg i rätt riktning (Karlskrona 

kommun 2010 a s.25, 75). För att säkerställa just 

detta, att bebyggelse och grönstruktur planeras 

och utvecklas i samverkan med varandra, började 

kommunen år 2008 utveckla en kommuntäckande 

grönstrukturplan (Karlskrona kommun 2010 a s.14).

I grönstrukturplanen skriver kommunen att den ska 

ses som en del av översiktsplanen och att planen 

ska vara ett planeringsunderlag som ska beskriva 

grönytetillgången i Karlskrona utifrån en individs 

perspektiv (Karlskrona kommun 2010 b s.4). 

Vidare i översiktsplanen skriver kommunen att det i 

grönstrukturplanen presenteras en ekologisk ryggrad 

för varje ort och att om ett värdefullt grönområde 

tas i anspråk så ska det vara tydligt motiverat 

(Karlskrona kommun 2010 a s.30). 

Kommunen beskriver själva att hela Karlskrona 

kommun erbjuder en närhet till naturen, både när 

det gäller grönska och vatten (Karlskrona kommun 

2010 a s.7). Vilket tidigare nämnts presenterar 

översiktsplanen olika fördjupningsområden och 

inom dessa områden presenteras befintliga parker 

och grönytor samt deras utvecklingsmöjligheter. 

När det gäller stadsdelen ’Trossö’ presenteras 

befintliga parker så som ’Hoglands park’ och 

’Amiralitetsparken’ som viktiga tätortsnära 

rekreationsområden som dock bör vidareutvecklas. 

Kommunen beskriver även ännu en gång att vid 

nyplanering ska de gröna inslagen i stadsmiljön 

bevaras och prioriteras (Karlskrona kommun 2010 a 

s.42). 

Kommunen beskriver även vikten av 

rekreationsområden i stadsbygden. Under rubriken 

’Rekreation och fritid’ i översiktsplanen står det 

skrivet att offentliga miljöer ska uppmuntra till 

rekreation, så kallade stödjande miljöer, och att det 

i större bostadsområden ska finnas ytor för både 

spontanidrott och rekreation (Karlskrona kommun 

2010 a s.48). 

I översiktsplanen lägger dock inte bara kommunen 

en stor vikt vid bevarandet av parker, grönområden 

och andra rekreationsytor utan de beskriver även 

konsekvenserna av, och hur dessa påverkas av ny 

exploatering. När det gäller hela kommunen står det 

i översiktsplanen att gröna ytor för spontanidrott ska 

bli aktuella i samband med nya bebyggelseområden. 

Dessa ytor ska leda till och hjälpa invånarna, 

framförallt barn och ungdomar, att aktivera sig 

(Karlskrona kommun 2010 a s.71). Barnperspektivet 

är något som kommunen menar är väldigt 

viktigt i översiktsplanen och att fritidsaktiviteter, 

närrekreationsområden, områden för spontanidrott 

och områden för spontanlek även planeras för barn 

(Karlskrona kommun 2010 a s.78). I översiktsplanen 
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står det också skrivit att planering av nya förskolor 

och skolor ska ske i närhet till parker eller 

grönområden (Karlskrona kommun 2010 a s.102). 

Det är dock inte bara de yngre som får stort fokus i 

Karlskrona utan kommunen menar att det även är 

viktigt att inte glömma bort de äldre och deras behov. 

Precis som barn ska ha en närhet till grönområden 

menar kommunen att samma sak gäller för de äldre 

och att nya särskilda boenden därmed ska ha direkt 

tillgång till utevistelse och en närhet till parker och 

grönområden (Karlskrona kommun 2010 a s.102). 

I översiktsplanen presenterar även kommunen 

konsekvenser av ny exploatering för flera olika 

områden inom kommunen. Under rubriken 

’Folkhälsa’ beskrivs hur exempelvis ny exploatering 

samt en utveckling av områdena kan komma att 

påverka just folkhälsan. För samtliga områden 

har kommunen kommit fram till att då det finns 

många viktiga grönområden utpekade runt om i 

kommunen kommer dessa att säkra framtida grön- 

och rekreationsområden (Karlskrona kommun 2010 

a s.80-90). 

Organiserad idrott
Under rubriken ’Idrott och hälsa’ i Karlskronas 

översiktsplan presenterar kommunen att de har 

valt att utveckla området ’Rosenholm’ till ett 

idrotts- och evenemangsområde. På Rosenholm 

skriver kommunen att flera verksamheter är aktiva i 

nuläget samt att området har kapacitet att utvecklas 

ytterligare. Ett område som kommunen menar 

bidrar till att profilera kommunen i inriktning 

mot idrott och hälsa (Karlskrona kommun 2010 

a s.21). I översiktsplanen presenteras dock fler 

idrottsområden än enbart Rosenholm. Kommunen 

menar även att Karlskrona erbjuder två simhallar 

samt ’Västra Mark’ som är en av kommunens 

största idrottsanläggningar (Karlskrona kommun 

2010 a s.124) med fotbollsplaner samt en 

friidrottsanläggning. 

Vilket tidigare nämnts har kommunen lagt stor vikt 

vid att bevara parker samt grön- och rekreationsytor 

vid ny exploatering men kommunen lägger även 

stor vikt vid bevarandet av just idrottsplatser. På 

flera platser i översiktsplanen skriver kommunen att 

idrott- och näridrottsplatser bör behållas samt att ett 

nytt bebyggelseområde i ’Nättraby’ ska utvecklas i 

samklang med idrottsplatsen och friluftsområdet. När 

det gäller Nättraby beskriver kommunen även vikten 

av säkra och tillgängliga gång och cykelvägar till och 

från idrottsplatsen (Karlskrona kommun 2010 a s.48, 

54-55). 

Kommunen beskriver även idrott och hälsa som ett 

sätt att locka turister till kommunen/staden. Först 

och främst beskrivs naturmiljön och tystnaden att 

vara en betydande faktor för turister i Karlskrona 

men kommunen menar att exempelvis även 

idrottsevenemang kan locka turister. Detta bland 

annat genom en utveckling av en ny multiarena på 

Rosenholm som ska ha möjlighet till att anordna 

större evenemang och arrangemang (Karlskrona 

kommun 2010 a s.121). Kommunen har även planer 

på att Rosenholms udde på sikt ska kunna användas 

för vattensport (Karlskrona kommun 2010 a s.125). 
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KRISTIANSTADS ÖVERSIKTSPLAN
Vilket tidigare nämnts antogs översiktsplanen 

under våren 2013 och har en tidshorisont på drygt 

tio år fram tills år 2025. Kommunen beskriver att 

översiktsplanen framförallt fokuserar på tre viktiga 

utmaningar: 

- En stärkt position i regionens utveckling. 

- En balans mellan stad och landsbygd. 

- Attrahera fler boende och verksamheter 

(Kristianstad kommun 2018 c). 

Översiktsplanen kommer nedan att studeras och 

analyseras utifrån det teoretiska begreppet och de 

analytiska begreppen.

Folkhälsa 
Tidigt i Kristianstad kommuns översiktsplan belyses 

och presenteras de elva nationella folkhälsomålen och 

kommunen beskriver även de mål som de anser är 

av störst vikt för kommunen. Kommunen beskriver 

att målet ’Delaktighet och inflytande i samhället’ 

är en av de mest grundläggande faktorerna för en 

god hälsa. Varför detta är av vikt menar kommunen 

är för att minska ensamhet, utanförskap och för att 

motverka eventuella fördomar (Kristianstad kommun 

2013 s.18). 

Fysisk aktivitet
När det gäller fysisk aktivitet så presenteras de elva 

folkhälsomålen även i samband med detta begrepp. 

I översiktsplanen beskrivs målet ’Fysisk aktivitet’ 

mer ingående och att för lite fysisk aktivitet är ett av 

de största hoten mot en god folkhälsa. För att lösa 

detta problem presenterar kommunen insatser så 

som förbättrade transportmöjligheter samt offentliga 

platser som exempelvis parker och grönområden 

som ska gynna fysisk aktivitet och därmed underlätta 

för att uppnå rekommendationen av 30-60 minuters 

daglig rörelse (Kristianstad kommun 2013 s.46, 53, 

185).

I översiktsplanen görs det även direkta kopplingar 

mellan fysisk aktivitet och folkhälsa, vilket även har 

påvisats tidigare i uppsatsen av exempelvis Schäfer 

Elinder & Faskunger. Under rubriken ’Fysisk 

aktivitet’ skriver kommunen att den byggda miljön 

kan utgöra hinder för att både barn och vuxna 

ska kunna vara fysiskt aktiva. Därför beskrivs även 

vikten av stödjande miljöer för att alla individer 

lätt ska kunna utföra någon typ av fysisk aktivitet 

(Kristianstad kommun 2013 s.19). 

”Fysisk aktivitet är en förutsättning för en god fysisk, mental 

och social hälsoutveckling. Den byggda miljön kan innehålla 

hinder för att barn och vuxna ska kunna vara fysiskt aktiva” 

(Kristianstad kommun 2013 s.19). 

Vardagsmotion
Precis som i Karlskrona kommuns översiktsplan 

får även vardagsmotion, och då framförallt aktiva 

transporter, stort utrymme i Kristianstad. Tidigt 

i översiktsplanen presenteras de aspekter som 

kommunen menar behövs fokuseras på för att nå ett 

hållbart samhälle. Under rubriken ’Social hållbarhet’ 

beskriver kommunen vikten av fysisk aktivitet och 

att planera samt bygga stödjande miljöer för fysisk 

aktivitet är av stor vikt. Miljöer som exempelvis 

säkra, och tillgängliga, gång- och cykelbanor som 

gör det mer lockande att gå eller cykla än att ta bilen 

(Kristianstad kommun 2013 s.19). 
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Förutom staden Kristianstad presenterar kommunen 

sex basorter i sin översiktsplan. Dessa sex är tätorter 

som ligger jämnt utspridda i kommunen och som 

förser omlandet med service. Kommunen beskriver 

att om man bor eller verkar i någon av dessa orterna 

innebär det att det alltid finns ett basutbud av service 

inom gång- eller cykelavstånd (Kristianstad kommun 

2013 s.28). 

”De sex tätorter som har det mest kompletta utbudet av 

kommunal service benämns inom kommunen som basorter . 

Dessa är Arkelstorp, Önnestad, Fjälkinge, Åhus, Degeberga och 

Tollarp. Basorterna ligger spridda i kommunen och spelar en 

viktig roll genom att de förser omlandet med service. Samtliga 

basorter har skola 0-9 och annan kommunal service som 

bibliotek, fritidsgård och vård- och omsorgsboende. […] Att 

bo eller verka i en av basorterna innebär att ett basutbud av 

kommunal service finns, ofta inom gång eller cykelavstånd. 

Jämfört med staden kan basortens småskalighet och sociala 

sammanhang kännas positivt. Arbete på orten kan finnas för 

åtminstone en person i familjen. Många av orterna har nära till 

naturen” (Kristianstad kommun 2013 s.28).

Ett av kommunens övergripande mål är att det 

ska finnas en balans mellan stad och landsbygd. 

Även under denna delen får gång och cykel stort 

utrymme då kommunen bland annat menar att 

nya verksamheter, i första hand ska tillkomma där 

det finns god tillgång till gång- och cykelvägar 

och kollektivtrafik (Kristianstad kommun 2013 

s.30). Kommunen hävdar även att service och 

verksamheter samt bostäder bör planeras intill 

varandra. Detta för att skapa en tätare stad vilket 

ger en större möjlighet till att pendla till jobbet med 

kollektivtrafik eller till och med kunna gå eller cykla 

istället för att använda sig av bilen (Kristianstad 

kommun 2013 s.32). 

När det gäller kommunikationer överlag i 

Kristianstad trycker kommunen återigen på vikten 

av gång- och cykeltrafik. De skriver i översiktsplanen 

att gång- och cykeltrafiken spelar en viktig roll för 

transporter mellan bostad, arbete, service, skola och 

övriga fritidsintressen. Kommunen skriver att de i 

nuläget är medvetna om att det finns vissa brister i 

gång- och cykelvägnätet men att åtgärder för att lösa 

dessa prioriteras (Kristianstad kommun 2013 s.46). 

För att gång- och cykelvägar ska kunna användas 

och nyttjas utgår kommunen från flera olika 

aspekter. Precis som Karlskrona menar Kristianstad 

kommun att gång- och cykelbanor ska utformas som 

trygga och trafiksäkra genom exempelvis gatlyktor 

samt genom att skilja på gång- och cykelbanan. 

Även stor vikt läggs på att vägarna ska vara gena 

och utan hinder samt att det ska finnas gott om 

parkeringsmöjligheter vid målpunkten (Kristianstad 

kommun 2013 s.50). I översiktsplanen presenteras 

det även att det inte bara ska finnas goda gång- 

och cykelmöjligheter inom tätorterna utan att 

cykelvägnätet ska utvecklas för att skapa goda gång- 

och cykelmöjligheter även mellan de olika tätorterna 

(Kristianstad kommun 2013 s.75). 

Precis som Karlskrona presenterar även Kristianstad 

kommun en ’Trafikstrategiplan’. Kommunen 

beskriver att det övergripande syftet med planen 

är att tala om i vilken riktning som trafiken ska 

utvecklas i fram tills år 2030 (Kristianstad kommun 

2016 s.5). När det gäller gång- och cykelmöjligheter 
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inom kommunen beskrivs både utmaningar 

och strategier för att lösa dessa. Det som bör 

göras menar kommunen bland annat är att öka 

andelen fotgängare och cyklister, att öka gång- och 

cykelvänligheten samt att alla gång- och cykelvägar 

ska upplevas som säkra och trygga. För att uppfylla 

dessa mål presenterar kommunen strategier som 

exempelvis ett sammanhängande, gent, tillgängligt, 

tryggt, trafiksäkert och attraktivt gång- och 

cykelvägnät för att kunna öka andelen gående och 

cyklister i kommunen (Kristianstad kommun 2016 

s.16-17). 

Spontanidrott
Vilket tidigare nämnts är ett av Kristianstad 

kommuns mål att det ska finnas en balans mellan 

stad och landsbygd. När det gäller spontanidrott 

menar kommunen att just översiktsplanen kan 

ange inriktningen för en lämplig utveckling av 

exempelvis rekreationsområden, både i staden 

och på landsbygden (Kristianstad kommun 2013 

s.23). Kommunen beskriver att dessa områden 

innebär stora kvalitéer för invånarna och att det 

är kommunens ansvar att de värden som erbjuds 

förvaltas och utvecklas (Kristianstad kommun 2013 

s.28). 

Under rubriken ’Torg, parker och grönområden’ i 

översiktsplanen beskrivs ytor för just fysisk aktivitet 

och lek som en väldigt viktig del av den fysiska 

gröna miljön, inte minst på grund av de positiva 

hälsoeffekterna. Liksom Schäfer Elinder & Faskunger 

skriver kommunen att parker och naturområden ger 

en god effekt på återhämtning, kan minska stress 

samtidigt som de ger en möjlighet till att motionera 

och röra på sig överlag (Kristianstad kommun 2013 

s.53). 

För att dessa områden ska kunna användas 

och utnyttjas spelar närheten en viktig roll. 

Kristianstad kommun fortsätter att trycka på 

detta i sin översiktsplan när de beskriver att nya 

bostäder antingen ska ha en direkt närhet eller 

åtminstone goda pendlingsmöjligheter till natur- och 

rekreationsområden (Kristianstad kommun 2013 

s.21). Kommunen presenterar även forskning som 

visar att människor som bor mindre än 50 meter från 

ett grönområde besöker dem cirka tre till fyra gångar 

i veckan och om det är längre än 300 meter minskar 

användningen markant. Förutom parker menar 

kommunen att större sammanhängande grönstruktur 

för exempelvis promenader eller annan motion bör 

finnas inom 500 meter från bostaden (Kristianstad 

kommun 2013 s.53, 54). Tidigt i översiktsplanen 

beskriver kommunen att exempelvis parker även 

kan gynna den sociala miljön i samhället genom att 

erbjuda mötesplatser vilket kan motverka fördomar 

och främlingsfientlighet (Kristianstad kommun 2013 

s.18).

Vilket tidigare nämnts presenterar kommunen 

sex basorter och beskriver vikten av parker och 

grönområden inom dessa. Kommunen beskriver 

dessa som tätortsparker som ska möjliggöra för 

mötesplatser för invånarna i de respektive basorterna. 

Dessa parker ska även rymma och möjliggöra för 

aktiviteter för alla åldrar. Just när det gäller alla 

åldrar presenterar kommunen även att det i varje 

basort ska finnas minst en så kallad områdeslekplats 

som kan samordnas med tätortsparkerna. 
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Denna lekplatsen menar kommunen ska rymma 

både lugna och aktiva lekar för barn och ungdomar 

upp till femton år (Kristianstad kommun 2013 s.55). 

Kommunen beskriver att ny bebyggelse i största 

möjliga mål ska undvikas att planeras på områden 

eller platser med höga natur- och rekreationsvärden. 

I beskrivningen av, och planförslagen för, basorterna 

fortsätter kommunen att trycka på vikten av att det 

tas hänsyn till park- och grönområden. I Arkelstorp 

skriver exempelvis kommunen att ny bebyggelse ska 

utformas med hänsyn till ’Folkets park’ (Kristianstad 

kommun 2013 s.92). Kommunen beskriver även 

utvecklingen av nya parker och grönområden i de 

olika basorterna och i Degeberga skriver kommunen 

att en tätortsnära central park med möjligheter för 

rörelse bör utvecklas (Kristianstad kommun 2013 

s.98). 

I sin översiktsplan hänvisar Kristianstad kommun 

till rapporten ’Grönstruktur i Skåne - Strategier 

för en utvecklad grönstruktur’ som är ett 

planeringsunderlag framtaget av Region Skåne 

tillsammans med Skånes kommuner (Kristianstad 

kommun 2013 s.74). Syftet med rapporten är att 

påvisa vilka utvecklingsmöjligheter som finns för 

de gröna strukturerna i landskapet samt vara en 

inspiration för kommunerna i sitt arbete (Region 

Skåne 2011 s.6). Precis som Karlskrona så har dock 

även Kristianstad en ”egen” plan som benämns 

’Grönstrategi 2017’. I planen beskrivs det att parker, 

natur- och vattenområden är några av Kristianstad 

kommuns största kvalitéer då dessa miljöer skapar 

en högre livskvalité för invånarna i vardagen. Precis 

som trafikstrategin ska även grönstrategin skapa ett 

underlag för kommande planering av den gröna, 

och blåa, strukturen inom kommunen (Kristianstad 

kommun 2017 s.1).  

Organiserad idrott
Tillskillnad från vardagsmotion och spontanidrott 

får inte organiserad idrott alls lika mycket utrymme 

i Kristianstads översiktsplan. Det som kommunen 

presenterar är framförallt den idrott som finns i 

nuläget. Under rubriken ’Kultur och fritid’ beskriver 

kommunen att det finns flertalet idrottshallar 

i anslutning till skolor samt flera kommunala 

idrottsplatser. Även fast begreppet idrott inte får 

särskilt stort utrymme skriver dock kommunen att 

idrottsytor är en viktig del av den befintliga miljön 

(Kristianstad kommun 2013 s.53). 

I beskrivningen av Arkelstorp skriver kommunen att 

idrott även skapar en viktig mötesplats, framförallt 

vid evenemang (Kristianstad kommun 2013 s.94). 

En annan ort där idrotten erbjuder mötesplatser 

är i ’Tollarp’ där kommunen beskriver att ortens 

friluftsområde är en viktig mötesplats för ortens 

idrottsutövare (Kristianstad kommun 2013 

s.106). I ’Fjälkinge’ presenterar dock inte bara 

kommunen nulägessituationen i orten utan även 

förbättringsförslag presenteras. Förslaget grundar sig 

i att det behövs nya och bättre vägar till och från den 

nya idrottsplatsen för att öka användningen av den 

(Kristianstad kommun 2013 s.104). 
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SAMMANFATTNING & jÄMFÖRELSE
I de inledande delarna av de båda översiktsplanerna 

presenterar och belyser kommunerna de elva 

nationella folkhälsomålen. Både Karlskrona och 

Kristianstad lyfter även fram vilka mål som de anser 

vara av störst vikt och Karlskrona drar kopplingar 

till sin fjärde grundläggande princip för ett hållbart 

samhälle medan Kristianstad lyfter fram målet 

’Delaktighet och inflytande i samhället’ som ett 

väldigt viktigt mål. Tillskillnad från i Kristianstads 

översiktsplan är begreppet folkhälsa och de 

elva nationella folkhälsomålen återkommande i 

Karlskronas dokument där även planförslagets 

inverkan på folkhälsomålen tas upp. 

De båda kommunerna kopplar även fysisk aktivitet 

till de elva folkhälsomålen men Kristianstad går 

mer in på den nionde målet ’Fysisk aktivitet’. 

Kristianstad drar även kopplingar till folkhälsan och 

de beskriver att ett av de största hoten mot folkhälsan 

är för lite fysisk aktivitet. Båda översiktsplanerna 

presenterar att en lösning framförallt är förbättrade 

transportmöjligheter i form av aktiva transporter. 

Karlskrona trycker på att alla typer av fysisk 

aktivitet är viktig och de båda kommunerna menar 

att även parker och grönområden gynnar fysisk 

aktivitet. Kristianstad drar även direkta kopplingar 

till den fysiska planeringen då de menar att den 

byggda miljön kan hindra individer att vara 

fysiskt aktiva. Karlskrona lägger stor vikt på alla 

grupper i samhället då de menar att framförallt 

barnperspektivet är viktigt att behandla, men även de 

äldre.

Vilket nämndes ovan fick vardagsmotion och 

aktiva transporter stort utrymme i de båda 

översiktsplanerna. Båda kommunerna presenterar 

aktiva transporter som en lösning för att nå ett mer 

hållbart samhälle. Karlskrona presenterar även att 

ett av översiktsplanens huvuddrag är att de har en 

ambition att fler ska välja cykeln som transportmedel 

och Kristianstad lägger stor vikt vid stödjande 

miljöer. De båda kommunerna menar också att en 

tätare stad är bättre ur ett ”cykelperspektiv” då fler 

cyklar vid kortare avstånd. Karlskrona har dock 

igen skapat sig en lite bredare bild då de menar att 

aktiva transporter även kan öka jämlikhet då även de 

som inte har bil ska ha lätt att transportera sig, som 

exempelvis barn och ungdomar. Till sist presenterar 

även de båda översiktsplanerna förbättringsförslag 

och hur gång- och cykelvägar bör utformas för att 

vara så optimala som möjligt. 

Precis som vardagsmotion får spontanidrott väldigt 

stort utrymme i de båda översiktsplanerna. Vilket 

tidigare nämnts associeras spontanidrott med parker 

och grönområden och de båda kommunerna lyfter 

fram grön- och rekreationsområden som en viktig 

strategi mot ett mer hållbart samhälle. Både genom 

att det gynnar den biologiska mångfalden men 

framförallt då sådana områden gynnar fysisk aktivitet 

och därmed folkhälsan. Karlskrona och Kristianstad 

är båda eniga om att parker och grönområden 

bör bevaras och att ny bebyggelse ska planeras i 

samverkan med dessa. Kristianstad trycker väldigt 

hårt på närheten för att ytorna ska användas och 

Karlskrona menar att det är viktigt att det finns 

rekreationsområden även inne i stadskärnorna. 

Ännu en gång lyfter Karlskrona kommun fram 
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barnperspektivet som något väldigt viktigt, samtidigt 

som de menar att de äldre inte får glömmas bort. 

Tillskillnad från de tidigare begreppen får 

idrott betydligt mindre utrymme i de båda 

översiktsplanerna. Kristianstad presenterar 

framförallt befintliga idrottsanläggningar och vilka 

fördelar som de medför till kommunen. Karlskrona 

beskriver även de vilka fördelar som idrott kan 

medföra och lägger stor vikt vid att befintliga 

idrottsområden ska bevaras. När det gäller nya 

idrottsanläggningar har Karlskrona kommun pekat 

ut ett område som de har utvecklat, och vill fortsätta 

att utveckla, som ett idrottsområde. 
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I detta kapitel kommer resultatet av analysen att 

diskuteras. Först och främst kommer de båda 

översiktsplanerna att diskuteras och jämföras med 

tidigare delar i kandidatarbetet. Sedan kommer det 

ske en diskussion huruvida översiktsplanerna levde 

upp till förväntningarna eller inte och slutligen 

kommer även eventuella slutsatser att presenteras. 

DISKUSSION
Syfte & frågeställningar 
Syftet med kandidatarbetet var att undersöka hur 

folkhälsa, med fokus på fysisk aktivitet, behandlas 

inom kommunal fysisk planering. Då syftet 

formulerades väldigt brett blev utfallet av analysen 

detsamma. Folkhälsa, med fokus på fysisk aktivitet, 

behandlas i kommunal planering men det är heller 

inte mer än så.  

När det gäller frågeställningarna så besvarades dem i 

analysen, men i olika stor utsträckning.

Frågeställningarna för kandidatarbetet är: 

- Hur arbetar Kristianstad och Karlskrona kommun 

med folkhälsa, med fokus på fysisk aktivitet, i sin 

översiktliga planering? 

       - Hur arbetar respektive kommun med folkhälsa   

         utifrån begreppet vardagsmotion?

       - Hur arbetar respektive kommun med         

         folkhälsa utifrån begreppet spontanidrott? 

       - Hur arbetar respektive kommun med folkhälsa  

         utifrån begreppet organiserad idrott? 

När det först och främst gäller den övergripande 

frågeställningen så ligger den väldigt nära syftet 

vilket gör att svaret är detsamma. Att Karlskrona och 

Kristianstad arbetar med folkhälsa, med fokus på 

fysisk aktivitet, på ett väldigt brett och övergripande 

sätt. När det istället gäller de tre andra, och mer 

specifika frågeställningarna, får de olika stort 

utrymme. 

Hur kommunerna arbetar med vardagsmotion 

och spontanidrott framgår tydligt i båda 

översiktsplanerna medan organiserad idrott får 

mindre utrymme än förväntat. Detta visar att 

det finns någon form av hierarki mellan de tre 

begreppen som inte uppenbarades innan arbetets 

början. Vardagsmotion är det som översiktsplanerna 

prioriterar allra högst då alla individer behöver 

motionera och röra på sig för att kroppen ska må 

bra. Samtidigt får organiserad idrott lägst prioritet, 

bland annat då det inte är av intresse för alla 

individer i samhället. 

Forsknings- & områdesöversikt
Tidigare i kandidatarbetet har det presenterats 

att begreppen folkhälsa och fysisk aktivitet inte får 

något större utrymme i varken Plan- och bygglagen 

eller Miljöbalken. På grund av detta är det inget 

krav att kommunerna måste behandla dessa vilket 

syns tydligt i de båda översiktsplanerna. De två 

begreppen i sig får nästan inget som helst utrymme i 

varken Karlskronas eller Kristianstads översiktsplan 

men återfinns ändå indirekt genom de ’Analytiska 

begreppen’ som tagits fram för kandidatarbetet. 

Något som antagligen grundar sig i den tidigare 

forskning kring ämnet/ämnena som presenterades 

i kapitlet ’Forskningsöversikt’. I detta kapitel 

presenterades bland annat vikten av fysisk aktivitet 

och hur det påverkar folkhälsan samt att miljön och 
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den fysiska planeringen faktiskt kan påverka och 

gynna fysisk aktivitet.  

På flera ställen presenterar nämligen de båda 

kommunerna stödjande miljöer på olika sätt i sina 

översiktsplaner. När det gäller gång- och cykelvägar 

så beskrivs de som viktiga komplement till biltrafiken 

och att framförallt utformningen spelar stor roll för 

att de ska nyttjas till fullo. Parker och grönområden 

å andra sidan beskrivs som viktiga ytor för lek, 

rekreation och spontanidrott men även här läggs 

stor vikt på utformningen. Båda alternativen 

beskrivs framförallt gynna folkhälsan vilket även 

forskarna är ense om i forskningsöversikten. Något 

som kommunerna också lägger vikt vid, vilket även 

presenterats i tidigare forskning, är bevarandet. Båda 

kommunerna är fullt medvetna om vikten att bevara 

idrottsytor, och inte bara utveckla nya, då det ofta är 

sådana ytor som tas i anspråk vid förtätning och ny 

exploatering. 

Forskningsdesign & metod
Under rubriken ’Fallstudie’ beskrivs det att en 

väldigt kritiserad aspekt vid genomförandet av en 

fallstudie är de generaliseringar som genomförs. 

Denscombe menar att syftet med en fallstudie är att 

belysa det generella genom att titta på det specifika 

vilket både kan vara en fördel och en nackdel. 

Kritiken riktas mot hur trovärdiga de genomförda 

generaliseringarna blir och att det är av stor vikt att 

skilja på vad som är specifikt och vad som är generellt 

för respektive fall, och i detta kandidatarbetet 

finns det tydliga exempel på detta. Generellt för 

de båda översiktsplanerna är att de belyser vikten 

av fysisk aktivitet, hur fysisk aktivitet kan gynnas 

och påverkas genom stödjande miljöer samt hur 

folkhälsan påverkas. Men, trots detta skiljer sig de 

olika kommunerna i utförandet och i planeringen av 

olika anledningar. Båda trycker på vikten av att de 

stödjande miljöerna ska vara nära, tillgängliga och 

användbara men exempelvis kan begreppet närhet 

skilja mellan de båda kommunerna. Då Karlskrona 

stad är beläget på öar och därmed har svårighet för 

att utvidga skriver kommunen i sin översiktsplan 

att de vill utveckla området ’Rosenholm’ till ett 

idrottsområde trots att detta ligger långt utanför 

centrum. Kristianstad däremot har större möjligheter 

till att expandera och har även fler och större ytor för 

centrumnära aktiviteter som exempelvis parker och 

idrottsanläggningar. 

När det gäller metoden (kvalitativ innehållsanalys) 

lämpade den sig bra för analysen. En innehållsanalys 

kan både utföras kvantitativt och kvalitativt och i 

detta fallet valdes den kvalitativa ansatsen. Detta 

visade sig vara ett bra val då fokus hamnade på 

innehållet i översiktsplanerna och inte hur många 

gånger som exempelvis folkhälsa eller fysisk aktivitet 

presenterades, vilket inte var många.   

Empiri
När det gäller empirin så valdes just Karlskrona 

och Kristianstad på grund av kommunernas och 

städernas flera gemensamma nämnare och varför 

deras översiktsplaner valdes att studera var för att 

skapa en övergripande bild av hur folkhälsa och 

fysisk aktivitet behandlas i hela kommunen. Två 

kommuner/städer som under arbetets gång dock 

glidit isär, framförallt när det gäller planeringen. 

Vilket tidigare nämnts skiljer sig nämligen de båda 
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översiktsplanerna nämnvärt under framförallt hur 

de behandlar den organiserade idrotten och överlag 

behandlas folkhälsa och fysisk aktivitet mer ingående 

av Karlskrona kommun. 

Teoretiskt perspektiv 
Under rubriken ’Empowerment & stödjande miljöer’ 

beskrevs empowerment som en slags brygga mellan 

den fysiska planeringen och begreppet folkhälsa. 

Efter att översiktsplanerna nu både har studerats 

och analyserats har det påvisats flertalet gånger att 

detta antagande stämmer. Planeringen har svårighet 

att påverka folkhälsa direkt, utan snarare måste 

planeringen ske indirekt genom stödjande miljöer. 

Analys 
Något som var väldigt överraskande vid 

genomförandet av analysen var att begreppen 

vardagsmotion, spontanidrott och organiserad 

idrott i sig nästan inte fick något utrymme alls i 

översiktsplanerna. Istället fick flera andra begrepp, 

som presenterades under rubriken ’Analytiska 

begrepp’, användas för att besvara frågeställningarna 

i arbetet. Exempel på sådana begrepp är gång- och 

cykel, parker och grönområden samt lek och rekreation. 

Även i innehållet som presenterades i de båda 

översiktsplanerna fanns det vissa överraskningar. 

Framförallt Karlskrona lyfter fram barnperspektivet 

som en viktig del i planeringen men även att de 

äldre inte får glömmas bort. Det som överraskar är 

att ingen av översiktsplanerna tar upp och beskriver 

hur funktionsvarierade kan och ska behandlas i 

planeringen av exempelvis stödjande miljöer för 

fysisk aktivitet och därmed folkhälsa. 

Förväntningar
Förväntningarna innan arbetet inleddes var relativt 

höga. Kommunerna förväntades att behandla 

folkhälsa och fysisk aktivitet men det var oklart i 

vilken utsträckning. Varför kommunerna förväntades 

att behandla begreppen var på grund av det är av 

stor vikt och problemet med fysisk inaktivitet får 

mer och mer utrymme i samhället. Samtidigt får 

dock inte begreppen något som helst utrymme i 

lagstiftningen och beroende på de två aspekterna, 

vikten av fysisk aktivitet och en bra folkhälsa men 

avsaknaden av begreppen i lagstiftningen, levde 

översiktsplanerna upp till förväntningarna helt och 

hållet. 

SLUTSATS 
Avslutningsvis är den stora frågan vilken eller vilka 

slutsatser som kan dras av det genomförda arbetet. 

Utifrån forsknings- och områdesöversikten, det teoretiska 

perspektivet samt analysen av de två översiktsplanen 

dras slutsatsen att vikten av fysisk aktivitet, som leder till 

en ökad folkhälsa, är stor även fast begreppen inte får 

något utrymme i lagstiftningen. Det framhålls även att 

planeringen bör möjliggöra för stödjande miljöer för att 

uppmana till fysisk aktivitet och slutsatsen av analysen 

är att översiktsplanerna gör just detta, fast endast i viss 

utsträckning. Nästa fråga är istället varför folkhälsa 

och fysisk aktivitet inte får större utrymme i framförallt 

översiktlig planering då forskning tydligt påvisat, och 

fortsätter att påvisa, att exempelvis övervikt, fetma samt 

hjärt- och kärlsjukdomar direkt kan kopplas till inaktivitet 

och stillasittande livsstilar. Är problemet att folkhälsa och 

framförallt fysisk aktivitet just saknar lagstöd? Och om 

detta är fallet, borde inte begreppen i så fall få utrymme i 

den lagstiftning som berör fysisk planering? 
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