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1 Inledning 
 
Denna text är en kort sammanfattning som är till för 
att skapa en enkel förförståelse om vad detta 
arbete handlar om.  

Detta arbete tar sin utgångspunkt i hur det genom 
den fysiska planeringen kan vara möjligt att främja 
fysisk aktivitet. Idag har många en passiv och 
stillasittande livsstil och detta har direkta negativa 
effekter på våra kroppar och vår hälsa. Människor är 
i grunden skapade för att utföra sysslor som kräver 
fysisk aktivitet och när vi i dagens samhälle inte kan 
tillgodose oss detta behov på ett naturligt sätt i 
vardagen börjar vi på olika sätt må dåligt, både 
fysiskt och psykiskt. Utformningen av miljöerna vi rör 
oss i dagligen är en viktig faktor gällande vilken 
mängd fysisk aktivitet vi uppnår. Hur det påverkar oss 
och vilka möjligheter och begränsningar den fysiska 
planeringen har gällande att främja fysisk aktivitet 
undersökas i detta arbete. Svar på 
problemformuleringar och forskningsfrågor kommer 
att sökas genom en explorativ fallstudie 
(forskningsdesign) och en kvalitativ innehållsanalys 
(metod). För att kunna avkoda tillgänglig data har 
tre huvudsakliga ämnesområden framarbetats:  
Aktiv transport, sociala aspekter och grönområden 
och aktivitetsytor. Genom kunskaps- och 
forskningsöversikten har ytterligare underkategorier 
till dessa huvudkategorier framtagits.  Fyra utvalda 
dokument, två dokument från Boverket, ett tematiskt 
från Malmö stad och en fördjupning av översiktsplan 
från Umeå kommun kommer att behandlas, 
granskas och analyseras för att se hur de behandlar 
dessa aspekter. 

Samtliga granskade (Boverket, Malmö och Umeå) 
behandlar dessa olika kategorier i sina dokument. 
Aktiv transport anses viktigt och bör främjas genom 
stödjande infrastruktur, exempelvis bra, gena och 

attraktiva gång- och cykelvägar. Korta avstånd 
mellan målpunkter anses förbättra möjligheterna för 
aktiv transport och en tät, funktionsblandad stad 
förespråkas. Mer jämställda möjligheter till fysisk 
aktivitet behövs och de behöver vara mer 
anpassade till den mångfald av individer som nu 
finns i våra kommuner. Ett varierat utbud av 
tillgängliga, bostadsnära, attraktiva grönområden 
och aktivitetsytor motiverar till mer fysisk aktivitet. Fler 
som rör sig ute anses skapa trygghet och i denna 
trygghet kan möten mellan människor uppstå. I 
dessa möten finns grogrunden och förutsättningarna 
för jämställdhet, tolerans, delaktighet och demokrati. 
Genomtänkta offentliga platser som uppmuntrar till 
fysisk aktivitet och möten mellan olika samhälls- och 
åldersgrupper kan på så sätt förbättra både 
individens hälsa och samhället i stort. Den fysiska 
planeringen kan därigenom anses ha en nyckelroll 
gällande det framtida samhällets utveckling.  

De granskade dokumenten verkar utgå ifrån att en 
tät och funktionsblandad stad är hållbart, tryggt och 
eftersträvansvärt. Detta medan en gles stad anses 
vara otrygg, icke hållbar och något starkt kopplat till 
passiva transportmedel. Förtätningsidealen kan 
innebära intressekonflikter gällande viljan att förtäta 
ställt mot bevarandet av tätortsnära grönområden. 
Områden som idag kanske är tillgängliga för fysisk 
aktivitet och sociala möten. Om samhället ska kunna 
stödja och främja fysisk aktivitet så krävs även 
beteendeförändringar för att åstadkomma med 
tiden hållbara förändringar hos individer (och på sikt 
samhället). För att uppnå resultat krävs delaktighet 
från hela samhällstrukturens uppbyggnad, inte bara 
de fysiska planerarna. Kanske krävs det också att 
fysisk aktivitet uppmärksammas tydligare, som ett 
allmänintresse. Även om det är individens slutgiltiga 
val gällande utövandet av fysisk aktivitet; Skapas 
inte de fysiska förutsättningarna som främjar fysisk 
aktivitet, så finns inte ens valmöjligheten för 
individen. Framtiden planeras idag!  
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1.1 Syfte 
 
Denna uppsats avser belysa vilka möjligheter och 
begränsningar den fysiska planeringen anses ha 
gällande främjandet av individers fysiska aktivitet. 
Detta genom att undersöka hur kopplingen mellan 
fysisk aktivitet och den fysiska planeringen beskrivs i 
forskning, av myndigheter och i kommunala 
dokument. Undersökningen tar fasta på lagtexter, 
propositioner, olika typer av dokument (både 
vetenskapliga, kommunala, policy och 
myndighetsbaserade) gällande vilka möjligheter den 
fysiska planeringen anses ha (och inte ha) för att 
främja fysisk aktivitet.  
 

1.2 Problembeskrivning 
 
Människor har idag en mer stillasittande och mindre 
fysiskt aktiv livsstil än förut. I takt med att bilismen 
ökat, praktiska elektroniska lösningar (tvättmaskin, 
diskmaskin osv.) tagit över tidigare vardagliga fysiska 
aktiviteter och även mer skärmbaserade aktiviteter 
ökat – så har även stillasittandet ökat. Vetenskapliga 
studier har visat att kontinuerligt långvarigt 
stillasittande, likt ett skrivbordsjobb, ökar risken för 
ohälsa och dödlighet, detta även för människor som 
annars är fysiskt aktiva (Katzmarzyk et. al 2009). Att 
möjliggöra för människor att dagligen vara fysiskt 
aktiva och verka för en samhällsplanering som 
stödjer detta kan alltså anses ytterst viktigt. Ökad 
fysisk aktivitet är även ett av regeringens 
folkhälsopolitiska mål och de belyser att den fysiska 
planeringen har en roll att fylla där (prop. 
2007/08:110). I vilken utsträckning den fysiska 
planeringen idag används för att främja den fysiska 
aktiviteten i samhället och därigenom bidra till bättre 
hälsa är idag inte kartlagt. Detta arbete avser att 
undersöka just den fysiska planeringens möjligheter 
och begränsningar gällande främjandet av fysisk 
aktivitet. 

1.3 Problemformuleringar och 
forskningsfrågor 

 
Tre problemformuleringar ligger till grund för detta 
arbete. Svar på första problemformuleringen 
kommer att sökas genom ett antal relaterade 
forskningsfrågor som behandlas i kunskaps- och 
forskningsöversikten. Dessa forskningsfrågor är 
tilltänkta att konkretisera problemformuleringen och 
på så vis skapa en djupare förståelse kring ämnet, 
dess komplexitet samt bidra till mer grundade 
slutsatser. En sammanfattning avslutar kunskaps- och 
forskningsöversikten (kapitel 4.6) och där kommer 
även den första problemformuleringen att försöka 
besvaras genom de resultat som tagits fram i 
kunskaps- och forskningsöversikten.  

Den andra problemformuleringen kommer att 
utredas i resultatavsnittet (kapitel 5) samt i analys- 
och diskussionsavsnittet (kapitel 6). Den kommer 
därefter att försöka besvaras i kapitel 7 (slutsatser). 

Den tredje problemformuleringen kommer att 
behandlas i analys- och diskussionsavsnittet (kapitel 
6) och även den kommer att försöka besvaras i 
kapitel 7 (slutsatser). 
 

Problemformuleringar: 

1. Vilka möjligheter och begränsningar 
anser forskning och myndigheter att 
den fysiska planeringen har gällande 
främjandet av fysisk aktivitet? 

 

 

 

Forskningsfrågor: 

 Varför anses fysisk aktivitet viktigt? 
 Hur korrelerar fysisk aktivitet och hälsa? 
 Hur har fysisk aktivitet, hälsa och fysisk planering 

korrelerat med varandra och på så sätt 
påverkat människor – från historisk kontext fram 
till idag?  

 Kan aktiv transport verka för att främja fysisk 
aktivitet – och i så fall på vilka sätt?  

 Hur kan den fysiska planeringen främja 
möjligheterna för aktiv transport? 

 På vilka sätt kan socialt samspel och trygghet 
(kopplat till utevistelse) inverka på möjligheten till 
fysisk aktivitet? 

 På vilka sätt kan grönområden och aktivitetsytor, 
samt deras tillgänglighet, påverka den fysiska 
aktiviteten hos individer?  
 

2. Hur behandlas dessa möjligheter och 
begränsningar för den fysiska 
planeringen att främja fysisk aktivitet i 
valda dokument? 
 

3. Hur förhåller sig de vetenskapliga rönen 
till de ambitioner som uttrycks i de 
granskade dokumenten? 

 

Sammanfattningsvis besvaras alltså 
problemformuleringarna i kapitel enligt följande: 
 

Problemformulering Besvaras i kapitel 

1 4.6 
2 7 
3 7 

 



3 
 

1.4 Begreppsdefinition 
 
Här listas en kort förklaring av vad som i detta 
dokument menas med de olika begrepp som 
används. 
 
Aktivitetsyta – Yta där fysiska aktiviteter kan utföras. 
Kan handla om både programmerade och 
oprogrammerade ytor (se förklaring på dessa 
nedan), eller olika typer av anläggningar. Gräsyta, 
bollplan, lekplats, utegym eller annan fysiskt 
aktivitetsfrämjande anläggning kan nämnas som 
exempel. 

Aktiv transport – Icke motordriven transport, oftast 
till en målpunkt ex. skola, arbete eller handel. 
Vanligaste typ av aktiv transport är gång eller 
cykling, men variationsmöjligheterna är stora. 
Inlinesåkning, löpning, skridsko- och skidåkning är 
andra exempel på aktiv transport. Här fokuseras 
främst på gång- och cykel. 

Fysisk aktivitet – Fysisk aktivitet innebär 
kroppsrörelser i olika former och som resulterar i ökad 
energiförbrukning. Det kan innebära 
vardagsaktiviteter, arbete, friluftsliv och rekreation, 
lek (barn och vuxna), idrott, gymnastik, simning, 
skidåkning, cykling m.m. Här innebär även 
begreppet att aktiviteten utförs utomhus, på allmän 
plats och är gratis för utövaren. 

Fysisk planering – ”Syftar till att förutbestämma 
samhällets framtida handlande genom att avgöra 
hur mark och vatten skall användas i tid och rum. 
Verksamheten leder i regel till olika typer av planer, 
främst översikts- och detaljplaner enligt plan- och 
bygglagen. Fysisk planering kan också syfta till 
handlingsprogram som samordnar tekniska och 
politiska beslut avseende användningen av mark 
och vatten.” (Nationalencyklopedin 2015) 

Fördjupning av översiktsplan (FÖP) – En 
geografiskt avgränsad del av kommunen behandlas 
i ett separat dokument där just det området 
behandlas mer ingående än annars möjligt i en 
kommuntäckande översiktsplan. Oftast handlar 
dokumentet om hur kommunen vill se utvecklingen 
inom avgränsat område, exempelvis en av 
kommunens tätorter eller en skärgårdssträckning. 

Grönyta/grönområde – Naturområde, skog, park 
eller liknande mark av varierande storlek, oftast med 
träd och markvegetation. 

Hälsa – Hälsa är ett svårdefinierbart begrepp som 
bl.a. innebär en kombination av frihet från sjukdom 
och allmänt välmående. Det innefattar både det 
kroppsliga och det mentala (fysiskt och psykiskt)  

Offentlig plats – Allmänt tillgänglig plats exempelvis 
vägar, parker, torg etc. vanligen ägda av 
kommunen. Dessa ytor redovisas som allmän 
platsmark i detaljplan.  

Oprogrammerade ytor – Ytor tillgänglig för en 
mängd av varierande användningar samtidigt eller 
vid olika tillfällen, exempelvis en gräsmatta. 

Passiv transport – Motordriven transport där den 
som blir transporterad inte nämnvärt behöver 
anstränga sig fysiskt för att ta sig fram. Exempel på 
transportmedel är bil eller buss. Buss är dock oftast 
inte endast passiv utan brukar förknippas med 
någon form av aktiv transport till och från hållplats. 

Planerare – De som arbetar med den fysiska 
planeringen, upprättar planer, gör 
förundersökningar, miljökonsekvensbedömningar, 
kommunicerar med medborgarna angående 
planförslag mm. 

 

 

Programmerade ytor – Ytor skapade utifrån att 
uppfylla ett eller ett par specifika syften och är 
utformade därefter. Flexibiliteten för annan 
användning än dess syfte är liten. Exempel: 
klätterställning=klättring.  

Stadsrum/ stadens rum – Yta inom bebyggt 
område med någon form av fysisk eller visuell 
avgränsning. Rummet kan också definieras genom 
enhetlig utformning och inte nödvändigtvis genom 
konkreta ”väggar” bestående av t.ex. husfasader 
eller grönstruktur.  

Översiktlig nivå – En högre, mer generell nivå att 
hantera frågor och intressen på. Kan hanteras 
genom riktlinjer eller genom att ta ett brett grepp om 
ämnet/ämnena/områden. Oftast inom fysisk 
planering förknippat med översiktsplanering och 
översiktsplaner.  
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1.5 Metod 
 
Ett visst antal tillvägagångssätt, metoder, 
forskningsdesigner och forskningsfrågor har valts ut, 
med hänsyn till vad som kan ge de mest relevanta 
svaren på ställda problemformuleringar. Genom 
dessa kommer svar på problemformuleringarna att 
sökas.  

1.5.1 Dokumentstudie 
Skriftliga källor till kunskaps- och forskningsöversikten 
har sökts via sökmotorn Google Scholar och Blekinge 
Tekniska Högskolas ”Summon@BTH”. Den sistnämnda 
är en söktjänst bestående av databaser med 
vetenskapliga artiklar, böcker, uppsatser etc. 
(Blekinge Tekniska Högskola 2015). Exempel på 
sökord som ”fysisk planering”, ”stadsplanering”, 
”urban design”, ”urban” eller ”samhällsplanering” i 
kombination med ”hälsa”, ”fysisk aktivitet”, ”aktiv 
transport”, ”friluftsliv” och ”grönområde” har 
använts. Dessa söktermer har även översats till 
engelska och använts för datasökning. Annan 
litteratur inom området fysisk planering som 
författaren till detta arbete tidigare kommit i kontakt 
med under utbildningen och som bedömts vara 
relevant för arbetet har använts som källor.  
Lagtexter, dokument och information från 
myndigheter som är närmast ansvariga för 
ämnesområdet (Länsstyrelsen, Trafikverket, Statens 
folkhälsoinstitut, Sveriges kommuner och landsting 
samt Folkhälsomyndigheten) har granskats och 
använts. Granskning av valda skriftliga källors 
referenslistor har lett till ytterligare källor som anses 
varit gynnsamma för de undersökningar som utförs i 
detta arbete. 
 

1.5.2 Tillvägagångssätt 
Alla dokument som tas med i analysen är offentliga 
och finns att tillgå digitalt via internet. 
Organisationen ”Healthy Cities” är ett nätverk med 
koppling till Världshälsoorganisationen (WHO) och 

arbetar strategiskt med politiker och tjänstemän för 
jämlik och hållbar utveckling genom fysisk och social 
planering. Medlemskommunerna i detta nätverk har 
varit en vald utgångspunkt till att lokalisera 
kommuner med fokus på kopplingen fysisk planering 
och fysisk aktivitet samt hälsa, samt tips från 
kontaktade kommuner. Genom att studera 
medlemskommunernas och ett antal andra valda 
kommuners hemsidor, gjordes ett geografiskt spritt 
och slumpmässigt urval på 14 stycken kommuner. 
Mail skickades till stadsbyggnadskontoret (eller 
liknande instans kopplat till fysisk planering) gällande 
efterfrågan av strategiska, tematiska eller översiktliga 
program, planhandlingar eller dokument med 
koppling till fysisk aktivitet och hälsa. Åtta av 14 
kommuner svarade och av dessa valdes fyra 
separata dokument ut. Detta från olika kommuner, 
med varierad geografisk spridning. Här gjordes ett 
tydligt och medvetet val genom att välja 
plandokument med så stor koppling till 
problemformuleringarna och fysisk aktivitet som 
möjligt. Ytterligare efterforskning gjordes därefter 
inom varje vald kommun för att säkerställa att valt 
dokument verkligen var det av störst relevans för 
problemformuleringarna. Detta för att få ett så 
representativt underlag som möjligt från kommunen i 
fråga att analysera som enskilt dokument.  

Den statliga myndigheten Boverkets ståndpunkt 
gällande den fysiska planeringens möjligheter att 
främja fysisk aktivitet kommer att undersökas genom 
en studie av två valda dokument som bedömts vara 
av högst relevans för att få svar på 
problemformuleringarna. De två dokumenten har 
skilda utgångspunkter och olika typer av innehåll, 
vilket gör att de två anses skildra Boverket ur två av 
dess roller. Det ena dokumentet är en slutrapport av 
ett regeringsuppdrag och det andra en 
sammanställd vägledning med kommuner och 
planerare som tilltänkta mottagare.  

Två av de initialt fyra valda kommunerna har 
därefter avgränsats bort på grund av att tillåten 
omfattning på dokumentet skulle överskridits med för 
stor marginal. De två återstående kommunerna 
behandlas istället mer ingående än tidigare tänkt. 

Valda kommuner och respektive dokument 

 Malmö stad (2015) – Program för aktiva 
mötesplatser 
 

 Umeå kommun (2011) – Umeås framtida 
tillväxtområde (fördjupad översiktsplan) 
 

Vald myndighet och dokument 

 Boverket (2012) – Samhällsplanering som 
stimulerar till fysisk aktivitet, slutrapport av ett 
regeringsuppdrag 
 

 Boverket (2013) – Planera för rörelse! – En 
vägledning om byggd miljö som stimulerar till 
fysisk aktivitet i vardagen 

 

Samtliga dessa dokument kommer i kapitel 5 och 6 
att studeras mer ingående och analyseras för att 
söka svar på problemformuleringarna. 
 

1.5.3 Explorativ fallstudie 
En forskningsdesign som valts ut är explorativ 
(undersökande) fallstudie. En fallstudie inriktar sig på 
en enda undersökningsenhet, eller ett fokusområde 
(Backman 2008:55). Fokusområdet i detta arbete är 
fysisk aktivitet i den fysiska planeringen. Detta 
område analyseras djupgående och därefter är 
syftet, att genom dessa enskilda resultat, kunna 
analysera och diskutera samband och kopplingar 
sinsemellan dokumenten.  
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1.5.4 Kvalitativ innehållsanalys 
En kvalitativ innehållsanalys har använts som metod i 
kombination med den tidigare nämnda explorativa 
fallstudien för att undersöka sambanden mellan 
fysisk planering och fysisk aktivitet i valda dokument. 
En innehållsanalys är en metod som underlättar 
analyserandet av innehåll i dokument och texter. 
Detta kan ibland medföra att undermedvetna 
textinnehåll framträder och kan analyseras vidare. 
Oftast innebär metoden att ord väljs ut, räknas och 
kodas in i olika kategorier för att därefter analyseras 
utifrån deras förekomstfrekvens samt förhållande till 
andra enheter i texten (Denscombe 2012:307-308). 
Här analyseras användning av begrepp och deras 
kontext samt innehåll på ett enbart kvalitativt sätt, 
inte genom ordräkning som en kvantifierbart 
kvalitativ metod. Data i dokumenten avkodas för att 
kunna tolkas och vidare analyseras. 

Tre huvudsakliga ämnesområden har på ett tidigt 
stadie valts ut, då dessa ständigt varit 
återkommande i den forskning och litteratur som 
studerats: 
 

De tre huvudsakliga ämnesområdena 

 Aktiv transport 
 Sociala aspekter och trygghet 
 Grönområden och aktivitetsytor 

 

Dessa ämnesområden kommer att studeras vidare i 
kunskaps- och forskningsöversikten (kapitel 4) och 
vara de kategorier som används vid 
innehållsanalysens vidare avkodning. Möjliga 
åtgärder och tillvägagångssätt som genom den 
fysiska planeringen kan anses främja fysisk aktivitet, 
kommer där att arbetas fram och kopplas till dessa 
ämnesområden. Hur dessa behandlas i dokumenten 
återfinns i kapitel 5 (resultat) och resultaten från 
granskningen sammanställs överskådligt i en matris i 

kapitel 5.4 Boverkets två dokument kommer att 
behandlas gemensamt, vilket innebär att matrisen 
har tre spalter – Malmö stad, Umeå kommun och 
Boverket. Resultatet ligger därefter till grund för 
vidare analys och diskussion (kapitel 6). Detta leder 
fram till ett antal slutsatser i kapitel 7 och där kommer 
problemformulering två och tre att försöka besvaras. 

1.5.5 Metodologisk diskussion 
Som tidigare nämnts (kapitel 1.5.2) så har ett 
medvetet val gjorts, både gällande kommun och 
gällande dokument. Kommuner med koppling till 
fysisk planering - fysisk aktivitet har medvetet 
eftersökts och dokument med högst relevans för 
arbete valts ut. Detta snarare än att sträva efter ett 
brett, mer allmänt representativt underlag från hela 
landet. Syftet är att se hur dessa ämnesområden 
behandlas i enstaka kommunala dokument eller 
myndighetsdokument och för att få det har 
kommuner med fokus på för arbetet relevanta 
områden valts. Detta för att jämföra hur de 
dokument som behandlar fysisk aktivitet inom den 
fysiska planeringen faktiskt uttrycker detta i sina 
handlingar och dokument. 

Den samhällsvetenskapliga forskningsprocessen 
innehåller större utrymme för variationer och större 
flexibilitet än den standardiserade och traditionella 
naturvetenskapliga. En kvalitativ innehållsanalys 
består t.ex. till stor del av tolkning och avkodning av 
dokument eller data och det kan finnas risk för att 
författaren lyfter ut begrepp ur dess kontextuella 
sammanhang. Även risk för att tolkningar färgas av 
författarens utgångspunkt och verklighetssyn finns, 
och kan ge upphov till så kallad reflexivitet. Genom 
att gå in i arbetet så neutral som möjligt minskar 
denna risk, men för detta krävs en självmedvetenhet 
om ens egen utgångspunkt och bakgrund. På detta 
sätt kan ett mer pålitligt och generaliserbart material 
skapas som i sin tur blir mer intersubjektivt prövbart 
(Backman 2008:56-58 & Denscombe 2012:399 & 423-
424).   

Samtliga dokument har granskats ur ett källkritiskt 
perspektiv, vilket innebär att relevans, giltighet, 
omfång, autenticitet, trovärdighet representativitet 
och validitet bedömts (Backman 2008:45 & 
Denscombe 2012:301-305). Primärkällor har använts i 
så stor mån som möjligt och sekundärkällor har i stort 
sett endast använts p.g.a. otillgänglig primärkälla. I 
granskningen av sekundärkällor har källans relevans, 
kontext, syfte och målgrupp analyserats extra kritiskt 
innan användningen av dessa källor. Dessa källor 
anses inte ha påverkat resultatets tillförlitlighet 
negativt.  

Det har strävats efter en blandning i typ av 
källmaterial för att få en så bred kunskaps- och 
forskningsbas som möjligt (Denscombe 2012:301-
383). Vissa myndighetstexter, exempelvis från 
Sveriges kommuner och landsting, kan ibland vara 
mer praxisbaserade än forskningsbaserade. 
Organisationen är en kommunal 
intresseorganisation, vilket även kan medföra viss 
subjektivitet. Detta har aktivt beaktats av författaren 
och dess användning anses inte ha påverkat 
resultatet negativt.  

Då fysisk planering är en politiskt styrd organisation 
kan de undersökta kommunala dokumenten vara 
påverkade av de lokala politiska ståndpunkterna 
och synvinklarna. Detta innebär att dokumenten kan 
visa skillnader beroende på den politiska 
viljeyttringen genom det lokala kommunstyret och 
kan utgöra en intressant grund för jämförelse 
sinsemellan. 

En vidare diskussion gällande val av metoder och 
källor till arbetet samt dess eventuella påverkan på 
resultatet finns att läsa i kapitel 7.1. 
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1.6 Avgränsning 
 
Gällande valda dokument ifrån Malmö stad och 
Umeå kommun kommer detta arbete endast 
undersöka dessa som fristående, färdiga 
slutprodukter. Endast data som finns att tillgå i de 
valda dokumenten ifrån kommunerna kommer att 
analyseras. På grund av de begränsade tidsramarna 
gällande kandidatarbetet kommer inte 
planprocessen som lett fram till dokumenten eller 
andra bakomliggande kommunala diskussioner eller 
handlingar bearbetas.  

Fysisk aktivitet i detta arbete handlar om fysiska 
aktiviteter utförda utomhus på allmänt tillgängliga 
platser och som är gratis för användaren (exempelvis 
torg, grönområden och gång- och cykelvägar). 

Hälsa är ett svårdefinierat begrepp som sträcker sig 
över många olika områden och discipliner. I denna 
uppsats kommer inte de rent kliniska faktorerna 
gällande begreppet att utredas, utan fokus kommer 
mer vara på de ”mjuka värdena”, så som 
välmående, social gemenskap och trygghet. 
Trygghet kommer endast att behandlas kopplat till 
utevistelse i detta arbete, då trygghet i utemiljön 
anses vara en förutsättning för fysisk aktivitet 
utomhus. 

De ekologiska värdena kopplade till grönområden i 
form av dess vikt för flora och faunas behov kommer 
inte att behandlas speciellt i detta arbete. 
Grönområden kommer i detta arbete vara mer 
utifrån mänskliga behov av grönområden, effekten 
av dessa samt tillgången och tillgänglighet till dessa 
områden.  

 

”De som tror att de inte har tid med fysisk träning måste 
förr eller senare avsätta tid för sjukdom” 

Edward Stanley 1826-1893 
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2 Teoretiska 
utgångspunkter 

Här beskrivs lite kort om vilken kontext detta arbete 
tar sin utgångspunkt. Här förklaras även vissa 
grundförutsättningar som behöver beaktas. 

2.1 Allmänna och enskilda 
intressen  

Enligt Plan- och bygglagen (PBL) behöver hänsyn tas 
till både allmänna och enskilda intressen vid all 
planläggning. Ett allmänintresse kan beskrivas som 
något som berör många människor på ett brett plan 
och ett enskilt intresse är något som berör få eller 
enstaka (PBL, 2 kap., 1§). 

Forskning kring allmänintresset visar att benämningen 
kan anses problematisk då själva begreppet kan 
hävdas sakna mening (Campbell & Marshall 
2002:164-165). Sandercock genom Allmendinger, 
menar istället att det inte går att definiera något 
som ett allmänintresse då samtliga individer har olika 
intressen, förutsättningar, ålder, kön och etnicitet. 
Deras varierade, heterogena intressen (om än 
kanske liknande varandra) kan inte klumpas ihop 
under breda begrepp som ”allmänintresse”. Att göra 
en bedömning om vad allmänintresset är anses 
även förutsätta någon form av komplett kunskap 
och neutralitet, vilket Sandercock menar inte är 
möjligt då alla har olika förutsättningar, kunskaper 
och bakgrund (Allmendinger 2009:177-179). I Sverige 
har vi, som tidigare nämnt, allmänintresset inskrivet i 
rådande lagstiftning (PBL), så dess existens är 
etablerad. Exakt vad begreppet innefattar har 
däremot varierat mellan olika planeringsideal och 

tidsepoker (Strömgren 2007:31). Det argumenteras 
även ibland att begreppet används för att 
rättfärdiga beslut som annars kan hävdas vara svåra 
att motivera (Campbell & Marshall 2002:164-165). 
Detta kan kanske ha att göra med att vissa känner 
sig exkluderade och förbisedda av planeringen eller 
vissa planeringsbeslut. Strömgren menar att 
allmänintresset, det kollektiva goda, är det som ska 
styra planeringen och att dess värden om ett bättre 
samhälle är universella. Planering som utgår från 
allmänintresset anses sträva efter, och skapa 
möjligheter, till en förbättrad livsmiljö för samtliga 
individer. Allmänintressets fokusområde brukar 
speglas av dess tid och rådande samhällsnormer 
(Strömgren 2007:31).   
 

2.1.1 Intressekonflikter 
 

 
 
Olika intressen, enskilda eller allmänna, kan hamna i 
konflikt med varandra i planeringsprocessen. Enstaka 
eller flera av dessa intressekonflikter kan uppstå i 
samma planeringsprocess. Problematik kan finnas i 
beslutsfattandet om vilket intresse som ska ges 
företräde före ett annat intresse. Som vid all fysisk 
planering handlar det om avvägningar. Då det är en 
politiskt styrd organisation är det i realiteten 
slutgiltigen ett politiskt beslut, dock till viss del influerat 
av planerare, opinion och medborgare.  
 
Människor har ett behov av fysisk aktivitet och de 
gröna, livfulla miljöerna i staden kan vara en 
värdefull miljö att kunna röra sig i. Men när städerna 
växer i takt med att populationen ökar och fler flyttar 

in till städerna uppstår ofta en konflikt mellan 
intressen. Konflikter mellan intressen ser olika ut 
beroende på fallet, men en vanlig planeringskonflikt 
handlar om bevarandet av grönområden ställt mot 
markexploatering (Andersson 2008:59-60 & Statens 
folkhälsoinstitut 2007:7).  
 
 
Fiktivt praktiskt exempel: 
Mark behöver tas i anspråk för byggnationen av en 
idrottsarena. Marken, nuvarande grönområde, 
utnyttjas av den lokala orienteringsklubben och 
närliggande bostadsområden använder 
grönområdet för rekreation. Avvägningar måste 
göras gällande vilket intresse som ska få ”företräde”.  
Beslut kan innebära att idrottsarenan omlokaliseras 
och problematiken kring intresseavvägningar 
förskjuts till nya lokaliseringsalternativet. Om arenan 
istället etableras behöver orienteringsklubben och 
de boende söka sig någon annanstans för träning 
och rekreation, under förutsättning att det finns ett 
annat område tillgängligt. Exploateringen av 
grönområdet skulle troligen även samtidigt innebära 
negativa ekologiska konsekvenser. Om dessa ”vägs 
upp” av de positiva effekter som en idrottsarena kan 
komma att innebära måste planerare och därefter 
även politiker ta ställning till. 
 

2.2 Planeringsteori 
Uppsatsen utgår ifrån ett mer eller mindre rationellt 
synsätt som grundar sig i att det till viss del går att 
påverka människors beteende genom den fysiska 
utformningen av miljön.  

Planering blev på 1950- och 1960-talet en rationell 
beslutsprocess där planerarna ansågs vara experter 
och de som styrde den fysiska utformningen av 
miljön. På 1970-talet hamnade större fokus på 
medborgarna och planerarna klev utanför kontoren 
för att samtala fram planeringsförslag med olika 
samhällsklasser. Här började medborgarna se sin 
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möjlighet till demokratisk påverkan i samhället och 
därigenom även planeringen. På 1980-talet kommer 
medborgardeltagande tydligt upp på agendan i 
planeringen och på 1980-1990-talet blir 
medborgarkommunikationen ännu viktigare än 
tidigare (Strömgren 2007). Samtidigt betonas att 
medborgardeltagandet ska ses som ett komplement 
i beslutsprocessen för att få in fler åsikter som 
beslutsunderlag, inte som beslutsavgörande 
(Strömgren 2007:214-215). Idag kan ändå påstås att 
det inom planeringen pågår någon form av 
kombination mellan rationell planering och 
förhandlingsplanering. Khakee beskriver att 
förhandlingsplanering fick uppmärksamhet i Sverige 
mot slutet på 1970-talet och det blev allt vanligare 
att planera på projektbasis (Khakee 2000:32-34). 
Även idag anses planeringen till stor del vara 
projektstyrd och arbeta på olika projektinitiativ 
(Andersson 2008:61). Förhandlingsplanering innebär 
att samtliga inblandade parter ska nå någon form 
av konsensus. Genom anpassningar och 
överenskommelser ska konsensus nås och ur detta 
föds en gemensam lösning fram. Vissa teoretiker 
menar att dessa förhandlingar sker endast mellan 
offentliga myndigheter och marknadens aktörer, 
utan medborgarna. Andra teoretiker hävdar att 
spontant organiserade medborgargrupper, privata 
företag och därigenom även intresserade 
medborgare visst är med i processen (Khakee 
2000:32-34).  

I detta arbete anses planeringen verka genom 
en hybrid mellan rationell planering och 
förhandlingsplanering som existerar idag, där 
även medborgarna är inblandade. 

Samtliga inblandade aktörer strävar efter att få ett 
så bra utfall som möjligt i förhållande till deras egna 
behov och åsikter. Khakee menar att detta är 
tydligast i förhandlingsplaneringen, jämfört med 

andra planeringsteorier. Avtal och 
överenskommelser ske ofta muntligt (Khakee 
2000:32-34). Exempelvis vid samrådsmöten, där 
planeraren är den med expertkunskapen (rationell 
planering) men som ändå samverkar med 
myndigheter, medborgarna, aktörer och andra 
intressenter och beaktar deras åsikter. Det är någon 
form av allmängiltig överenskommelse som ska tas 
fram, som samtliga inblandade parter kan 
godkänna. Detta skiljer förhandlingsplaneringen från 
den kommunikativa planeringen. Den 
kommunikativa fokuserar mer på ett förklarande och 
interagerande tillvägagångssätt (Khakee 2000:32-
35). Därvid hävdas att förhandlingsplaneringen, i 
kombination med den rationella planeringen, är ett 
mer passande sätt att beskriva de verkande 
teorierna inom dagens planering.  

 

Komplexiteten i att väga olika intressen skapar lätt 
konfliker (se kapitel 2.1 & 2.1.1). Detta leder ofta till 
att planerare försöker medla fram någon slags 
gyllene mellanväg där ingen känner sig trampad på 
tårna. Detta varvid samtliga inblandade i slutänden 
kan behöva göra visst avkall på sin sak. Khakee 
kallar detta i förhandlingsplaneringen som ”näst 
bästa lösningar” – inte någon får precis det som de 
vill ha (Khakee 2000:32-34). Planeringen är både 
toppstyrd (planerare och politiker) samtidigt som 
den är beroende av, och reaktiv på, den allmänna 
opinionen med dess samarbetsnätverk av 
inblandade aktörer, medborgare, sakägare o.s.v. 
(Strömgren 2007:19-21). Vidare lyfter Andersson hur 
en förändring av samhället på senare tid skett och 
att den fysiska planeringen behöver bli mer flexibel 
för att tillgodose andra behov. Värden som 
hälsosam livsmiljö, trygga sociala miljöer och 
livskvalitet är sådant som behöver uttryckas i planer, 
men som till viss del kan vara svårt att få riktigt 

utrymme och slagkraft för i dagens planer 
(Andersson 2008:59-60). Detta innebär att eftersom 
bristen på fysisk aktivitet är ett stort folkhälsoproblem 
och den fysiska planeringen anses ha en möjlighet i 
att kunna avhjälpa detta (prop. 2007/08:110), så 
speglas även det i nuvarande planeringsideal. På 
vilka sätt den anses kunna påverka behandlas 
vidare i kapitel 3, 4 och 5. 
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3 Verktyg för den 
fysiska planeringen 

 
Här beskrivs vissa av de ramar och förutsättningar 
som den fysiska planeringen verkar inom och i kring. 
De kommunala planverktygen presenteras och här 
behandlas även mycket kortfattat en del av de 
myndigheter och organisationer som verkar runt den 
fysiska planeringen. 

Det finns både styrande och stödjande verktyg 
tillgängliga. Lagar (ex. PBL och miljöbalken) och EU-
direktiv kan kategoriseras som styrande då dessa 
konsekvent måste följas. PBL behandlar 
förutsättningarna för en hälsosam och god livsmiljö, 
vilket indirekt innefattar fysisk aktivitet, även om just 
den benämningen inte behandlas.  De stödjande är 
mer guidande och kan innefatta vägledande 
myndighetstexter, strategiska dokument, manualer 
och andra texter som beskriver hur olika saker ”bör” 
eller ”kan” göras. I detta kapitel följer några styrande 
och stödjande exempel. 

Som individer är vi idag inte lika platsbundna i 
samhället som förut. Det kan till och med vara så att 
individens dagsrutin involverar passerandet av 
flertalet kommungränser (Andersson 2008:59-60). 
Detta vidare kontaktnät och stillasittande resvanor 
belyser vikten av en nationellt samordnad syn på 
den fysiska planeringen och hur den även ska kunna 
främja fysisk aktivitet.  

 

3.1. Regeringsmål 

3.1.1 De folkhälsopolitiska målen 
Regeringen har tagit fram elva folkhälsopolitiska mål 
och i propositionen benämns kommuner och 
landsting ha en ”nyckelroll” gällande 

folkhälsoarbetet och främjandet av fysisk aktivitet. 
Regeringen betonar samtidigt vikten av en 
sjukdomspreventiv och hälsofrämjande 
samhällsplanering som ökar möjligheten till fysisk 
aktivitet. Detta går att göra genom att bl.a. bevara 
grönområden, öka möjligheten för säker och 
attraktiv gång- och cykling och rekreation, enligt 
dem. Tillgång till natur bör finnas inom 300 meter från 
bostaden och detta ska beaktas vid all planering 
samt vid förvaltning av bebyggelse för att skapa 
förutsättningar för fysisk aktivitet (prop. 
2007/08:110:96-97).  

 
 
De mest relevanta målområdena utifrån planerings-, 
fysisk aktivitets- och hälsoperspektiv: 
 
Delaktighet och inflytande i samhället 
Barn och ungas uppväxtvillkor 
Miljöer och produkter  
Hälsofrämjande hälso- och sjukvård 
Ökad fysisk aktivitet 
(prop. 2007/08:110) 

 
 
Vikten av att demokratiskt förankra folkhälsoarbetet 
och att skapa långsiktiga lösningar lyfts (prop. 
2007/08:110:15). Exempel på demokratisk förankring 
kan vara genom medborgardialog och insyn i 
samhällsplaneringsprocessen. 

 

”Om individer eller grupper upplever att de inte kan 
påverka […] utvecklingen av samhället uppstår 
utanförskap och maktlöshet. Brist på inflytande och 
möjligheter att påverka har ett starkt samband med 
hälsa.” (prop. 2007/08:110:42) 
 

3.1.2 Mål för friluftspolitiken 
I ”Framtidens friluftsliv” belyses vikten av att värna om 
allemansrätten, tätortsnära natur, skydda områden 
av intresse för friluftslivet och genom bl.a. detta 
stärka folkhälsan i landet (prop. 2009/10:238).  
 
 
De mest relevanta målområdena utifrån planerings-, 
fysisk aktivitets- och hälsoperspektiv: 
 
Tillgänglig natur för alla 
Tillgång till natur för friluftsliv 
Starkt engagemang och samverkan 
Attraktiv tätortsnära natur 
Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling 
Skyddade områden som resurs för friluftslivet 
Friluftsliv för god folkhälsa 
(Prop. 2009/2010:238, Skr. 2012/13:51) 
 
 

3.2 Kommunala planverktyg 
Kommunen har flertalet olika verktyg att använda 
sig av i planeringen. Kommunen kan synliggöra och 
försöka konkretisera sina ståndpunkter, prioriteringar, 
visioner, mål och strategier genom översiktsplan, 
strategiska dokument, policydokument, program, 
detaljplaner, områdesbestämmelser, 
miljökonsekvensbeskrivning och 
hälsokonsekvensbeskrivning. Genom att använda sig 
av dessa olika tillvägagångssätt och handlingar 
skapas möjligheter för kommunen att ta tillvara på 
och styra användningen av mark och vatten, 
samtidigt som det värnas om tillgängliga resurser 
(Mattsson och Hagander 2011 & PBL).  
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3.3 Andra myndigheter och 
organisationer 

Det finns idag etablerat nätverk för fysisk aktivitet i 
olika former, bl.a. inom främjandet av friluftsliv och 
tillgängliggöra mark för rekreation. Detta nät sträcker 
sig mellan statliga myndigheter, kommersiella 
aktörer, ideella friluftsorganisationer, kommuner och 
markägare (prop. 2009/2010:238, Skr. 2012/13:51). 
Länsstyrelsen och Folkhälsomyndigheten är två 
viktiga stöd i den fysiska planeringen gällande fysisk 
aktivitet och hälsa. Folkhälsoinstitutet (tidigare 
Statens Folkhälsoinstitut) strävar efter 
kunskapsuppbyggnad och att sprida kunskap för att 
bidra till bättre hälsa och förebygga sjukdom. De 
belyser att folkhälsofrågorna ska vara en naturlig del 
av stads- och landskapsutvecklingen (Faskunger 
2010). Länsstyrelserna ska företräda statens intressen 
samt ansvarar för att på regional nivå samordna 
olika intressen och vägleda kommunerna i 
planeringen. Genom att värna om friluftsliv och 
naturmiljöer som verkar stödjande för den fysiska 
aktiviteten och vara närvarande vid all 
samhällsplanering hjälper Länsstyrelsen till att skapa 
”goda och trygga levnadsförhållanden” och verka 
för en långsiktigt hållbar miljö. (Länsstyrelsen u.å.). 
 
Andra exempel på organisationer och projekt som 
verkar stödjande för att främja hälsa och fysisk 
aktivitet är Friluftsfrämjandet, Hälsofrämjandet, 
Healthy Cities, WHO, Hälsa 2020, Sätt Sverige i rörelse 
och Frisk i naturen.  
 
Genom att kontinuerligt samarbeta med dessa 
etablerade nätverk, myndigheter och organisationer 
i planeringsprocessen ökar möjligheterna att främja 
fysisk aktivitet på ett så bra sätt som möjligt. Detta 
utifrån varje planeringsprojekts specifika 
förutsättningar. 
 

3.4 Politik 
Då vi lever och verkar i en representativ demokrati är 
det folket som bestämmer vilka politiker som ska 
styra och ha inverkan på vad som hamnar på den 
agendan. I en kommun med starkt hälsoinriktade 
politiker avspeglar det sig rimligtvis även i den fysiska 
planeringen. Politiken kan alltså vara en stark kraft 
gällande den fysiska planeringens möjligheter att 
främja hälsa och fysisk aktivitet – både positivt och 
negativt, beroende på politikernas ståndpunkt 
(Gilljam 2006:25). Vilka politiker som ska styra i 
kommunen bestämmer medborgarna genom den 
representativa demokratin. De politiker som 
bestämmer bör alltså vara de som bäst 
representerar de lokala medborgarnas åsikter. Detta 
innebär därigenom att det är viktigt att få 
medborgarnas förståelse gällande hur mycket fysisk 
aktivitet faktiskt påverkar deras hälsa och liv, så de 
kan göra medvetna val (av ex. politiker).   
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4 Kunskaps- och 
forskningsöversikt 

 
Översiktens syfte är att visa på hur 
problembeskrivningen förhåller sig till befintlig 
kunskap och forskning inom området. Kombinatorisk 
kunskaps- och forskningsöversikt har här använts, 
med avsikt att beskriva, summera och integrera den 
hittills dokumenterade forskningen och relevant 
kunskap relaterad till ställda problemformuleringarna 
(Backman 2008:75) och forskningsfrågorna. Här 
kommer även de tidigare presenterade 
forskningsfrågorna att besvaras. Även vissa ramar, 
verktyg och förutsättningar för den fysiska 
planeringen att verka inom och verka genom 
kommer att framarbetas. Genom detta skapas en 
vidare förståelse för bakgrunden och vilka 
förutsättningar som finns för efterkommande analys. 
Under varje rubrik presenteras forskningsfrågorna 
som besvaras genom efterföljande text.  
 

”I det kommunala planarbetet bör frågan om 
möjlighet till fysisk aktivitet i närområdet vara en 

fråga om såväl idrotts-, hälso-, social- och 
miljöpolitik som regionpolitik” 

 
Karin Mattsson, ordförande i Riksidrottsförbundet 

(Faskunger 2008a:15). 
 

4.1 Rörelsebehovet djupt 
förankrat 
 

 Varför anses fysisk aktivitet viktigt? 
 

 Hur korrelerar fysisk aktivitet och hälsa? 

Redan sedan långt tillbaka i tiden har fysisk aktivitet 
varit en stor del av människans vardag. Från att röra 
sig genom skog och mark för att fånga mat för 
dagen till att vara bofast och bruka jorden genom 
tungt kroppsarbete (Norling 2001:24). Praktiska 
elektroniska lösningar blivit mer tillgängliga, fler 
skärmbaserade aktiviteter finns tillgängliga och även 
resor med passiva transportmedel (exempelvis 
personbil) har ökat. Dessa faktorer tillsammans leder 
till att även stillasittandet har ökat.  

Vetenskapliga studier har visat att långvarigt 
stillasittande utan större avbrott, likt ett skrivbordsjobb 
ökar risken för ohälsa och dödlighet, detta även för 
människor som annars är fysiskt aktiva (Katzmarzyk 
et. al 2009). Vardagsmotionen kan alltså ses som 
ytterst viktig. Människan har fysiologiskt inte 
förändrats sedan tiden vi var ett jagande och 
matsamlande folkslag. Detta kommer då i konflikt 
med vårt sedan länge djupt förankrade kroppsliga 
behov av att röra på oss, när möjligheterna för detta 
minskar (Norling 2001:24).  

 

Bild 2. En passiv livsstil har visat sig kan försämra både 
hälsa och livskvalitet 

Forskning visar att avsaknaden av fysisk aktivitet bl.a. 
ökar risken för hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, 

psykisk ohälsa, fetma, benskörhet och cancer. 
Genom att vara fysiskt aktiv ökar möjligheten till ett 
oberoende, självständigt och långt liv, samtidigt som 
immunförsvaret förbättras, negativa effekter av stress 
minskar och livskvaliteten höjs. Att regelbundet röra 
på sig och vara fysiskt aktiv, minst 30 minuter om 
dagen för vuxna och minst 60 minuter för barn, av 
varierande intensitet, är inte bara 
sjukdomsförebyggande utan även bra för det 
allmänna välbefinnandet. Trots det är det bara cirka 
hälften av Sveriges vuxna befolkning som gör det 
(Faskunger 2008a:15-16 & Faskunger 2007:6-29). 

 

Bild 3. Barn behöver mycket fysisk aktivitet, året runt. 

Även socioekonomiska faktorer spelar in i individers 
fysiska aktivitet och hälsa. Exempelvis finns studier 
som visar att barn i familjer med hög socioekonomisk 
status är mer fysiskt aktiva än barn i familjer med 
lägre socioekonomisk status (Schäfer Elinder et al. 
2011:3). Detta kan ha att göra med okunskap eller 
att den ekonomiska situationen gör att exempelvis 
idrottsföreningsliv som uppmuntrar en aktiv livsstil inte 
är möjligt. 
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Bristen på fysisk aktivitet skadar inte heller enbart 
individen utan även samhället i stort. Fysisk inaktivitet 
och dess konsekvenser och följdsjukdomar kostar 
samhället stora summor pengar varje år (Bohlin & 
Lindgren 2006). En passiv livsstil för med sig negativa 
hälsokonsekvenser och det är i Sverige idag den 
fjärde största orsaken till förtidig död och kroniska 
sjukdomar (Schäfer Elinder et al. 2011, Faskunger 
2007, Bolin & Lindgren 2006 & Schantz 2006). 
Beräkningar av exakta summor är mycket 
komplicerat men de beräkningar som gjorts ger oss 
en fingervisning om vilka summor det handlar om. 
Bara i Sverige handlar det om ungefär 6 miljarder 
kronor varje år som en passiv, inaktiv livsstil kostar 
samhället i bland annat sjukvårdskostnader, 
sjukskrivningar och bortfall av arbetskraft (Bohlin & 
Lindgren 2006). Ökad fysisk aktivitet är alltså av 
samhällsekonomiskt intresse. 

Människor rör på sig mindre idag än tidigare 
(Faskunger 2007) och möjligheten samt motivationen 
till fysisk aktivitet påverkas av en mängd inre och 
yttre faktorer. Inre faktorer kan vara individens ålder, 
kön och upplevd tidspress (Schantz 2006). Dessa 
faktorer kan vara svåra att påverka genom den 
fysiska planeringen. Yttre faktorer som kan påverka 
motivationen till fysisk aktivitet är trygghet i 
grannskapet, socialt stöd och tillgången till 
naturmiljöer. Aspekter som kan ha negativ inverkan 
på fysisk aktivitet utomhus är luftföroreningar och 
buller (Schantz 2006). Samtliga av dessa aspekter har 
någon koppling till den fysiskt byggda strukturen och 
miljön runt omkring, vilket gör att dessa går att 
påverka genom den fysiska planeringen.  

 

Bild 4. Luftföroreningar från bilar kan få negativ 
inverkan på fysisk aktivitet och människors hälsa. 

Ett exempel på åtgärder för att försöka få människor 
att röra på sig mer är ”FaR”, vilket är fysisk aktivitet 
på recept och en åtgärd på individnivå. Fysisk 
aktivitet är i många fall ett bra alternativ till vanlig 
medicinering och kan därigenom bli en del av en 
patients behandling, utifrån dennes förutsättningar 
och önskemål (Folkhälsomyndigheten u.å.). 
Individanpassade lösningar kan vara ett steg på 
vägen, dock är problemet så pass utbrett att hittills 
tilltagna åtgärder inte har gett tillräckligt stora 
framgångar (Faskunger 2007:6-7). Detta gör att det 
krävs större grepp om problemet och att hela 
samhället bidrar till att främja fysisk aktivitet, inte 
endast åtgärder på individnivå. 

 
 

 

Bild 5 (nedan). Åtgärder krävs inte bara på 
individnivå, utan främst nu på samhällsnivå. 

4.2 Fysisk planering & fysisk 
aktivitet – i historisk kontext till 
nutida 
 

 Hur har fysisk aktivitet, hälsa och fysisk 
planering korrelerat med varandra och på 
så sätt påverkat människor – från historisk 
kontext fram till idag?  

Inom varje historisk planeringsfas finns tillhörande 
planeringsideal (vad ska planeras) och metodideal 
(hur det ska planeras). En kort historisk beskrivning 
följer här angående hur den fysiska planeringen har 
korrelerat med fysisk aktiviteten och hälsa i historisk 
kontext.  

1800-talets industrialism medförde att många av de 
som tidigare varit fysiskt krävande arbeten kunde tas 
över av moderna maskiner. Dessa industristäder 
härjades av brottslighet, sjukdom och 
luftföroreningar och levnadsförhållandena blev tillslut 
outhärdliga(Åström 1967). En omfattande förändring 
behövde ske och den fysiska planeringen tog sin 
form ur en vision om att göra städerna 
hälsosammare och säkrare (Short 2006:164). Istället 
för fabriksföroreningarna strävades det nu efter solljus 
och ren luft för att skapa ”friskare” städer (Åström 
1967).  
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Bild 6. En stad under industrialismens tid med 
tillhörande föroreningar. 

Ur detta börjar jakten på en mer hälsosam livsmiljö 
och trädgårdsstadens ideal växer fram. Grupperade 
bostadsområden med låg bebyggelsetäthet, 
mycket grönska och smala bilvägar som ofta har 
vändzoner i slutet är några karakteristika för 
trädgårdsstaden från början av 1900-talet. Barnen 
skulle kunna leka ute och mammorna gå till affären i 
det gröna bostadsområdet utan någon större 
biltrafikmängd där. Liknande planeringsideal 
återfinns fortfarande idag, speciellt i villaförorter i 
utkanterna av tätorterna. Där tenderar dock bilismen 
att nu mera dominera och vara det trafikslag som 
tar störst plats (Carmona et al. 2010:25-39).  

 

 

 

Bild 7. Exempel på en ”trädgårdsstad”; Letchworth, 
England. 

Modernismens ideal tar på 1930-talet i Sverige över 
och lamellhus i regelbundna, ofta rätvinkliga mönster 
med gröna parklandskap runtikring dominerar. 
Människan ska ha nära till naturen för att hålla sig 
frisk och kunna röra på sig. Här introduceras de 
anlagda lekparkerna för barn i den svenska 
planeringen, samtidigt som trafiksepareringen tar sin 
form. Samtliga trafikanter ska av trygghets- och 
säkerhetsskäl vara skilda från varandra. Biltrafiken 
leds på ”matar-gator” runt bostadsområdena, 
medan det inuti områdena finns ett skilt nät för 
gångtrafikanter och cykeltrafikanter. Sakta börjar 
stadsplaneringsidealen ändras och avstånden och 
öppna ytor mellan de separerade huskomplexen 
börjar klassas som öde och oattraktivt. En 
tillbakagång till tidigare stadsplaneideal (1800-tal) 
sker. En tät stad med en slags närhet och intimitet i 
den byggda miljön önskas. Under 1940- och 1950-
talet lyfts de sociala värdena fram och mötet med 
andra människor i området blir extra viktigt. Genom 
platsens fysiska utformning kan individerna 
uppmuntras till sociala möten som skapar trygghet 
och säkerhet i grannskapet. Synen på grannskapet 
som en egen enhet blir viktigt igen. Bilens möjligheter 
till längre transportsträckor hjälper i sin tur till med att 
skapa förutsättningar för separerade stadsenheter i 

landskapet (ibland kallade satellitstäder), oftast 
utanför redan etablerade städer.  

 

Bild 8. Tematiskt exempel på hur dessa separerade 
enheter (städer) och vägkopplingar kan se ut 
utspridda i landskapet sett uppifrån.  
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Bilismen ökar och med hjälp av SCAFT-planeringen 
på 60-talet och framåt blir trafiksepareringen ett 
utbrett faktum och metodideal inom planeringen. En 
ny era av passiv transport inleds på allvar. Samtidigt 
är det på denna tid (50-tal till 70-tal) stor fokus på att 
det inom områdena ska gå att ta sig till service, 
barnomsorg och lekplatser till fots och det utan att 
behöva komma i kontakt med motortrafik. 
Motortrafiken ska alltså inte hindra individens 
möjlighet till aktiv transport. Det finns även riktlinjer 
om att det inte bara är de små barnen som behöver 
tillgång till platser för lek och fysisk aktivitet i 
anslutning till bostaden, utan även de äldre. 

  
 
Bild 9. Exempel på SCAFT-planering med tydlig 
trafikseparering och matargator runt 
bostadsområdet. Rödprickigt är gång- och 
cykelväg. Plan för Åkered Göteborg, byggnadsår 
1964-67.  

Lekplatser och bollplaner ska finnas inom 150 meters 
gångavstånd för både flerbostads- och 
småhusområden, sammankopplat med utvecklat 
gång- och cykelnät (Åström 1967). Faskunger lyfter 
att det idag istället finns rekommendationer på 
lekplats (eller aktivitetsyta) inom 400 meter. Detta 
skulle då jämförelsevis kunna tänkas försämra 
förutsättningarna för barns fysiska aktivitet i staden 
då avstånden blir längre (Faskunger 2008a:29).  

De motordrivna fordonen och deras behov av 
utrymme för framkomlighet och parkering har varit 
tonsättande från 1950-talet och framåt. De lokala 
små grönytorna har inte allt för ofta ersatts med 
hårdlagda bilparkeringar. Biltrenden har gjort att 
många av de enklare fysiska aktiviteterna som t.ex. 
promenaden till den lokala dagligvaruhandeln har 
ersatts av en biltur till stormarknaden i stadens periferi 
(Andersson 2008:61-62). En konstant närvaro av 
motortrafik skapar i sin tur en otrygghet för föräldrar 
som därav kanske inte vågar släppa ut sina lekande 
barn. Detta kan exempelvis leda till konsekvenser för 
barnen som därmed blir begränsade i sin 
rörelsefrihet och förmåga att utveckla sig själva. 
Begränsningen gör att barnen växer upp med färre 
möjligheter till fysisk aktivitet än vad som på annan 
plats skulle kunnat vara möjligt. Färre lekande barn 
skapar i sin tur ett sämre motiverat ekonomiskt 
utgångsläge, vilket kan göra att underhåll av 
lekparker nedprioriteras. Detta kan till slut leda till en 
minskning av tillgängliga lekparker och med det 
färre platser för fysisk aktivitet för barn i staden 
(Faskunger 2008a:17-20). 

 

Bild 10. Lekplatser är viktiga platser för fysisk aktivitet 
för barn och unga. Med en genomtänkt utformning 
kanske också för de vuxna? 

De senaste 50 åren har det pågått en urban 
”sprawl”, en slags utglesning av städer. Det innebär 
att bebyggelse etableras glest, med mer eller 
mindre stora avstånd sinsemellan. Förorter kring 
tätorter som kryper längre ut i det omkringliggande 
landskapet kan vara exempel på detta och det kan 
röra sig om både flerbostadshus och villaförorter. 
Detta skapar längre transportsträckor som förutsätter 
passiva transportmedel (Carmona et al. 2010:25-46). 
Men det finns de som idag hävdar att biltrenden av 
olika anledningar kommer att vända, eller redan har 
vänt. Höjda oljepriser och hotande 
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klimatförändringar används som några av orsakerna 
till eventuellt minskat bilanvändande (Carmona et 
al. 2010:25-46), vilket i sin tur skulle kunna innebära 
att fler överväger andra transportmedel istället.  

 

Bild 11. Exempel på ”sprawl” i New Mexico, USA 
 

4.3 Aktiv transport 
 

 Kan aktiv transport verka för att främja fysisk 
aktivitet – och i så fall på vilka sätt?  
 

 Hur kan den fysiska planeringen främja 
möjligheterna för aktiv transport? 

Den aktiva transporten är fördelaktig för hälsan dels 
genom den fysiska aktiviteten och dess positiva 
inverkan på kroppen, men även genom de 
upplevelser som utövaren får. Det kan handla om en 
vistelse och upplevelse av landskapet och naturen 
runt omkring, eller ett socialt möte. Företeelser som 
inte skulle vara möjliga på samma sätt genom 
exempelvis en bilruta. Bilar tenderar även att släppa 
ut luftföroreningar och dessa föroreningar är 
hälsofarliga både för människor och miljö. Forskning 
visar att ökade luftföroreningar kan verka 
omotiverande för dem som utövar aktiv transport. 
Detta skulle kunna leda till en nedåtgående spiral av 
fler passiva transporter, färre aktiva och kontinuerligt 

sämre luftkvalitet. Genom att försöka minska de 
passiva transporterna kan dess negativa inverkningar 
på miljö och hälsa minskas. Det skulle bland annat 
leda till minskade luftföroreningar och därigenom 
färre som insjuknar i följdsjukdomar kopplade till dålig 
luft (Schantz 2006). Det finns forskning som tyder på 
att även brist på trevligt utformade och attraktiva 
miljöer kan få negativ inverkan på aktiv transport. 
Även brist på varierad topografi kan korrelera med 
minskad fysisk aktivitet. Områden med fler 
grönområden har till exempel en större andel gång- 
och cykeltrafikanter än områden med färre 
grönområden (Schantz 2006 & Faskunger 2008b:17).  
 

 
Bild 12. Gröna miljöer verkar motiverande för aktiv 
transport. 
 
När det gäller cykling bör dock uppmärksammas att 
mycket varierad topografi, med fler backar, istället 

kan verka avskräckande för pendlingscyklister. 
Toleransen för varierad topografi skiljer sig beroende 
på resans syfte och vid rekreationsresor anses 
varierad topografi mer fördelaktig än vid exempelvis 
arbetspendling (Schantz 2006 & Faskunger 2008b:17).  
 
Omvägar och ostrategiskt dragna gång- och 
cykelvägar blir omotiverande för gång- och 
cykeltrafikanter. Antalet trafikanter som använder 
sträckningen minskar när den verkliga sträckan blir 
avsevärt längre än vad den är fågelvägen (Schantz 
2006). Gena och väl utformade gång- och 
cykelstråk medverkar till att fler använder dem. 
Genom att placera nya bostadsområden nära 
handel, service och grönområden hålls avstånden 
däremellan nere och även det kan öka 
förutsättningarna för aktiv transport. Att lokalisera ny 
bebyggelse i anslutning till befintlig gång- och 
cykelinfrastruktur möjliggör för fysisk aktivitet 
(Faskunger 2010:12, Schantz 2006). Det kan även 
vara ekonomiskt fördelaktigt för kommunen, då färre 
nyinvesteringar i skapandet av infrastruktur måste 
göras.  
 

 
 
Bild 13. Exempel på gen väg och omväg. Långa 
omvägar mellan målpunkter (svarta prickar) och runt 
hinder (grå kvadrater) bidrar till minskad användning 
av dessa vägar. 
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Studier visar att områden som är ”promenadvänliga” 
kan öka dagskvoten av fysisk aktivitet med upp till 70 
minuter extra per dag, jämfört med 
”promenadfientliga” områden. Det finns även 
studier som visar att människor som bor i områden 
med hög täthet promenerar mer och däreigenom 
också löper mindre risk för fetma. Detta är resultat 
uppnådda oberoende av olika socioekonomiska 
förutsättningar (Faskunger 2008b:15-17). Detta visar 
på hur förändringar i den fysiskt byggda miljön har 
en potentiellt stor genomslagskraft att uppmuntra till 
fysisk aktivitet och aktiv transport oavsett andra 
förutsättningar (Schäfer Elinder et al. 2011:17). 

 
 

Bild 14. Aktiv transport kan leda till sociala möten och 
andra positiva upplevelser.  

Platsers och vägars utformning och visuella 
förutsättningar har påvisats ha direkt inverkan på 
människors rörelsemönster. Möjligheten att skapa sig 
en visuell uppfattning av t.ex. gatukopplingar för att 
navigera i staden påverkar användningen av gatan. 
Finns det svårigheter i att se andra möjliga vägval 
kan detta få människor att använda sig av andra 
vägar då dessa kan anses svårnavigerade eller 
otrygga. Detta åskådliggör att det även kan finnas 
andra aspekter som påverkar människors rörlighet än 
bara fysiska hinder i sig. Även t.ex. den visuella 

upplevelsen av den fysiska miljön påverkar 
(Carmona et al. 2010:81-93). Hur trygghet kan anses 
påverka behandlas vidare i kapitel 4.4. 
 
Den byggda miljön påverkar många människor på 
en gång, ifrån samtliga samhällsgrupper. Det kan 
anses strategiskt fördelaktigt att lokalisera olika 
former av fysiska miljöer med olika funktioner i 
anslutning till varandra (att ”funktionsblanda”). Tät 
bebyggelse skapar ett större befolkningsunderlag, 
vilket i sin tur också motiverar en variation i 
tillgängligt handel- och serviceutbud och kan även 
skapar målpunkter med kortare avstånd sinsemellan. 
Dessa korta avstånd mellan exempelvis bostad, 
handel och service kan anses motivera och öka 
resor med aktiva transportmedel (Schantz 2006). 
Detta bör dock inte likställas med att resorna med 
passiva transportmedel minskar. Vad som avgör 
färdmedelsvalet är inte alltid heller om det är kort 
eller långt avstånd till målpunkten, det finns det 
annan forskning som påvisar. Vad det är för sorts 
resa kan också spela in i färdmedelsvalet. Resor till 
och från rekreationsområden, fritidsintressen, viss 
arbetspendling, speciella målpunkter och 
semesterresor tenderar att inte påverkas av ett kort 
avstånd eller en funktionsblandad stadsdel. En 
försiktighet behöver alltså finnas gällande att likställa 
en ökning av aktiva transportmedel med en 
minskning av passiva transportmedel, då dessa inte 
alltid korrelerar (Neuman 2005). 
 
Annan forskning ger stöd för den täta, 
funktionsblandade stadens möjligheter för aktiv 
transport. Vetenskapliga studier visar att i spridda 
och funktionsseparerade bebyggda miljöer (arbete, 
bostad och handel lokaliserat separat) tenderar 
resorna domineras av passiva transportmedel, oftast 
med privatägd bil. En bidragande faktor till en 
ökning av passiva transportmedel kan anses vara de 
att handel och service kan vara utspridda över stora 
områden och därigenom ge långa 
transportavstånd. Dessa områden har oftast låg 

befolkningstäthet, varvid detta ofta sammankopplas 
med dominerande bilism. Det finns andra studier 
som påvisar att det inte nödvändigtvis går att hävda 
att låg befolkningstäthet eller funktionsseparering i 
sig automatiskt gör att passiva transportmedel 
dominerar färdmedelsvalet. Det kan finnas andra 
faktorer som mycket väl påverkar färdmedelsvalet 
minst lika mycket. Exempelvis total avsaknad av 
infrastruktur för aktiv transport och dåliga gång- och 
cykelvägnät (ex. återvändsgator, omvägar, få 
kopplingar mellan vägar och svårorienterbarhet) 
(Neuman 2005:15).  

 
 
 
 
 

Bild 15. Tematisk illustration av funktionsseparering 
(t.v.)och funktionsblandning (t.h.). 
 
Att funktionsblanda och sträva efter korta avstånd 
mellan målpunkter (relativt tät stadsstruktur) bör 
ändå kunna ses som ett sätt att möjliggöra för aktiv 
transport. Men även att se till att infrastruktur med 
god kvalitet finns tillgängligt är en viktig del. 50 
procent av alla bilresor är idag kortare än 5 
kilometer, vilket är så pass kort att aktiv transport är 
ett reellt alternativ för många istället för passiv 
transport. Att cykla den sträckan tar inte mycket 
längre tid än att köra och parkera den med bil 
(Sveriges kommuner och landsting & Trafikverket 
2010b:7) och den fysiska aktiviteten längs vägen 
ökar förutsättningarna för den individen att leva ett 
längre och hälsosammare liv (Faskunger 2007). 
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Bild 16. Aktiv transport till och från skola kan tidigt i 
livet skapa förutsättningar och motivation till en aktiv 
livsstil. 

När det gäller barn i Sverige och aktiv transport finns 
det forskning som visar att deras nivå på fysisk 
aktivitet halveras när de börjar skolan (Faskunger 
2007:77). Antalet barn som utövar aktiv transport till 
och från skolan har minskat från 94 procent till 60 
procent mellan 1970-talet och 2006 (Faskunger 
2008a:6). För att vända denna nedåtgående trend 
krävs bland annat tillgänglighet och framkomlighet i 
stadsmiljöerna. Säkra och gena gång- och 
cykelvägar är en förutsättning för detta, vilket är 
något som den fysiska planeringen har möjligheter 
att inverka på. Ett vägnät med många kopplingar 
möjliggör för korta resvägar och verkar motiverande 
för gång- och cykeltrafikanter. Viss ombyggnation av 
befintliga platser samt beaktning av dessa aspekter 
vid nybyggnation kan hjälpa till att öka andelen som 
bedriver aktiv transport, både barn och vuxna 
(Faskunger 2008a:6, Faskunger 2008b:17).   
 
På senare tid har dock tendenser till en 
uppåtvändande trend gällande aktiv transport och 
dess prioritering börjat synas. Riksdagen tog 
exempelvis ett beslut i år (2015) att en nationell 
cykelstrategi bör tas fram för att främja cykling och 
göra det enklare och säkrare att cykla i Sverige 
(Sveriges riksdag 2015). Genom att förbättra 
förutsättningarna för, och även göra ett tydligt 
ställningstagande gällande aktiv transport, ökar 
även möjligheterna för den fysiska planeringen att 
främja aktiv transport. Genom att förbättra 
förutsättningarna och säkerheten för de som utövar 
aktiv transport (både gång och cykel) kan även 
trafikunderlaget bli större. Fler som utövar aktiv 
transport och därigenom ökar sin mängd fysisk 
aktivitet ger även ekonomiska vinster. Det finns 
beräkningar som visar på att den gång- och 
cykeltrafik som finns idag årligen sparar samhället 
650 miljoner kronor på grund av bland annat 
minskade sjukvårdskostnader (Sveriges kommuner 
och landsting & Trafikverket 2010b:7). Detta indikerar 
att det finns ytterligare vinster att göra om 
möjligheterna för fysisk aktivitet ökar, både 

folkhälsomässiga och samhällsekonomiska. Det kan 
handla om minskade sjukvårdskostnader, minskade 
sjukskrivningar och mindre samhällsekonomisk förlust 
då mindre arbetskraft går förlorad då fler 
förvärvsarbetare faktiskt arbetar (Bohlin & Lindgren 
2006). Dessutom är gång och cykel, jämförelsevis 
med bil, mycket kostnadseffektiva och 
miljöfördelaktiga färdsätt att använda sig av.  

 
Bild 17. Ett bra exempel på lekpark tillgänglig med 
aktiv transport och avskilt från direkt biltrafik. 
Klostergatan i centrala Växjö i december. 
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Den fysiska planeringen kan upplevas styras mot 
”hållbart resande”. Detta innebär planering som 
avser öka antalet resande med ”hållbara” 
färdmedel – exempelvis gång, cykel och 
kollektivtransport. Hållbart resande brukar oftast 
betyda någon form av prioriteringsordning i den 
fysiska planeringen där aktiv transport är högst 
prioriterat (minst negativ miljöpåverkan), följt av 
kollektivtrafik och sist bil. Den aktiva transporten 
innebär fysisk aktivitet i sig och kollektivtrafik innebär 
oftast någon form av aktiv transport till och från 
färdmedlet, medan bilen innebär minst fysisk 
ansträngning (Sveriges kommuner och landsting & 
Trafikverket 2010a). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 18. Det finns olika sätt att få fram sitt budskap. 
Detta bör kunna klassas som ett av de mer kreativa 
sätten. Budskapet är målat på en cykelbana. 
 

4.4 Sociala aspekter och trygghet 
 

 På vilka sätt kan socialt samspel och 
trygghet (kopplat till utevistelse) inverka på 
möjligheten till fysisk aktivitet? 

En utformning på gatustrukturen som minskar 
mängden biltrafik och uppmuntrar till gång- och 
cykeltrafik kan bidra till bättre social kontakt, större 
trygghet och säkerhet (Faskunger 2008b). 
Privatisering och minskning av antalet offentliga 
platser minskar möjligheten för socialt samspel på 
”neutral” mark och fysisk aktivitet. Vissa hävdar till 
och med att på samma sätt som koleraepidemin i 
1800-talets England spreds på grund av den dåligt 
planerade vattenförsörjningen, sprids nu andra 
negativa hälsokonsekvenser genom bristande 
tillgång på offentliga platser.  Utan plats försämras 
möjligheterna till fysisk aktivitet och sociala möten i 
staden. Brist på allmänt tillgängliga platser kan alltså 
anses utgöra en hälsofara (Short 2006:169-170). Short 
belyser även vikten av sociala möten och menar att 
så fort en individ lämnar sin bostad, går ut och möter 
andra människor uppnås positiva hälsoeffekter. 
Trygghetskänslan i området är då en 
grundläggande förutsättning för att individen ska 
kunna lämna hemmet och på så sätt åstadkomma 
de eftersträvade hälsoaspekterna (Short 2006:169-
170). För att skapa sammanhållning och trygghet är 
sociala möten en viktig del i processen och det har 
bevisad positiv inverkan på hälsan (Faskunger 
2007:51-52). Även regeringen belyser vikten av 
trygga, offentliga mötesplatser i närområdet som 
inbjuder till social interaktion och fysisk aktivitet, 
speciellt för äldre personer som annars riskerar att bli 
isolerade och utveckla negativa hälsokonsekvenser 
(prop 2007/08:110:96).  
 

 
 
Bild 19. Trygghet skapar förutsättningar för sociala 
möten och ökar förutsättningarna till en aktiv livsstil. 
 
En vetenskaplig studie visar hur den fysiska strukturen 
på våra byggda samhällen påverkar det sociala 
kapitalet. Det påverkar även den fysiska och den 
mentala hälsan samt livslängden. De människor som 
bor i promenadvänliga, funktionsblandade 
stadsdelar tenderar att känna sina grannar, vara 
mer politiskt aktiva, ha större tillit till andra och vara 
mer socialt aktiva än de som bor i mindre 
promenadvänliga områden (Leyden 2003). Med 
andra ord är de alltså mer engagerade i samhället 
och sina medmänniskor.  
 
En annan studie visar att människorna som bodde 
längs gator med lite trafik hade tre gånger så 
många vänner, hade fler barn, rörde sig ute mer och 
hade allmänt större socialt nät än personerna som 
bodde längs hårt trafikerade gator. Människorna 
längs de mindre trafikerade gatorna bodde även i 
snitt längre kvar i bostaden än de längs de hårt 
trafikerade (Appelyard & Lintell 1972).  
 
Jane Jacobs genom Short framhäver att det är den 
sociala interaktionen i den urbana miljön som är 
viktig. Regelbunden användning av utomhusmiljöer 
t.ex. trottoarer skapar fler möten mellan människor 
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och genom dessa möten skapas en trygghet i den 
urbana miljön (Short 2006:171-172). Områden med 
breda, raka vägar utan träd bidrar till ökad 
biltrafikmängd och med högre hastighet, vilket 
skapar en otrygg och farlig miljö för gång- och 
cykeltrafikanter. Denna otrygghet kan i sin tur leda till 
att färre promenerar och färre cyklar i området. En 
utformning som stödjer lägre hastigheter för 
motortrafiken och som gärna kantas av grönska 
skulle kunna öka tryggheten och säkerheten för alla 
oskyddade trafikanter (gående och cyklister) i 
området (Faskunger 2008b:15). Genom att satsa på 
skapandet av attraktiva platser och samtidigt se till 
att dessa miljöer är barnvänliga kan sociala 
relationer främjas i alla åldrar (Faskunger 2008a:20). 
 

 
 
Bild 20. Exempel på utformning för upplevd trygg 
miljö. Berlin, Tyskland. 

För att skapa delaktighet, liv och rörelse krävs att 
platsen upplevs trygg, är tillgänglig och har bra 
kopplingar till omgivningen för att människor ska 
våga vistas där. Platser med sämre koppling till 
omkringliggande platser tenderar att användas 
mindre och kan därigenom upplevas mer otrygga 
(Carmona et al. 2010:207). Det finns studier som 
påvisar att olika individer upplever trygghet och 
säkerhet olika i de urbana miljöerna. Barn, äldre och 
kvinnor är särskilt utsatta. Rädslan för att drabbas av 
brott utomhus kan innebära att vissa individer helt 
undviker platser som upplevs otrygga, vilket i sin tur 
gör att ännu färre rör sig där. Detta kan resultera i 
kraftigt begränsad användningen av vissa offentliga 
miljöer av exempelvis kvinnor. Mörker, brist på 
belysning och bostadsområdets utformning på 
närmiljö är viktiga faktorer som inverkar på den 
upplevda tryggheten och säkerheten. En obalans 
gällande möjligheter till fysisk aktivitet och 
tillgänglighet till offentliga platser kan då uppstå. Att 
vissa medborgare inte vågar röra sig fritt kan anses 
problematiskt och är både en jämställdhets- och 
demokratifråga. Det kan anses vara en demokratisk 
rättighet att kunna röra sig fritt utomhus och 
samtidigt känna sig trygg i det. Människor som 
känner sig trygga och delaktiga i samhället mår 
också i allmänhet bättre än de som upplever sig stå 
vid sidan om (Faskunger 2007:36, Faskunger 
2008b:14).  
 
En trygg och säker utemiljö är en förutsättning för 
vistelsen där och detta är särskilt viktigt när det gäller 
barn. För barn kan det innebära en miljö som stödjer 
deras intressen och är separerad från biltrafik.  Säkra 
gång- och cykelvägar till och från skola och andra 
målpunkter är en viktig del i att möjliggöra fysisk 
aktivitet för barn och unga. Detta skapar trygghet för 
såväl barn som deras föräldrar (Faskunger 2008a:6). 
 

 

Bild 21. En ”lekpark” för vuxna. Här används själva 
konstinstallationen för att belysa platsen och skapa 
sociala möten. Boston i USA. 

I takt med ökande urbanisering ökar också 
avstånden inom städerna, även om en tät 
stadsstruktur eftersträvas (Carmona et al. 2010:25-
46). En stad kan alltså ändå kräva passiva 
transportmedel trots att den är tät, då avstånden 
kan bli för stora för att exempelvis gå och cykla. En 
vetenskaplig studie visar att det i större städer finns 
mer befolkning, vilket underlättar skapandet av 
effektiva kollektivtrafikförbindelser. I täta, stora städer 
finns det ofta bättre service och handelsutbud, men 
konkurrensen om utrymme och privatliv är samtidigt 
hårdare, i och med en större befolkning och fler som 
delar på en begränsad yta. Vikten av att planera för 
människor i olika stadier i livscykeln, och dessa 
gruppers olika behov, måste inses om en tät 
stadsstruktur ska fungera praktiskt. Men det måste 
ändå belysas att alla individer inte är helt lika och 
därav kanske inte alla heller vill bo i en tät stad, 
oberoende av dess utformning (Howley 2008:792-
793).  
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Bild 22 (ovan). Olika individer har olika behov och 
dessa varierar livet igenom. Denna täta stadsmiljö 
med ett myller av människor kanske inte är något för 
alla? Shibuya, Japan. 
 

4.5 Grönområden och 
aktivitetsytor 
 

 På vilka sätt kan grönområden och 
aktivitetsytor, samt deras tillgänglighet, 
påverka den fysiska aktiviteten hos 
individer?  

 

 
Forskning visar att tillgången till platser och 
anläggningar som underlättar för fysisk aktivitet och 
rekreation är av stor vikt för att främja fysisk aktivitet.  
Forskningen visar också att tillgången till dessa ytor 
kan vara en avgörande faktor. Det påvisas att de 
som har fler tillgängliga platser och anläggningar för 
fysisk aktivitet är mycket mer benägna (hela 40 
procent mer) att motionera dagligen jämfört med 
de som inte har dessa ytor tillgängliga (Faskunger 
2008b:17). 

 

I Sverige finns Allemansrätten, vilket gör det möjligt 
för människor att röra sig relativt fritt i skog och mark. 
Detta innebär en möjlighet till fysisk aktivitet då 
naturområdena är tillgängliga dygnet runt och inte 
innebär någon avgift för användarna. Avstånden till 
naturområdena kan däremot vara ett hinder och i 
takt med att bebyggelsen har ökat de sista 20 åren 
har också antalet grönytor minskat i städerna 
(Lisberg Jensen 2008:24, Faskunger 2007:50). Detta 
kan anses problematiskt då människor har många 
fördelar med att vistas i grönområden och natur. Det 
kan handla om större sinnesro, ökad 
koncentrationsförmåga samt främja 
inlärningsförmåga och motoriska funktioner. Hos 
växande barn kan det vara särskilt positivt då fysisk 
aktivitet i ex. grönområden bidrar till utveckling av 
nödvändiga muskelfunktioner och förbättrar 
koordinationen (Lisberg Jensen 2008:19). 

Genom skyddsåtgärder, utpekandet av reservat och 
liknande kan den fysiska planeringen hjälpa till att 
bevara natur- och grönområden. Vid planering av 
nya bostadsområden och exploatering går det även 
att skapa nya grönområden och ytor för aktiviteter 
och rekreation för att säkerställa tillgängligheten. Vid 
översiktlig planering är det viktigt att markera ut 
bevaringsvärd natur och stadsnära grönområden 
samt beskriva dess betydelse för att framhäva dess 
värde. Detta för att minska risken av framtida 
intressekonflikt gällande området och visa ett tydligt 
kommunalt ställningstagande (Andersson 2008:59-
69). Planeringsunderlag för de tätortsnära 
grönområdena, exempelvis ”grönplaner” kan vara 
ett sätt att synliggöra och förtydliga vikten av dessa 
ytor samt försöka skydda viktiga grönområden från 
framtida exploatering.  

 
Bild 23 (till vänster). Träningsredskap/ utegym kan 
vara exempel på aktivitetsyta med plats för både 
fysisk aktivitet och social interaktion. 
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Bild 24. Även små gröna ytor i staden kan vara av 
stor vikt för fysisk aktivitet och möten. Stortorget 
Karlskrona. 

Det finns forskning som visar på en hel rad positiva 
hälsoeffekter, bl.a. minskad depression och ångest, 
av att vistas ute i naturen (Norling 2001). 
Grönområden och tillgången till dessa spelar en 
viktig roll i att minska stress och främja hälsa 
(Stigsdotter 2005). Det finns forskning som visar på att 
det inte bara är vad individen gör i naturen, utan 
även tiden individen befinner sig i ett grönområde 
och grönområdets storlek spelar stor roll (Stigsdotter 
2005). Därför är det problematiskt då bristen på 
tillgången till grönområden försvårar möjligheten till 
vistelse där. Enligt en europeisk vetenskaplig studie 
finns det samband mellan tillgängligheten till 
parkområden och fysisk aktivitet. BMI (body mass 
index) var högre och benägenheten till fysisk 
aktivitet lägre ju längre avståndet blev till närmsta 
parkområde. Risken för övervikt och dålig hälsa var 
alltså större hos dem som hade längre till 
grönområde och de utövade också mindre fysisk 
aktivitet. De som hade närmre till grönområde var 
mer fysiskt aktiva och hade en mer hälsosam vikt 
(Faskunger 2007:51-52). Långa avstånd till  

 
grönområden ifrån bostaden, mer än 50 meter, 
minskar både frekvensen och just tiden som 
individen är där. Detta gör att denne går miste om 
de positiva hälsoeffekter som där annars skulle kunna 
uppnås (Stigsdotter 2005:24). Det är därför viktigt att 
grönområden finns i nära tillgång till bostaden samt 
att dessa områden uppmuntrar till längre vistelse på 
platsen. 

Idrottsanläggningar kan vara en tillgång för både 
barn och vuxna och en säker plats där oftast en 
variation av fysiska aktiviteter finns tillgängliga. 
Samtidigt som det finns positiva hälsoeffekter med 
den ökade fysisk aktivitet som exempelvis en 
idrottsarena kan föra med sig finns det även 
negativa. Om byggnaderna placeras på ett sätt 
som inte är optimalt för gång- och cykeltrafik 
förutsätter det passiv transport. Det kan skapa en 
större bilburen trafikmängd till arenan och ökad 
trafikmängd skapa mer luftföroreningar och buller. 
Det i sin tur kan inverka negativt på annan fysisk 
aktivitet i området, exempelvis löpning (Schantz 
2006). 
 

 

 
 
 
 
”Vid planläggning […] ska hänsyn tas till behovet av 
att det inom eller i nära anslutning till områden med 

sammanhållen bebyggelse finns […] parker och 
andra grönområden samt lämpliga platser för lek, 

motion och annan utevistelse”  
 

(Plan- & bygglagen  
2 kap. 7§ tredje & fjärde stycket) 

 
 
 
 
 
 
 
Bild 25. Det finns många hälsofördelar med att vistas i 
naturen, i alla åldrar.  
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4.6 Sammanfattning av kunskaps- 
och forskningsöversikten 

I detta kapitel har ett antal forskningsfrågor utretts 
och undersökts djupare och genom detta kommer 
nu den första av problemformuleringarna att försöka 
besvaras: 

Vilka möjligheter och begränsningar 
anser forskning och myndigheter  
att den fysiska planeringen har 

gällande främjandet av  
fysisk aktivitet? 

 

Det är viktigt för oss människor att röra på sig och 
avsaknad av fysisk aktivitet kan vara hälsovådligt 
och bidra till sjukdom. Grönområden och 
aktivitetsytor har positiva hälsoeffekter på människor 
och tillgång till dessa ytor kan vara avgörande för 
individens fysiska aktivitet. De fysiskt byggda 
miljöerna bör vara utformade på ett sätt som 
underlättar fysisk aktivitet och genom detta skapas 
möjligheter till förbättrad hälsa. Genom att försöka 
påverka människors beteendemönster via just 
utformningen av den fysiska miljön skapas 
valmöjligheter och förutsättningar som kan främja 
fysisk aktivitet. De byggda strukturerna styr 
tillgänglighet till exempelvis service, skola, arbete, 
grönområden, rekreationsytor etc., då det genom 
infrastruktur och lokalisering av bostadsområden går 
att förbättra eller försämra tillgängligheten till dessa 
områden. Tillgängligheten kan också inverka på 
valet av transportmedel. Exempelvis kan gena, 
konnektiva gång- och cykelvägar motivera till aktiv 
transport (Carmona et al. 2010:207, Faskunger 2007, 
Faskunger 2008b, Norling 2001, Schantz 2006 & 
Stigsdotter 2005). Fokus bör vid planering vara på att 

skapa möjligheter och inte fler hinder och barriärer. 
Placeringen och utformning av byggnader och 
infrastruktur är en avgörande faktorer för människors 
framkomlighet och motivationen till att använda 
dem. Därigenom påverkar dessa faktorer även 
möjligheten till fysisk aktivitet. En splittrad fysisk miljö 
med långa avstånd, i kombination med avsaknad 
infrastruktur för aktiv transport, kan minska 
möjligheterna till ex. aktiv transport (Faskunger 2007 
& Neuman 2005). Problematik finns dock i att 
förutsätta att det fullt ut är möjligt att styra 
människors individuella val och liv. Den fysiska 
planeringen kan skapa valmöjligheter och 
förutsättningar för individens fysiska aktivitet, 
exempelvis möjliggöra för aktiv transport.  

Tidigare har tre huvudsakliga ämnesområden 
sammanställts. Dessa utökas här med antal 
efterföljande möjliga tillvägagångssätt för den 
fysiska planeringen att främja fysisk aktivitet som 
framkommit kunskaps- och forskningsöversikten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De i detta kapitel presenterade möjligheter (och 
begränsningar) utgör grunden för den vidare studie, 
analys och diskussion som utförs i kapitel 5 och 6. En 
överskådlig sammanställning av resultatet gällande 
förekomsten av dessa möjligheter i valda dokument 
kommer att redovisas i en matris i kapitel 5.4.  

 

  

framkommit kunskaps- och forskningsöversikten.
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5 Resultat – Vad säger 
dokumenten? 

 
Samtliga valda dokument har studerats ingående. 
Här synliggörs resultatet av innehållsanalysen på 
valda dokument som gjorts utifrån de aspekter och 
möjligheter som tagits fram genom kunskaps- och 
forskningsöversikten (de tre ämnesområdena med 
respektive underkategorier). Vidare presenteras om 
dessa möjligheter har behandlats i valda dokument 
och i så fall på vilket sätt. En djupare analys och 
diskussion kring resultaten kommer i kapitel 6, följt av 
slutsatser och försök att besvara resterande 
problemformuleringar i kapitel 7. 

5.1 Boverket 
Två dokument från Boverket behandlas här. Som 
tidigare nämnt (kapitel 1.5.4) är det ena dokumentet 
är en slutrapport av ett regeringsuppdrag och det 
andra en sammanställd vägledning, med kommuner 
och planerare som tilltänkta mottagare.  

Boverket tar fasta på att det går att påvisa 
stimulering till fysisk aktivitet i vardagen med hjälp av 
samhällsplaneringen (Boverket 2012:33-34). Boverket 
arbetar på regeringsuppdrag och har bland annat 
varit delaktiga i arbete gällande fysisk planering och 
fysisk aktivitet tillsammans med bl.a. 
Folkhälsomyndigheten (Boverket 2012). Boverket 
arbetar även med att ta fram föreskrifter och verka 
vägledande inom fysisk planering och mot 
kommunerna. Boverket skriver att rådande 
paradigm med stadsförtätning måste beakta 
möjligheter för rekreation, friluftsliv, lek, motion, och 
annan utevistelse. Anläggningar kan underlätta för 
viss lek och motion men tillgången på grönytor är 
minst lika viktiga. Även tillgången på blåstruktur 
(vatten) och vitstruktur (snö) kan berika 
möjligheterna till olika fysiska aktiviteter och dessa 
naturliga element bör tillvaratas i planeringen 

(Boverket 2012, Boverket 2013). För att detta ska vara 
möjligt anser Boverket att roller och 
ansvarsfördelning måste förtydligas. Samverkan 
mellan aktörer som fysiska planerare, hälsoplanerare, 
länsstyrelser och landsting behöver öka och 
förbättras (Boverket 2012:34-35). Någon form av 
verktyg/ analysmetod för att kunna bedöma och 
åskådliggöra folkhälsokonsekvenser och 
konsekvenserna av planförslag på individers fysiska 
aktivitet, redan tidigt i planprocessen, efterfrågas 
(Boverket 2012:38). 
 

5.1.1 Aktiv transport 
Boverket belyser att istället för att utgå ifrån bilen 
som transportmedel bör en övergång i prioritering 
ske där första fokus bör ligga på aktiv transport. 
Detta skulle möjliggöra för mer fysisk aktivitet i 
närmiljön, inte bara genom transporten i sig utan 
även genom färre barriärer och större tillgång till fria 
lekytor (Boverket 2013:14). 

Infrastruktur som stödjer möjligheten till aktiv transport 
kan öka antalet utövare. Ett sammanhängande och 
finmaskigt gång- och cykelnät underlättar för 
användarna då det blir lättare att hitta gena 
kopplingar om det finns fler vägvalsmöjligheter. Även 
service, bra parkeringsmöjligheter och gröna miljöer 
för cyklisterna kan vara avgörande gällande 
färdsmedelsvalet (Boverket 2013:50, Boverket 
2012:36). 

 
 

”Cykelparkering bör ses som en nödvändig och 
grundläggande samhällsfunktion och inte reduceras 

till en fråga om det offentliga rummets möblering”  
(Boverket 2013:50). 

 

 

Bild 26. En bilparkering rymmer tio parkerade cyklar. 

Boverket belyser vikten av aktiv transport (gång och 
cykel) och menar att det inte endast kan lösas på 
kommunal nivå, utan att det krävs ett tydligare 
nationellt ansvar för att kunna främja dessa färdsätt. 
Detta för att aktiv transport ska kunna konkurrera 
”på riktigt” med de passiva transportmedlen (främst 
personbilen). För att detta ska vara möjligt 
efterfrågar de en separat nationell aktör som har 
hand om dessa frågor, samt även viss särskiljning av 
gång och cykel då dessa färdsätt ”har fler olika än 
gemensamma nämnare” (Boverket 2012:36). De 
lyfter att det är viktigt att planera för olika typer av 
cyklister, då dessa har olika behov. Barn, vuxna, 
pendlingscyklister, motionscyklister och 
rekreationscyklister cyklar på olika sätt. De byggda 
miljöerna behöver formas utifrån gång- och 
cykeltrafikanternas alla olika behov. Att skapa 
attraktiva, säkra, gena och gröna miljöer att gå- och 
cykla i är ett sätt, och Boverket anser att det bidrar 
till att främja användingen av dessa vägar (Boverket 
2012:23-24).  
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”I situationer där blandtrafik diskuteras bör  
principen vara att ”blanda när det går  

och separera när det behövs””  
(Boverket 2013:49). 

 

För att få människor att välja aktiv transport gäller att 
avståndet inte är för långt mellan olika målpunkter. 
Boverket förespråkar en funktionsblandning med 
korta avstånd mellan olika funktioner. De hänvisar till 
att om sträckan överstiger 1,5 kilometer tenderar 
bilen dominera färdmedelsvalet, enligt norsk statistik. 
Lokalisering och utformning av vägar och 
bebyggelse är avgörande för att inte skapa 
omvägar, barriärer och oattraktiva miljöer för dessa 
trafikanter att röra sig i (Boverket 2013:44). 

 
”En attraktiv färdväg med god arkitektur och 

estetiskt tilltalande utformning kan göra att en längre 
väg upplevs som mer attraktiv än en kortare om 

denna är mer monoton, bullrig och otrygg” 
(Boverket 2013:21). 

 
Aspekter som ytterligare kan motivera till aktiv 
transport och därigenom fysisk aktivitet är enligt 
Boverket grönska, aktiviteter i gatuplan, attraktiva 
mötesplatser, varierade miljöer, trygghet och 
säkerhet (Boverket 2013:45). 
 

5.1.2 Sociala aspekter och trygghet 
Boverket lyfter att kvinnor i större utsträckning än 
män känner sig otrygga i vissa utemiljöer och på 
vissa tider av dygnet. Därav är det viktigt att det 
finns stödjande miljöer som är tillgängliga för fysisk 
aktivitet och som upplevs trygga av samtliga 
individer (Boverket 2013:21). Trygghetsvandringar är 
något som föreslås fördelaktigt för att kunna 

uppmärksamma brister och förbättra trygghet och 
trivsel i området (Boverket 2013:43). 

Förtätning anses vara ”en viktig strategi för hållbar 
bebyggelseutveckling” och det anses minska 
transporter med personbil (Boverket 2013:15). Viktigt 
här är att trots förtätning se till att det finns ytor 
tillgängliga för fysisk aktivitet. Stora brister finns 
gällande tillgång på denna typ av ytor, speciellt i 
storstäderna, där hög exploateringsgrad råder. De 
gröna områdena bör utformas till vackra och 
attraktiva miljöer för att fler ska vilja vill visats där. Fler 
som vistas där anses skapa trygghet och säkerhet 
(Boverket 2013:21). 

 

Bild 27. Vackra och attraktiva gröna miljöer lockar 
fler användare.  

Boverket lyfter möjligheterna i att utforma platser till 
att fungera som demokratiska arenor och även 
uppmuntra till fysisk aktivitet. Genom att skapa 
tillgängliga grönområden kan dessa ytor även 
uppmuntra de passiva barnen till rörelse och 
delaktighet. Delaktigheten kan i nästa steg motverka 
segregation och skapa en starkare social 
samhörighet (Boverket 2013:53). 

Boverket har separata, mer detaljerade tematiska 
skrifter som behandlar sociala aspekter och trygghet 
mer ingående och därför verkar de inte vara så vida 
behandlade i dessa två valda dokument (Boverket 
2013:39). 
 

5.1.3 Grönområden och aktivitetsytor 
I planeringen måste olika grupper och individers 
behov tillgodoses, vilket därigenom också kan skapa 
variation i de fysiska miljöerna (Boverket 2013). 
Människor i alla åldrar och med olika förutsättningar 
har rätt att röra på sig, anser Boverket. Därav behövs 
närhet till grönområden och stora aktivitetsytor med 
”bra innehåll”. Detta för att kunna tillgodose 
behovet av fysisk aktivitet och dessa områden och 
ytor ska finnas inom 300 meters avstånd från bostad 
och skola (Boverket 2012:32-36). Tillgängliga 
grönområden motiverar och stimulerar till fysisk 
aktivitet och friluftsliv, men den tätortsnära naturen 
är hotade på grund av rådande bebyggelsetryck 
och exploatering av dessa markytor. Kommunala 
naturreservat är ett viktigt verktyg i att skydda 
grönområden, men grönytor däremellan får inte 
glömmas bort. Även dessa mindre och gröna ytor 
kan behöva skyddas från exploatering (Boverket 
2012:25). För att värna om dessa olika grönområden 
bör värdet synliggöras. Detta genom att utifrån 
bestämda parametrar exempelvis mäta 
grönområdets rekreationsvärden, sociala värden, 
tillgänglighet och vägar till och från området. Det är 
även viktiga aspekter att ta hänsyn till vid planering. 
Friluftslivet och de kommunala långsiktiga 
förutsättningarna och intentionerna för det bör 
tydligt redovisas i plandokument (Boverket 2013:59-
60).  

Boverket lyfter även vikten av varierande 
grönområden, både planerade och naturliga. Den 
”oplanerade” naturmiljön har en helt annan 
möjlighet till att stimulera fantasin och influera barns 
lek. Denna fria, oprogrammerade miljö möjliggör för 
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barn med olika förutsättningar att mötas på mer 
gemensam grund och även skapa nya sociala 
konstellationer (Boverket 2013:53). Grönområden 
och landskapet i sig ”befäster och förmedlar 
identitet och tillhörighet” (Boverket 2013:21).  

 

Bild 28. Barn som leker i naturen stimuleras på ett 
annat sätt än om de leker på programmerade ytor 
(ex. lekplatser).  

Boverket lyfter en dansk studie som visar att både 
kvinnor och män (i alla åldrar) vistas lika mycket på 
de offentliga platserna, men att männen är mer 
fysiskt aktiva där. Boverket belyser att de offentliga 
platsernas utformning måste göras på ett sätt som 
även kvinnorna upplever som stimulerande till fysisk 
aktivitet och inte bara männen (Boverket 2013:53).  

Olika aktivitetsytor och anläggningar som 
uppmuntrar till flera former av fysisk aktivitet 
samtidigt skapar möten mellan olika 
samhällsgrupper och olika åldersgrupper av 

människor. Detta är en viktig del i hållbar social 
utveckling. Därav förespråkas anläggningar som 
stödjer fler träningsformer på samma gång, och inte 
bara lagidrotter. En förutsättning för dess framgång 
är att dessa anläggningar lokaliseras inom rimliga 
gång- och cykelavstånd. Detta för att inte begränsa 
tillgängligheten och utesluta vissa användargrupper 
från anläggningarna (exempelvis de utan bil eller de 
som inte kan gå längre avstånd) (Boverket 2013:21-
22 & Boverket 2012:35-36). Genom att skapa platser 
som kan tillgodose behovet av fysisk aktivitet och 
sociala möten på nära avstånd från bostaden 
möjliggör detta även för möten mellan olika 
åldersgrupper på gemensamma arenor (Boverket 
2013:53). 

 

Bild 29. Boulebana, utegym och skateboardspark 
skapar möten mellan spridda åldersgrupper på 
samma plats, Generationsparken i Trelleborg. 

 

Bild 30. Superkilen i Köpenhamn, en plats med 
möjlighet till olika aktiviteter på samma plats. 

Ekonomiska samhällsvinster finns att göra genom att 
satsa på fysisk aktivitet inom den fysiska planeringen, 
anser Boverket. Boverket belyser att anläggandet av 
ett enkelt utegym kostar cirka 200 000 kr. Detta kan 
jämföras med att en enda höftledsoperation kostar 
samhället 400 000 kr. Vid genomtänkt fysisk planering 
kan investeringar likt utegym vara effektiva som 
preventiva åtgärder för att minska risk för framtida 
sjukdom, framtida samhällskostnader och inte minst 
förbättra livskvaliteten för individerna (Boverket 
2013:53-54).  
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5.2  Malmö stad – Program för 
aktiva mötesplatser 

 
 

 

 

 

Malmö stad står bakom detta 
strategiska dokument som 
framtagits av Malmös 
gatukontor och antagits av 
tekniska nämnden 3 feb år 
2015. Dokumentet tar sin 
grund i en omfattande 
nulägesanalys av Malmö från 
år 2011 med en inventering av alla anlagda 
aktivitetsytor på allmän platsmark. Detta i 
kombination med intervjuer av 1000 medborgare 
från 15 år och uppåt samt gatukontorets kunskaper, 
har varit det grundande underlaget för detta 
program (Malmö stad 2015:3-23).  

 

Aktiv mötesplats 
Plats eller struktur som underlättar för fysisk aktivitet 
på allmän mark (Malmö stad 2015:6). 

 

Gatukontorets vision är att skapa ett Malmö där 
medborgarna ”hellre är ute än inne” och det är 
tänkt att ”Program för aktiva mötesplatser” ska 
kunna bidra till att uppfylla den visionen. Ett syfte 
med Malmös dokument är att ”övergripande 
vägleda i planeringsarbetet” (Malmö stad 2015:3) 
samt bidra till ökad trygghet. Dokumentet tar sin 
utgångspunkt i folkhälsa, stadsliv och demokrati, 

vilka anses vara de viktigaste faktorerna och de 
likställs alla sinsemellan i värde. Den fysiska 
aktiviteten anses vara en viktig del i att främja dessa 
aspekter, men stor vikt läggs även vid en strävan 
efter jämlikhet. 

 

”Stadens utemiljöer – våra gemensamma ytor som 
parker, stränder, torg, naturområden, promenad- 
och cykelstråk och inte minst vattnet – utgör en 

arena där en mängd aktiviteter utövas varje dag, 
gratis och tillgängligt för alla. Samtidigt som våra 
offentliga rum erbjuder goda möjligheter till fysisk 
aktivitet utgör de också platser där människor kan 

mötas, där staden kan utvecklas och broar byggas.”  
(Malmö Stad 2015:12) 

 

5.2.1 Aktiv transport 
Fysisk aktivitet måste bli en naturlig del i vår livsstil och 
ett möjligt sätt är genom aktiv transport, beskriver 
Malmö stad (Malmö stad 2015:6-15). Möjligheten till 
aktiv transport måste säkerställas i ett tidigt skede av 
planeringen och detta redan på översiktlig nivå 
(Malmö stad 2015:53). Enligt Malmö stad är de 
vanligaste motionsformerna promenader och 
löpning. Det är främst dessa som behandlas kopplat 
till aktiv transport i Malmös dokument. Motions- och 
promenadslingor är enkla och snabba att anlägga 
samtidigt som de är billiga att underhålla. Detta gör 
att det för kommunen är en relativt enkelt åtgärd för 
att motivera ökad fysisk aktivitet hos medborgarna. 
Då löpning i urbana miljöer blir allt vanligare är bra 
motionsslingor i staden ett sätt att möjliggöra för fler 
utövare av aktiv transport. Att tydligt ange distanser 
och sätta ut kartor och markeringar längs slingorna 
ökar förutsättningarna för fler utövare. Genom att 
koppla samman platser och skapa stråk uppmuntras 
fler till att mötas och tryggheten ökar, samtidigt som 
fler ställen tillgängliggörs för större antal människor. 
Genom att se andra utöva aktiviteter kan även 

andra bli inspirerade av dessa aktiviteter (Malmö 
stad 2015:32-34).  

 

Bild 31. Löpning i urban miljö blir allt vanligare.  

Genom att strategiskt placera ut exempelvis 
förvaringsskåp, vattenposter, toaletter och 
informationstavlor avser Malmö stad underlätta för 
de som vill vara fysiskt aktiva. Likaså att planera 
motionsslingor i anslutning till befintliga gång- och 
cykelvägar. Detta i kombination med att använda 
sig av befintlig belysning då det är tillgängligt, 
framhävs som mer ekonomiskt hållbart. Samtidigt 
lyfter Malmö stad att fler utövare på samma 
sträckningar skapar trygghet. Om befintliga platser 
knyts ihop med nya slingor finns potentialen att det 
även lockar nya utövare som kanske redan idag rör 
sig i området men på annat sätt (Malmö stad 
2015:34). 

En Malmöspecifik elektronisk träningsapp ska bidra till 
att göra slingorna ”symboliskt starka och viktiga” 
samt göra slingorna ”tillgängliga” och främja 
användningen av dem (Malmö Stad 2015:36). 
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5.2.2 Sociala aspekter och trygghet 
Genom att påverka de livsvillkor som ligger till grund 
för vår hälsa, däribland fysisk aktivitet, anser sig 
Malmö stad kunna jämna ut de skillnader i livslängd 
som idag finns mellan Malmö-områden. Idag skiljer 
det sex år i en mans medellivslängd mellan 
bostadsområden inom Malmö och detsamma även 
mellan hög- och lågutbildade (Malmö stad 2015:10). 
En förändring och fler möjligheter till en aktiv livsstil är 
här en väsentlig fråga (Malmö stad 2015). 

 

Bild 32. Människor som samlats ute för att dansa och 
umgås. 

Förutsättningar måste skapas för att människor ska 
vilja vara ute i de offentliga miljöerna och våga 
mötas (Malmö Stad 2015:12). Attraktiva aktivitetsytor 
menar Malmö stad förbättrar kvaliteten och 
upplevelserna i staden samt ökar känslan av 
delaktighet. Stor vikt läggs i dokumentet vid de 
sociala aspekterna av att till exempel träffas och 
utföra en fysisk aktivitet tillsammans. Att 
medborgarna känner trygghet i sin vistelse utomhus 
bidrar till att fler rör sig utomhus och detta skapar i sin 
tur mer trygghet och bättre stadsliv. Genom att 
skapa aktiva mötesplatser utökas även variationen 

av platser och det ger tillgång till platser utan 
kommersiellt värde, vilket lyfts som något positivt 
(Malmö Stad 2015:12). Genom att möta sina 
medmänniskor anser Malmö stad att rasism, 
homofobi och åldersdiskriminering kan minska. Att 
offentliga platser är välkomnande och tillgängliga 
för alla individer på deras egna villkor är därav 
viktigt. Finns inte detta riskerar fördomar och 
skapade stereotyper att frodas och tryggheten i 
staden minska (Malmö stad 2015). 

 

”Aktiva mötesplatser bidrar till ett mer demokratiskt 
och tolerant samhälle genom att öka tillit, 

deltagande och förståelse för medmänniskor” 
(Malmö stad 2015:13) 

 

Intressen och aktiviteter som gagnar fler individer 
och ger mer jämlik och jämställd användning av 
aktivitetsytorna ska prioriteras. Idag finns i Malmö en 
missrepresentativitet gällande tillgängliga ytor och 
medborgare, där vissa privilegierade grupper tar 
mer plats än andra grupper med fler individer. Det 
finns även en överrepresentativitet av bollplaner i 
Malmö och studier visar 80-95 procent av 
användningen av dessa sker av unga pojkar, medan 
tjejer och kvinnor oftast väljer icke anlagda platser 
för sin fysiska aktivitet. Olika ytor ska finnas för olika 
intressen, förmågor och behov, med en flexibel 
utformning och stor variationsmöjlighet. Detta för att 
det då gynnar många olika grupper med olika 
intressen samtidigt. Detta kan bidra till en mer 
jämställd och varierad användning av stadsrummen, 
enligt Malmö stad (Malmö stad 2015:13-18). Genom 
att möta sina medmänniskor anser Malmö stad att 
rasism, homofobi och åldersdiskriminering kan 
minska. Att offentliga platser är välkomnande och 
tillgängliga för alla individer på deras egna villkor är 
därav viktigt. Finns inte detta riskerar fördomar och 

skapade stereotyper att frodas och tryggheten i 
staden minska (Malmö stad 2015).  

 

”Utvecklingen av aktiva mötesplatser och folkhälsa 
är, i likhet med arbetet för att öka trygghet, aktiv 

transport, jämställdhet och tillgänglighet, inte något 
som kan drivas frikopplat från andra uppdrag. 

Snarare måste nya tankesätt och perspektiv rymmas 
i alla våra projekt och arbetsprocesser.”  

(Malmö stad 2015:23) 
 
 

Samverkan mellan instanser belyses då det är 
gränsöverskridande planering och organisering som 
krävs. Vikten av att få in nya tankesätt, fånga upp 
trender och nya intressen belyses och detta ska 
genomföras genom att låta medborgarna ta plats i 
planeringen anser Malmö stad. Genom digitala 
verktyg, som t.ex. hemsidan, appar eller andra 
interaktiva medel kan medborgarna inkomma med 
tips och lägga in egna aktiviteter. En god 
medborgardialog är förutsättningen för att 
satsningar ska nå sin fulla potential och genom att 
arbeta tillsammans med medborgarna gör det 
staden mer inkluderande och levande, enligt Malmö 
stad (Malmö stad 2015:13-23 & 44-50).  
 

”För att tilltänkta målgrupper verkligen ska nås  
med planerade insatser måste de också  

inkluderas i processen”  
(Malmö stad 2015:50). 

 
 

5.2.3 Grönområden och aktivitetsytor 
Genom att skapa ”aktiva mötesplatser” anser sig 
Malmö stad bidra till att skapa, som de uttrycker, 
”det goda stadslivet”. Vikten av ett brett utbud av 
tillgängliga offentliga ytor för aktiva möten, spontant 
fysisk aktivitet och som är gratis för användarna 
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belyses, då en samverkan mellan dessa aspekter 
anses vara del av grunderna för just stadslivet 
(Malmö stad 2015:6-15). De förklarar konkret deras 
syn på vad en ”bra aktivitetsyta” innebär (Malmö 
stad 2015:12-15). 
 

En ”bra aktivitetsyta” ska:  

 vara enkel, tillgänglig och vardaglig 
kunna användas utan särskilda förkunskaper 

 vara lätt att använda och aktiviteten där 
ska på ett lekfullt sätt kunna prövas, även av 
ovana utövare 

 vara gratis och trygga 
 inte kräva större ansträngning eller 

biltransport för att nå  
(Malmö stad 2015:14) 
 
 

 

Bild 33. Exempel på aktivitetsyta. Här är en del av 
Skogens utegym i Pildammsparken, Malmö.  

Tillgänglig i detta sammanhang beskrivs som 
närliggande bostäder, skolor eller arbetsplatser, 
alternativt i anslutning till rörelsestråk. Här lyfts även 
att platsen ska vara tillgänglig utan bil, alltså 
förutsätter detta att aktivitetsytorna finns inom rimligt 
gång- och cykelavstånd. Det kan därav bedömas 

vara en uttalad prioritering gällande aktiva 
transportmedel framför passiva (Malmö stad 
2015:14). Närområdets intressen och behov ska styra 
aktivitetsytornas utbud både vid nyanläggning och 
vid upprustning. Idag finns fåtalet multifunktionella 
aktivitetsytor och gatukontoret belyser en stor 
efterfrågan på spontanidrottsplatser och utegym. De 
områden som har bollplaner eller aktivitetsytor idag 
är till största delen de byggda på 1950-1970-talen, 
vilket skildrar den tidens planeringsideal. Små 
kompletteringar i den befintliga miljön kan skapa 
dynamiska miljöer. Det kan handla om relativt enkla 
saker; höga gungor, klätterställningar, en studsmatta 
infälld i markbeläggningen, stockar för styrketräning 
eller balansövningar, en basketkorg vid en stig osv. 
Dessa små inslag kan göra stor skillnad i hur miljön 
upplevs och även används, samt locka olika åldrar 
och grupper till fysisk aktivitet (Malmö stad 2015:27-29 
& 44). Ett brett utbud med stor variation av 
tillgängliga ytor och aktiviteter resulterar i en mer 
levande och demokratisk stad, ger bättre social 
hållbarhet samt verka identitetsskapande (Malmö 
stad 2015).  

 

Bild 34. Med relativt små medel kan stor skillnad 
göras för individerna.  

Riktlinjer gällande tillgången på olika ytor (dessa ska 
nås inom 500 meter från bostad):  

 Ett basutbud av multifunktionell aktivitetsyta 
(med varierat innehåll för aktiviteter och 
sociala möten på 1000-4000 kvadratmeter) 

 Markerade promenad- och löpslingor (med 
karta, belysning och tillgängligt vatten) 

 Klippt gräsyta på minst 2000 kvadratmeter  
 Utegym eller annan funktionell 

träningsmöjlighet ska finnas tillgängliga inom 
500 meter från varje malmöbos bostad 
(Malmö stad 2015:26).  

 
För att uppnå detta 500 meters-krav krävs även 
nyanläggning inom befintliga områden. Malmö stad 
lyfter problematiken kring detta då det inte alltid 
finns lämplig yta tillgänglig ”i efterhand” (Malmö 
Stad 2015:32). 

Utegyms anläggningskostnader varierar och 
Pildammsparkens relativt omfattande utegym 
kostade ca 600 000 kronor, medan enklare varianter 
kostar kring 200 000-300 000 kronor. Investeringen är 
dock värdefull och utegymmen tillgodoser många 
målgrupper samtidigt. Extra värdefulla kan de vara 
för bl.a. äldre och funktionshindrade, som kanske 
inte utnyttjar exempelvis motionsslingor och 
bollplaner speciellt mycket. Utegymmen går att 
använda utifrån sin egen kapacitet, både för 
intensiv motion och för lätt balans- och 
rörlighetsträning (Malmö stad 2015:25-37). Även små 
tillskott i vardagen kan göra stor skillnad gällande 
den fysiska aktiviteten. Tillgängliga instruktioner för 
exempelvis utegym kan underlätta användningen. 
Men även vardagliga objekt som trappor, räcken, 
bänkar och stubbar kan användas för ex. träning, 
även om huvudfunktionen är tilltänkt annat (Malmö 
stad 2015:34-38).  

Öppna gräsytor anses mycket flexibla i sin 
användning och är därför en viktig tillgång gällande 
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sociala möten och främjandet av fysisk aktivitet 
(Malmö stad 2015:40-41). Samarbete mellan 
instanser och utnyttja olika årstiders förutsättningar 
skapar flexibilitet och maximerar möjlig användning 
av de tillgångar som finns. En plaskdamm blir på 
vintern en skridskobana och en pulkabacke används 
på sommaren för backlöpning (Malmö stad 2015:48).  

 

”Ytor för helt fri och spontan användning tycks i 
samtida planering rationaliseras bort och ersättas 
med programmerade ytor” (Malmö stad 2015:40). 

 

Dokumentet belyser allvarliga brister i tillgången på 
öppna gräsytor i flertalet nyexploaterade områden 
och lyfter problematiken kring detta (dessa ytor inte 
går att efterkonstruera i redan etablerad byggd 
miljö). Vikten av att dessa ytor planeras och läggs till 
tidigt i planeringsskedet betonas, då det finns en 
avsaknad av detta idag (Malmö stad 2015:40).  

Bild 35 (nedan). Möjliga aktiviteter kan variera med 
årstiden i vissa miljöer.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 36. Öppna gräsytor är mycket flexibla i sin 
möjliga användning.  
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5.3  Umeå kommun – Umeås 
framtida tillväxtområde 

 

 
Dokumentet är en fördjupning 
av översiktsplan (FÖP) från 
Umeå kommun, antaget av 
kommunfullmäktige 29 augusti 
år 2011. Dokumentet är 
framtaget på uppdrag av 
kommunstyrelsens näringslivs- 
och planeringsutskott. Planen baseras på en stadig 
befolkningsökning och ambitionen att nå 200 000 
medborgare genom hållbar utveckling och stärka 
Umeås roll som en tillväxtmotor i norr. Syftet med 
planen är att skapa förutsättningar för just en hållbar 
och attraktiv stad som har god framförhållning för 
framtida expansionsbehov. Planen redovisar de 
intressen som kommunen anser är allmänna intressen 
och som ska beaktas, men belyser även att det i 
varje enskilt ärende ska ske en avvägning mot de 
enskilda intressena.  
 

”All planering ska genomsyras av öppenhet, 
demokrati och jämställdhet”  

(Umeå kommun 2011:15, författarens markeringar) 
 
 

5.3.1 Aktiv transport 
Umeå förespråkar tydligt aktiv transport och är 
mycket måna om att anpassa resten av 
trafiksystemet utifrån dessa trafikanters behov. De 
lyfter att vid en ökning av aktiv transport måste 
också ökad trafiksäkerhet gå hand i hand med 
detta (Umeå kommun 2011:46). Umeå gör skillnad 

på rekreationstrafik och nyttotrafik (ex pendling) när 
det gäller gång- och cykeltrafikanter och dessa 
infrastrukturer bör skiljas åt för trafiksäkerhetens skull. 
Trygghet och trafiksäkerhet dygnet, året runt, är en 
förutsättning för samtliga dessa trafikanter. Barns 
särskilda utsatthet och behov lyfts även separat 
(Umeå kommun 2011:7-8, 41, 48).  

Ett sammanhängande gång- och cykelvägnät, 
områden utan återvändsgator och närhet till handel 
och service bidrar till ökad användning och 
därigenom fysisk aktivitet (Umeå kommun 2011:19). 
En starkt bidragande orsak till Umeås mycket 
uttalade strategier kring att prioritera och öka aktiv 
transport (samtidigt som de vill minska passiv 
transport) har att göra med stadens problem med 
luftföroreningar till följd av rådande trafiksituation 
(Umeå kommun 2011:7).  
 

”Hållbar stadsutveckling måste ses i ett 
helhetsperspektiv för att vi ska kunna lösa våra 
strukturella problem i transportsystemet. Umeå 

behöver ett paradigmskifte och en övergång från 
bilanvändande till att cykla, gå och åka kollektivt” 

(Umeå kommun 2011:41) 
 

 
”Fem-kilometersstaden” är en strategi som innebär 
att största delen av Umeås tillväxt samlas inom en 
radie av fem kilometer från stadskärnan eller 
universitetsområdet. En tät bebyggelsestruktur 
värderas som mer hållbar än en gles, samtidigt som 
den anses underlätta aktiv transport och främja 
ungdomar och kvinnors rörlighet i staden (Umeå 
kommun 2011:7-8, 14).  
 
 

”En tät kompakt och funktionsblandad stad med 
korta geografiska avstånd minskar 

transportbehovet” (Umeå kommun 2011:41) 
 

 
Bild 37. Umeås tematiska tolkning av den täta 
staden.  
 
 
 

”I den täta staden möts fler trafikantgrupper på 
mindre yta och det är viktigt med en tydlig 

prioritering på platser och punkter där konflikter 
kommer att uppstå”  

(Umeå kommun 2011:47) 
 

 
Umeå påtalar flertalet gånger att den fysiska 
strukturen styr och på grund av detta måste den 
fysiska strukturen premiera aktiv transport över bilen 
(Umeå kommun 2011). Genom att skapa gena 
förbindelser och planera de fysiska strukturerna så 
gång- och cykeltrafikanternas prioriteras avser Umeå 
öka dessa trafikanters konkurrenskraft. 
Arbetspendling bör ske med annat färdmedel än bil, 
helst aktiv transport eller i andra hand kollektivtrafik. 
Biltrafiken prioriteras lägst och strategier föreslås kring 
att exploatörer ska kunna ”köpa sig fria” från kravet 
att anlägga parkering inom fastigheten. Detta för att 
ytterligare försöka styra människor mot andra, mer 
hållbara transportmedel (Umeå kommun 2011:7-8, 
41). För att motivera människor till att välja aktiv 
transport (eller i andra hand kollektivtrafik) krävs en 
medvetenhet om konsekvenserna av bilåkande (ex. 
luftföroreningar). Genom information och kampanjer 
för ändrat trafikvalsbeteende (Mobility 
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Management) hoppas Umeå kommun kunna styra 
över fler till aktiva transportmedel (Umeå kommun 
2011:48).  
 
 

”Genom att integrera trafik- och 
markanvändningsplaneringen, hur bebyggelsen 

utformas och var den lokaliseras skapar vi 
förutsättningar att använda miljövänliga transporter 

och samtidigt minska befolkningens behov av att 
använda bil” (Umeå kommun 2011:41) 

 

 
Bild 38. En cyklisträknare kan synliggöra dessa 
trafikanter och vara en rolig detalj i vardagen.  

Umeå har även ett cykeltrafikprogram där aktiv 
transport behandlas djupare (Umeå kommun 
2011:42), men behandlar ändå parkeringsnormer för 
cykel i granskat dokument (Umeå kommun 2011:49-
57). 
 

5.3.2 Sociala aspekter och trygghet 
En tät och kompakt funktionsblandad stad är det 
som förespråkas i Umeås FÖP med bl.a. 
beskrivningen att det skapar intressanta 
boendemiljöer och mötesplatser. Detta i 
kombination med att det bidrar till ett mer hållbart 
samhälle genom ”lägre trafikarbete än utspridd 
bebyggelse” (Umeå kommun 2011:7). Samtidigt 
likställs en gles stad med minskad attraktivitet och 
otrygghet (Umeå kommun 2011:116). 

Större flöden av människor i staden skapas genom 
ett tätt, sammanhängande stadslandskap av 
blandbebyggelse (funktionsblandat) som gynnar 
”det goda stadslivet”. Detta minskar de öde 
partierna i staden och bidrar på så sätt till en ökad 
trygghetskänsla i staden. De upplevelserika 
offentliga platserna ska genom sin attraktionskraft 
gynna handel och service då de med sin attraktiva 
utformning ska locka besökare alla tider på året och 
dygnet. Dessa platser ska utformas så att alla kan 
mötas där på lika villkor, oavsett ålder, 
funktionshinder, kön eller förutsättningar och detta 
skapar en stad för alla. Framför allt anses den täta 
staden gynna kvinnor, barn och äldre (Umeå 
kommun 2011:14-15). Samtidigt beskrivs det att 
platser skapas av sociala mönster och av de 
handlingar som utförs på platsen. I den processen 
samverkar kön och etnicitet i skapandet av 
”stadsrummet” (Umeå kommun 2011:18).  

Strategisk placering av kollektivtrafikshållplatser 
bidrar till att människor rör sig i området och 
kombinerat med bra belysning, tydliga befolkade 
stråk och skötta grönytor kan bidra till mindre 
upplevd rädsla att röra sig ute (Umeå kommun 
2011:18). Barriärer, i form av exempelvis vägar, 
mellan områden och stadsdelar måste minskas, 
samtidigt som förutsättningarna att gå och cykla ska 
ökas. Detta skapar mer rörelse ute, vilket bidrar till 
tryggheten. Andra sätt att främja ökad mänsklig 
närvaro ute och social hållbarhet är genom 

förtätning och öka antalet lokaler för handel och 
service i stadsdelarna och i stadskärnan (Umeå 
kommun 2011:30-31). Miljöerna måste även stödja 
barn och ge dem möjligheter att tryggt på egen 
hand upptäcka världen och det är viktigt att 
stadsmiljön inte inskränker friheten för t.ex. 
spontanlek. Säkra och trygga kopplingar till och från 
barns målpunkter, exempelvis lekparker, via gång- 
och cykelväg är avgörande för barns hälsa och 
möjlighet till fysisk aktivitet i den täta staden (Umeå 
kommun 2011:19).  

 

Bild 39. Stadsmiljön måste stödja barns behov av 
rörelse och säkerhet. 

Kulturmiljön är en förutsättning för social hållbarhet 
och det påverkar inte bara staden som helhet utan 
även individen. Detta då kulturmiljön anses skapa en 
plats identitet och därigenom öka trygghet och 
trivsel där (Umeå kommun 2011:86). 

Det sociala perspektivet behandlas tydligt kopplat till 
grönområden och aktivitetsytor. Parker och torg 
anses vara viktiga platser som ska vara tillgängliga 
för alla och där samtliga medborgare ska känna sig 
välkomna. Korta avstånd, god orienterbarhet och 
avsaknad av barriärer framhävs som viktigt (Umeå 
kommun 2011:64). 
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Umeå belyser även nödvändigheten av att stödja 
de fysiska förutsättningarna för ökad aktiv transport 
med information om den passiva transportens 
negativa miljöpåverkan och kampanjer kring 
beteendeförändringar kopplat till aktiv transport 
(Umeå kommun 2011:48). 

5.3.3 Grönområden och aktivitetsytor 
Grönområdena ska vara attraktiva och väl 
utformade samtidigt som de ska lokaliseras så barn 
lätt kan nå dem utan fara. Både planerad grönska 
och naturlig grönstruktur i staden är viktig, dels för 
stadens gestaltning men även för den biologiska 
mångfalden och för människors orienterbarhet. Det 
är grönstrukturen som knyter samman staden med 
det omgivande landskapet. Det gröna är det som 
främjar hälsan för de boende, samtidigt som 
luftkvaliteten förbättras (Umeå kommun 2011:63-64). 
Vikten av närhet mellan bostaden och grönområde 
poängteras ur ett hälsoperspektiv flera gånger i 
dokumentet (Umeå kommun 2011). Oavsett vilken 
boendeform (lägenhet eller villa) och vilket 
bostadsområde det är, så ska medborgarna ha små 
lokala parker på gångavstånd inom grannskapet 
(Umeå kommun 2011:20). I täta stadsstrukturer kan 
större grönytor vara svåra att skapa och då kan 
gröna korridorer likt alléplanteringar vara ett 
alternativ. Utanför staden finns andra möjligheter för 
fysiska aktiviteter, exempelvis fiske, bärplockning och 
fågelskådning och möjligheterna varierar med årets 
årstider (Umeå kommun 2011:63-64). 
 
 

”I takt med att staden förtätas blir det viktigt att 
planera och utveckla vackra park- och 

naturområden med höga sociala och ekologiska 
värden. Målet är ett varierat utbud av attraktiva 

parker och gröna närmiljöer ”  
(Umeå kommun 2011:8, 

 författarens markeringar). 
 

 
 
Bild 40. Nära avstånd till parker och grönområden 
främjar fysisk aktivitet.  
 
Umeå strävar efter en ”attraktiv grönstruktur i en 
växande stad” och vikten av en mångfald av olika 
typer av grönstrukturer poängteras (Umeå kommun 
2011:8 & 63). Det sociala är starkt kopplat till det 
gröna och både de sociala och de ekologiska 
värdena lyfts likvärdigt. Båda aspekter anses vara 
viktiga för en fungerande grönstruktur i staden. 
Tematiska planeringsdokument eller policydokument 
bedöms kunna vara ett sätt att bevara och skydda 
grönstrukturen. I dessa dokument kan även strategier 
utvecklas för hur ianspråktagna grönområden ska 
kompenseras i takt med stadens förtätning (Umeå 
kommun 2011:8). 
 
Även om det ekologiska värdet poängteras skildrar 
Umeå grönstrukturen mycket ur ett mänskligt 
fördelaktigt perspektiv. De ekosystemtjänster som 
kommer med grönstruktur i staden beskrivs till 
människors fördel, vilket innebär att Umeå lyfter 
andra aspekter som kan ha indirekta positiva 
hälsoeffekter. Bättre luftkvalitet, mindre 
översvämningsrisk och dagvattenhantering är 
sådant som sker naturligt genom grönstrukturen. 
Grönområden ger även förutsättningar för större 

biologisk mångfald, som i sin tur är gynnsamt för 
insekter som pollinerar blommor. Fler pollinerade 
blommor ger fler ätbara bär och ytterligare 
anledning till att röra på sig ute i grönområden. 
(Umeå kommun 2011:63-68). 

Tillgången till grönområden där fysiska aktiviteter kan 
ta plats är viktig och Umeå lyfter även mångfalden 
av möjliga aktiviteter som kommer i och med tydliga 
årstidsskiftningar. Variation i de tillgängliga 
grönområdena är viktig för att de ska kunna 
tillgodose alla olika behov som kan finnas, 
exempelvis rekreation, avkoppling, motion, lek osv. 
(Umeå kommun 2011:63). Större stadsdelsparker kan 
skapa utrymme för friare lekar och längre utflykter 
både för barn på fritiden, men även genom 
förskolor, skolor och fritidsverksamhet där. Dessa ytor 
bör därav av säkerhetsskäl exempelvis inte placeras i 
anslutning till hårt trafikerade vägar (Umeå kommun 
2011:19). Dokumentet tar inte bara upp de direkta, 
tätortsnära grönområdena och parkerna, utan även 
skogsmark runtomkring anses viktigt att 
medborgarna har tillgång till. I dokumentet 
presenteras en tematisk målbild som illustrerar hur 
Umeå tänker sig tillgången till olika områden samt 
exempel på vilka aktiviteter som kan utföras där 
(Umeå kommun 2011:63). Hur målbilden (Bild 41) ska 
uppnås på detaljerad nivå hänvisas till ett framtida 
kommande grönstrukturprogram och behandlas inte 
i detta dokument, vilket gör att dessa eventuella 
möjliga tillvägagångssätt inte är tillgängliga för 
granskning i detta arbete.  
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Bild 41. Målbild för Umeås grönstruktur. 

 

”Tillgång till en park eller grönområde som bjuder på 
lek, motion, lugna gröna oaser, anslutning  

till skidspår och mindre vilda rum (t.ex. 
stadsdelskogar eller blomrika ängar) bör finnas  

inom gångavstånd från bostaden, dvs. inom 250 
meter. […] En lite större park eller stadsdelskog bör 

kunna nås inom 500 meter från bostaden” 
(Umeå kommun 2011:65). 

 
 
En vandringsled föreslås anläggas i det gröna 
bandet runt Umeå tätort och därigenom kan fler 
möjliga aktiviteter tillgängliggöras. Denna led 
föreslås då även kopplas samman med befintliga 
stråk, t.ex. Tavelsjöleden.  

Rekreationsområden – ”Större strövområden som 
erbjuder olika friluftsaktiviteter i naturliga miljöer” 
(Umeå kommun 2011:70). 

Både rekreationsområden och skyddade 
naturområden behandlas ingående med 
beskrivning och tillhörande kommunala 
ställningstaganden. Dessa kan innefatta 
avvägningar mellan olika intressen, ex. 
friluftsintressen, skogsbruk, rennäring och vattenskydd 
samt hur dessa intressen ska hanteras. Skyddsvärd 
natur behandlas inte bara ur en strikt 
bevarandeaspekt utan definieras även gällande 
behov av skötselplan, restaurering, 
tillgängliggörande för friluftsliv och vidare  
utveckling av området (Umeå kommun  
2011:72-75). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 42 (nedan). Umeås tematiska illustration över 
föreslagen vandringsled och dess möjliga aktiviteter.  
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5.4 Sammanställning resultat 
Här följer en sammanställande matris som 
åskådliggör vilka aspekter som behandlas och inte 
av de valda dokument som granskats. På vilka sätt 
dessa ämnesområden och möjligheter behandlas 
av dokumenten finns att läsa en mer detaljerad 
beskrivning av tidigare i detta kapitel.  

En vidare analys och diskussion kring dessa 
möjligheter och resultat följer i nästa kapitel  
(kapitel 6). 
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6 Analys och diskussion 
 
I detta kapitel kommer tidigare framtagna resultat 
att analyseras och diskuteras vidare. I efterföljande 
kapitel om arbetets slutsatser (kapitel 7) kommer 
kvarstående problemformuleringar (nummer 2 och 
3) att försöka besvaras.  
 

6.1 Aktiv transport 
En tydlig prioritering av aktiva transportmedel och 
högre trafiksäkerhet ökar förutsättningarna för att fler 
ser aktiv transport som ett reellt alternativ till bilen. I 
samtliga granskade dokument handlar det i första 
hand om att få människor att välja exempelvis gång 
eller cykel på de kortare sträckorna (upp till 5 
kilometer) men även i viss mån längre sträckor med 
rätt förutsättningar. Trafiksäkerheten inverkar på 
färdmedelsvalet, vilket Umeå behandlar tydligare än 
Malmö i dessa dokument. Umeås dokument har en 
tydlig profilering mot aktiv transport, med 
motiveringen av Umeå stads problem med 
luftföroreningar från motortrafiken. Ett försök till 
förbättring görs genom just ett tydligt 
ställningstagande och en ”nedprioritering” av bilen i 
kombination med en ”upprioritering” av aktiv 
transport (Boverket 2012, Boverket 2013, Malmö stad 
2015 & Umeå kommun 2011). Både Boverket, Malmö 
och Umeå har ytterligare tematiska och strategiska 
dokument gällande aktiv transport. Detta gör att 
ämnet aktiv transport sannolikt behandlas mer 
extensivt i de dokumenten, men granskade 
dokument påvisar ändå deras huvudsakliga 
ståndpunkter i frågan. 

Umeå verkar ha tagit fasta på att en ökning av resor 
med aktiva transportmedel ger en minskning av 
passiva (Umeå kommun 2011). Så kan vara fallet, 
men detta har inte kunnat påvisas genom den 
forskning som behandlats i detta arbete (Neuman 
2005). Däremot visar forskning att det kan anses öka 

möjligheterna för aktiv transport om avstånden hålls 
nere mellan målpunkter och dessa placeras i 
anslutning till väl utformad infrastruktur och 
attraktiva, gröna miljöer. Exempelvis visar forskning 
att promenadvänliga områden, med exempelvis bra 
stödjande infrastruktur och attraktiva miljöer, 
resulterar i mer gång (Faskunger 2008b:17, Faskunger 
2010:12, Schantz 2006 & Schäfer Elinder et al. 
2011:17).  

 

Bild 43. Korta avstånd mellan målpunkter och 
stödjande infrastruktur anses skapa fler möjligheter till 
aktiv transport. Här i Karlskrona centrum. 

Umeå betonar mycket vikten av en tät stad och att 
strategiskt lokalisera ny bebyggelse intill befintlig. 
Detta i kombination med att skapa gena och 
attraktiva gång- och cykelvägar öka 
förutsättningarna för aktiv transport. Umeå anser 
även att en gles stad med spridd bebyggelse är mer 
otrygg än en tät (Umeå kommun 2011). Även Malmö 
och Boverket verkar anse att en tät stad minskar 
andelen passiva resor, även om de inte behandlar 
detta lika extensivt som Umeå gör. Samtliga 
granskade dokument menar att korta avstånd 
mellan målpunkter, funktionsblandning, bra 
infrastruktur med attraktiva, gröna miljöer har positiv 
inverkan på antalet som utövar aktiv transport. Även 
stödjande åtgärder, som parkeringsmöjligheter för  
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cykel är viktiga aspekter (Boverket 2012, Boverket 
2013, Malmö stad 2015 & Umeå kommun 2011). 
Även forskningen stödjer dessa ståndpunkter med 
undantag för att en spridd bebyggelse bara genom 
dess glesa utformning kan anses mer otrygg. Genom 
att möjliggöra för aktiv transport och skapa 
promenadvänliga, attraktiva områden med tydliga 
kopplingar till exempelvis aktivitetsytor, då ökar 
också individernas fysiska aktivitet (Schantz 2006, 
Faskunger 2007, 2008a & 2008b).  

Umeå och Boverket benämner särskiljning av aktiva 
transporter men har lite skiljande kategoriseringar. 
Umeå avser separera rekreationstrafik och 
nyttotrafik, troligtvis baserat på hastighetsskillnader 
dessa emellan (Umeå kommun 2011).  Boverket 
fokuserar på att separera gångtrafikanter och 
cyklister, men lyfter ändå att olika typer av cyklister 
har olika planeringsrelaterade behov (Boverket 
2012). 

 
Bild 44. Tydlig nivåskillnad och separering mellan 
cykelbana (t.v.) och gångbana (t.h.), Karlskrona. 

Aktiv transport har även positiv inverkan på 
samhället i stort, både samhällsekonomiskt och 
hälsomässigt (Bohlin & Lindgren 2006 & Sveriges 
kommuner och landsting & Trafikverket 2010b:7) 
varvid det är en viktig planeringsfråga. De 
granskade dokumenten betonar mer hälsoaspekten 
av aktiv transport än den samhällsekonomiska som 
knappt omnämns alls. Umeå betonar hälsoaspekten 
på fler sätt än de övriga, både gällande den fysiska 
aktiviteten och bättre luftkvalitet genom minskning 
av motortrafikens luftföroreningar. Det kan ses som 
intressant att de ekonomiska aspekterna inte väger 
tyngre i något av dokumenten (Boverket 2012, 
Boverket 2013, Malmö stad 2015 & Umeå kommun 
2011), då pengar oftast verkar centralt gällande 
beslutsfattande. Rimligen bör kostnader relaterade 
till aktiv transport vara lägre än de kostnader 
förknippade med motortrafik, då dessa bl.a. kräver 
större ytor och mer stödjande strukturer än aktiv 
transport. Detta skulle ytterligare kunna vara ett 
argument till fördel för bland annat just aktiv 
transport, men som inte direkt verkar nyttjas. 
 

6.2 Sociala aspekter och trygghet 
Samtliga granskade dokument lyfter att fler 
medborgare som rör sig ute skapar liv och rörelse i 
staden, vilket i sin tur direkt anses skapa trygghet i 
den offentliga miljön (Boverket 2012, Boverket 2013, 
Malmö stad 2015 och Umeå kommun 2011). Umeå 
framhäver en tät stad som tryggare än en gles, samt 
att kulturmiljön har en inverkan på identitet och stad 
på ett sätt som kan öka trivsel och trygghet (Umeå 
kommun 2011). Trygghet anses av samtliga 
granskade skapa ett bättre stadsliv. Fler människor 
på en plats anses leda till ökad trygghet av de 
granskade dokumenten. Det kan dock även 
argumenteras för att detta inte nödvändigtvis 
behöver vara fallet. Det finns heller ingen forskning 
som entydigt visar att fler människor automatiskt 
leder till trygghet. En miljö utan barriärer och med lite 
eller ingen trafik ökar trygghet och säkerhet, 

samtidigt som det kan leda till fler sociala möten då 
fler vill vistas där (Appelyard & Lintell 1972, Carmona 
et al. 2010, Faskunger 2007, Faskunger 2008b & Short 
2006). Trygghet är dock en individuellt baserad 
känsla. Tidigare har kvinnors rädsla för överfall på 
offentlig plats behandlats (kapitel 4.4) och det kan 
hävdas att det är upp till individen som rör sig på 
platsen om andra människor på platsen i fråga 
upplevs som en fördel eller en nackdel. Den 
upplevda tryggheten varierar även mellan dag och 
natt, varvid belysning tidigare också tagits upp som 
en trygghetsaspekt. Ett stort antal individer ute i det 
offentliga rummet, exempelvis i form av ett gäng, 
kan troligen av många upplevas som något otryggt 
att möta snarare än att finna trygghet genom 
mängden tillgängliga människor. Problematiken 
kring vem som rör sig ute på de offentliga platserna 
och att mötet med andra också faktiskt kan 
upplevas som något negativt och hotfullt behandlas 
inte tydligt av något av de granskade dokumenten. 
Fokus ligger där snarare helt på större antal = 
trygghet (Boverket 2012, Boverket 2013, Malmö stad 
2015 & Umeå kommun 2011).  

Bild 45. Mer rörelse och fler människor ute anses leda 
till trygghet i offentliga miljöer. Här Karlskrona. 
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Umeå lyfter även att tydliga stråk hjälper till att öka 
mängden folk ute. Det kan dock argumenteras att 
detta samtidigt kan bidra till mindre rörelse och mer 
otrygghet på de andra platserna, där stråken inte 
går. Problematiken är som alltid avvägningar mellan 
olika alternativ. Ett sätt att försöka skapa trygghet 
och locka till möten är att skapa rörelse dygnet runt. 
Om stråken stöds med bra belysning och en 
utformning som upplevs som trygg hos de som 
använder platsen, dygnet runt, bör detta vara ett 
möjligt alternativ. Som Umeå nämner, går det att 
lokalisera kollektivtrafikhållplatser längs dessa stråk 
för att bidra till fler ute (Umeå kommun 2011). Aktiv 
transport menar samtliga ökar liv och rörelse ute, 
vilket därigenom anses skapa större trygghet 
(Boverket 2012, Boverket 2013, Malmö stad 2015 & 
Umeå kommun 2011). 

Boverket och Malmö belyser båda att det krävs en 
anpassning av de offentliga platserna för att skapa 
lika förutsättningar för båda könen till fysisk aktivitet 
(Boverket 2012, Boverket 2013 & Malmö stad 2015). 
Malmö belyser att de ytor som finns idag främst är 
anpassade för (yngre) mäns behov och en 
förändring krävs för att få en mer jämställd möjlighet 
till stimulerande fysisk aktivitet (Malmö stad 2015). 
Umeå belyser inte detta i lika stor utsträckning. Det 
kan bero på att de inte ser den typen av 
missrepresentativitet i användningen av de 
offentliga ytorna, eller så kanske användningen helt 
enkelt redan är mer jämställd där. Umeå belyser 
däremot tydligare den fysiska planeringens 
begränsningar gällande dess inverkan på individers 
beteende. De menar att det är viktigt att 
komplettera de fysiska strukturerna och 
förutsättningarna till fysisk aktivitet med kampanjer 
och information som samtidigt motiverar en 
beteendeförändring (Umeå kommun 2011:48). Det 
går att skapa förutsättningar för fysisk aktivitet, men 
det är individen som bestämmer om denne vill 
använda möjligheterna eller ej.  

Malmö har ett tydligt fokus på de sociala aspekterna 
och mötet med ”den andra” väger mycket tungt i 
dokumentet (Malmö stad 2015). Umeå kopplar 
tydligare ihop många av de sociala aspekterna till 
grönytorna samtidigt som de ekologiska aspekterna 
får stort fokus (Umeå kommun 2011). Boverket anser 
att gröna, vackert utformade miljöer är något som 
attraherar besökare och därigenom uppmuntrar till 
möten och skapar trygghet (Boverket 2013:21). 
Forskning stödjer Boverkets syn och menar även 
samtidigt att de platser som upplevs otrygga 
undviks. Detta kan leda till färre som rör sig där och 
att de upplevs mer otrygga. Platsen kan hamna i en 
”ond spiral” av upplevd otrygghet.  

 

Bild 46. Vackra gröna miljöer lockar till möten och 
anses viktiga både ur både ekologisk och social 
synvinkel. 

Den fysiska planeringen kan bistå med förändringar i 
de fysiska strukturerna och skapa attraktiva, 
funktionella valmöjligheter för individen. Det går att 
skapa förutsättningar för sociala möten och 
integration, men det går inte genom den fysiska 
planeringen att tvinga individer att använda platsen 

eller tvinga fram tolerans och förståelse. Det går att 
skapa näst intill perfekta gång- och cykelbanor, men 
att gå och cykla är ett fortfarande ett personligt val. 
Valet är även beroende av individens förutsättningar 
(vilket även tidigare nämnts i kapitel 4) och 
preferenser som utgörs av både individen och 
rådande samhällsnormer. Av samtliga dokument så 
går det att tolka en efterfrågan gällande nödvändig 
förändring av just rådande samhällsnormer och 
beteende, bl.a. gällande aktiv transport (Boverket 
2012, Boverket 2013, Malmö 2015 & Umeå kommun 
2011). Malmös fokus ligger på att genom skapandet 
av förutsättningar för fysisk aktivitet väcka 
motivationen för medborgarnas användning 
(Malmö stad 2015). Umeå försöker också uppmuntra 
beteendeförändringar, men främst gällande en 
övergång från passiv till aktiv transport. Detta genom 
bl.a. information till medborgarna om den passiva 
transportens negativa miljöpåverkan, men även 
genom motiverande åtgärder som tillgänglig central 
cykelparkering (Umeå kommun 2011). 

 

Bild 47. Cykelparkering, Umeå centrum. 

Samtliga granskade dokument belyser fördelar med 
en tät, funktionsblandad stad och värderar den som 
tryggare än en glesbebyggd, spridd stad. Det finns 
dock ingen forskning som stödjer att en gles stad 
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genom bara sin utformning är otrygg. Det förs inte 
heller på tal huruvida denna typ av tät stadsmiljö 
passar samtliga individer eller hur den ska kunna 
tillgodose behoven för olika individer i olika stadier 
av livet (Boverket 2012, Boverket 2013, Malmö stad 
2015 & Umeå kommun 2011). Enligt tidigare nämnt 
så finns det forskning som visar att samtliga individer 
inte heller har samma behov och att alla kanske 
därav inte heller vill bo i exempelvis en tät stad 
(Howley 2008:792-793). Det kan därav ses som 
intressant att ”tät och funktionsblandad stad” är det 
enda alternativ som ges utrymme i de dokument 
som granskats. Är de granskade omedvetna om att 
andra behov finns? Finns vetskapen men den 
ignoreras? Eller finns det en uppfattning och tro att 
det går att omvandla och omstöpa samtliga 
individer till en ”typ” genom rätt fysisk utformning av 
miljön och övertalning från deras (Boverkets, Malmös 
& Umeås) sida? Det kan också vara så att 
medvetenhet finns men att en huvudinriktning valts 
mot en ”tät och funktionsblandad stad” då det kan 
anses vara rådande paradigm.  

6.3 Grönområden och 
aktivitetsytor 

Malmö stads fokus i dokumentet ligger mycket på 
sociala, aktiva mötesplatser i stadsmiljö.  I dessa 
miljöer kan tillgången på ”grönområden” bitvis vara 
bristfällig, vilket också påpekas av Malmö stad. Till 
följd av karaktären på dokumentet så finns alltså ett 
mer tydligt fokus på aktivitetsytor och mindre fokus 
på grönområden (Malmö stad 2015). Umeå har 
istället mer fokus på grönområden och mindre fokus 
på aktivitetsytor i sig. De tillskriver dock 
grönområdena mycket varierade möjligheter till 
fysiska aktiviteter. Grönområdena skulle eventuellt 
även kunna klassas lite som ”aktivitetsytor” enligt alla 
de egenskaper som de tillskrivs (se exempelvis bild 41 
och 42, s38). Umeå är även mycket tydliga med 
värdena i de tätortsnära och omkringliggande 
grönområdena och hur dessa ska skyddas och 

utvecklas. Umeå länkar även ihop sociala värden 
tillsammans med grönytorna. De ekologiska 
aspekterna behandlas mycket utifrån hur de är 
fördelaktiga för människorna och vår sociala värld 
och kanske mindre hur deras värde i sig är viktigt 
(speciellt gällande grönytorna inne i tätorten) (Umeå 
kommun 2011).  

 

Bild 48. Bärplockning är exempel på fysisk aktivitet 
som Umeå nämner och det finns fler än människor 
som uppskattar det. Här en sidensvans som äter 
rönnbär. 

Det finns idag en avsaknad av tillgängliga, enkla, 
”fria” offentliga ytor (ex. gräsmattor) och nuvarande 
planering stödjer inte uppkomsten av fler, anser 
Malmö stad (Malmö stad 2015). All mark planeras in i 
minsta detalj och det stora rådande 
bebyggelsetrycket i många städer gör att öppna 
ytor sällan lämnas oexploaterade. Antalet 
tillgängliga grönområden i städerna har minskat de 
senaste 20 åren (Andersson 2008:59-69, Boverket 
2012, Boverket 2013, Faskunger 2007, Lisberg Jensen 
2008 & Norling 2001). Både tidigare nämnd forskning 
och de granskade menar samtidigt att skydd av 
natur och grönområden behövs. Dessa 
programmerade och oprogrammerade ytor, 
grönområden och aktivitetsytor är av stor vikt och 

kan bidra till att vi lever längre, mår bättre och i 
mindre utsträckning drabbas av sjukdomar, visar 
forskning (Faskunger 2007, Faskunger 2008 & 
Stigsdotter 2005). Förtätningsidealen som starkt visar 
sig i de granskade dokumenten kan därav 
ifrågasättas. Umeå påpekar att det behövs åtgärder 
för att kompensera ianspråktagna grönområden vid 
förtätning och exploatering (Umeå kommun 2011). 
Frågan är om det går att kompensera och i så fall 
hur? Forskningen och även de granskade lyfter att 
grönområden behöver skyddas och att det är 
problematiskt med en avsaknad av grönområden i 
önskad tillgång och mängd (Boverket 2012, Boverket 
2013, Malmö stad 2015 & Umeå kommun 2011). Det 
kan därav bedömas att större restriktivitet kan 
behövas i planeringen gällande exploatering av just 
grönområden. 

 

Bild 49. I städer med få grönområden i tätorten kan 
även de minsta gräsytor och gröna miljöer vara 
uppskattade mötesplatser och aktivitetsytor. Här 
Hoglands Park, mitt i centrala Karlskrona. 

Genom små tillägg i miljön likt stockar, basketkorgar 
eller med andra relativt enkla medel legitimeras lek 
och varierad fysisk aktivitet på en plats som kanske 
tidigare inte ansågs möjlig (Malmö stad 2015:44). 
Dessa små extra detaljer kan inte alltid inkluderas i 
planer, utan kan vara sådant som gatukontoret eller 
fastighetsägaren i ett senare skede får ta ställning till. 
Dock kan dessa små detaljer, enligt Malmö stad, 
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vara viktiga för att göra platser mer attraktiva, utöka 
funktioner och främja fysisk aktivitet. Genomtänkt 
utformning av vardagliga objekt kan även skapa en 
mångfald av användningar ut samma objekt 
(Malmö stad 2015).  

 

Bild 50. Vardagliga objekt kan användas som 
träningsredskap. 

 

Bild 51. Lekfull design kan genom enkla medel skapa 
platser som inbjuder till nya aktiviteter och möten. 
Här en busshållplats i Baltimore, USA. 

Den fysiska planeringen bör både planera för 
oprogrammerade ytor (gräsytor, natur och platser 
med valfri användning) och mer aktivitetsstyrda ytor 
för fysisk aktivitet (ex. utegym, lekplatser). En bred 
variation av tillgängliga grönområden och 
aktivitetsytor möjliggör för mer jämställda 
förutsättningar för fysisk aktivitet då samtliga individer 
har olika behov och förutsättningar. Samtliga 
granskade belyser vikten av tillgängliga, 
bostadsnära grönområden, aktivitetsytor och 
anläggningar som stödjer en mångfald av 

användare och aktiviteter. Dels för att främja fysisk 
aktivitet, men även för att skapa sociala möten 
mellan olika samhälls- och åldersgrupper. Med 
grönytor och aktivitetsytor som gynnar aktivitet och 
möten anser de granskade att främja en socialt 
hållbar utveckling (Boverket 2012, Boverket 2013, 
Malmö stad 2015 & Umeå 2011). Vetenskapliga 
studier visar också att tillgång till grönområden och 
aktivitetsytor som uppmuntrar till fysisk aktivitet har en 
reell positiv inverkan på individers aktivitetsnivå och 
hälsa (Faskunger 2008b:17 & Stigsdotter 2005).  

En faktor som tydligt skiljer sig mellan de granskade 
dokumenten i sig och forskningen är riktlinjerna kring 
tillgängligheten på grönområden och gröna ytor. 
Både Malmö och Umeå har som riktlinje att 
grönområde ska finnas inom 500 meter från 
bostaden (Malmö stad 2015 & Umeå kommun 2011), 
medan Boverket och regeringen har 300 meter 
(Boverket 2013:32 & prop. 2007/08:110:96-97). Viss 
forskning påvisar 400 meter som riktlinje (Faskunger 
2008a:29), medan annan påvisar att allt över 50 
meters avstånd både minskar tillfällena och tiden 
spenderad i grönområdet och därav också minskar 
de fördelaktiga hälsokonsekvenserna (Stigsdotter 
2005:24). Umeå har mer detaljerade riktlinjer (se bild 
41, s38) än Malmö och Umeås intervall sträcker sig 
från 0-250 meter, till under 2 kilometer (närmre än tio 
minuters cykeltur), till max 20 minuters busstur (Umeå 
kommun 2011). Begränsad tillgång till grönområden i 
befintligt bebyggda områden kan ha resulterat i att 
Malmö valt ett längre avstånd; för att säkerställa 
tillgång (hellre än skapandet av ett ouppnåeligt 
mål). Malmö har däremot tydligare intentioner med 
att komplettera dessa avsaknader på grönområde 
som finns i vissa områden, samt anlägga tillgängliga 
aktivitetsytor för att motivera till mer fysisk aktivitet 
(Malmö stad 2011). Definitionerna av vad de olika 
nämnda källorna anser grönområde vara 
storleksmässigt är inte alltid klart definierat och kan 
inverka på jämförelsen. Avvikelser gällande hur små 
grönområden som kan räknas in kan exempelvis 

göra att både riktlinjer och resultat av jämförelsen 
skiljer sig åt. Detta har här inte kunnat beaktas.  

En variation av tillgängliga grönområden och 
aktivitetsytor är nödvändigt för att kunna tillgodose 
den mångfald av individer som idag bor i och kring 
våra städer. Just mångfald och variation är två 
viktiga aspekter som återfinns hos samtliga 
granskade (Boverket 2012, Boverket 2013, Malmö 
stad 2015 & Umeå kommun 2011). En variation kan 
även bidra till en mer intressant stadsmiljö och 
uppmuntra andra individer till att pröva sådant de 
inte brukar göra.  

  

Bild 52. Musikaliska gungor där varje spelar en egen 
ton. Ett urbant konstverk för att ena stadsbor genom 
fysisk aktivitet och skapa gemenskap (och musik). 
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Platsbrist gällande anläggandet av grönområde i 
befintlig bebyggd miljö grundar för innovativa sätt 
att tillgodose behovet. Forskning skulle behövas på 
hur det går att tillgodose behovet av grönområden 
och aktivitetsytor inom befintligt bebyggt område 
som saknar dessa idag. Exempel på alternativa 
tillvägagångssätt är att anlägga grönområden eller 
aktivitetsytor på befintliga hustak. Här behöver dock 
vidare utredningar och forskning för att undersöka 
hur en sådan lösning skulle fungera ur bl.a. ett 
allmänt tillgänglighetsperspektiv. Även andra 
aspekter behöver då vägas in, ex. bärighet av 
befintlig fastighet, underhållsansvar, avgörande av 
vilka som ska ha tillträde och hur boende i 
fastigheten påverkas av allmänt tillgängliggörande 
av deras fastighet etc.  

Bild 53. Takpark på Kaiser Center, Oakland i USA, 
anlagd år 1959.  

6.4 Planeringsideal och intressen 
Mycket fysisk planering är, som tidigare nämnts, 
projektbaserad och det är i praktiken inte endast 
planeraren som avgör lokaliseringen av bebyggelse. 
Lokaliseringen avgörs av bl.a. tillgången på 
tillgänglig och för avseendet lämplig mark. Men 
markägoförhållanden, fastighetsägare, exploatörer, 
politiker, myndigheter och andra intressenter är 
också viktiga deltagare i processen som påverkar 
slutresultatet. Malmö stad lyfter att nuvarande 
planeringsideal tenderar att styra planeringen i en 
riktning där exempelvis större öppna gräsytor inte 
tillåts i samband med exploatering, utan all yta 
bebyggs eller strikt programmeras. 
Oprogrammerade ytor spelar stor roll då det där kan 
utövas en stor variation på aktiviteter och agera som 
social knutpunkt (Malmö stad 2015:40-41). Det går 
att diskutera om anledningen kan vara att planerare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

idag anser sig vara experter och bäst veta 
användningen av samtliga ytor i staden? Kan det 
vara så att de anser sig veta medborgarnas behov – 
och utifrån det styr utformning (helt rationell 
planering)? Eller kan det vara fastighetsägarna som 
önskar högsta möjliga ekonomiska avkastning och 
ser öppna ytor endast som ekonomisk förlust och inte 
en tillgång? En kombination av de två skulle kunna 
vara en möjlig förklaring men det går inte att 
fastställa eller dra några egentliga slutsatser utan 
vidare forskning på området.  

Har ökad fysisk aktivitet blivit ett allmänintresse eller 
har det konstruerats ihop till ett allmänintresse för att 
rättfärdiga åtgärder för ökad fysisk aktivitet? Kan det 
vara ett försök till att tvinga fram livsstilsförändringar 
hos medborgarna för att minska 
samhällskostnaderna för sjukdomar relaterade till 
brist på fysisk aktivitet? Enligt Malmö stads 
gatukontor finns det en ökande efterfrågan på 
allmänt tillgängliga utegym. Här går att diskutera 
huruvida det är planeringen som anpassar sig till den 
ökande efterfrågan (ett nytt allmänintresse) av 
möjligheter till fysisk aktivitet? Eller är det planeringen 
som försöker styra medborgarna och ”tala om vad 
de behöver” (och ska efterfråga) genom 
planeringen och dess dokument? Eller kan det 
handla om en form av växelverkan? 

 

 

Bild 54. Situationen kan liknas vid den med hönan 
och ägget – Vilket kommer först? 
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Malmö stad grundar sitt dokument på bl.a. 
medborgarnas åsikter, men det går ändå att hävda 
att det är rationell planering som verkar. Det innebär 
att det är de yrkesverksamma med 
”expertkunskapen” som styr och planerar. Den 
politiska majoriteten ska även säga sitt innan 
kommunala dokument antas, men det är planerarna 
som framställer aktuellt förslag som politikerna 
därefter kan anta eller ”förkasta”. Att det längs 
vägen sker medborgardialoger bör ses som en fördel 
då ingen människa kan vara expert på alla 
områden, ämnen och platser. I och med att 
medborgarna har insyn i planeringen kommer 
troligen förhandlingar att behöva ske för att alla 
parter inblandade ska acceptera lösningar. Detta 
vändande och vridande på förslagen för att 
samtliga parter ska bli nöjda korrelerar med 
förhandlingsplaneringens teorier. 

Det finns både ekonomiska och hälsomässiga 
fördelar om medborgarnas fysiska aktivitet ökar och 
med det även hälsan. Det bör även både kunna 
klassas som enskilt intresse och allmänt intresse då 
det egentligen berör båda nivåer. Då 
allmänintresset tenderar att spegla rådande tidens 
ideal och diskurser (Strömgren 2007:31) bör det 
rimligtvis gå att argumentera att ökad fysisk aktivitet 
och hälsa kan ses som allmänintresse. Tendenser till 
att behandla ökad fysisk aktivitet som ett 
allmänintresse finns även i samtliga dokument, även 
om det uttryckligen inte benämns som 
”allmänintresse”. Samtliga granskade belyser vikten 
av att möjligheter till fysisk aktivitet ska tas i beaktning 
och ges utrymme i planeringen (Boverket 2012, 
Boverket 2013, Malmö stad 2015 & Umeå kommun 
2011).  

Inkludera tilltänkta målgrupper och användare i 
planeringsprocessen lyfts av Malmö som en 
förutsättning för satsningarnas framgång. Detta dels 
för att satsningarna ska hamna rätt, dels för att 
medborgarna ska känna att deras åsikter är 

värdefulla och att de är del i ett demokratiskt 
samhälle (Malmö stad 2015). Utifrån det som går att 
läsa ur dokumenten verkar Umeå utgå mer ifrån en 
redan etablerad kunskap om medborgarnas behov 
(Umeå kommun 2011) och kan anses utöva en mer 
styrande rationell planering än Malmö som tydligare 
för en kontinuerlig dialog med medborgarna 
(exempelvis genom digitala verktyg, ”appar”) 
(Malmö stad 2015). Forskning visar att de som känner 
sig delaktiga i samhället i allmänhet mår bättre 
(Faskunger 2007:36, Faskunger 2008b:14).  

 

Bild 55. Att på olika sätt inkludera medborgarna i 
planeringsprocessen är viktigt. 

Alltså går det att argumentera för att medborgarnas 
delaktighet i sig är ett starkt verktyg för att faktiskt 
lyckas motivera och få medborgarna att exempelvis 
vara fysiskt aktiva (Malmö stad 2015). Detta samtidigt 
som den fysiska planeringen förankras hos 
medborgarna. I ett demokratiskt land som Sverige 
kan det anses viktigt att förankra beslut hos 
medborgarna, samtidigt som att alla medborgare 
ska har motsvarande lika möjligheter till fysisk aktivitet 
och hälsa. Malmö betonar tydligast av alla 
granskade varför fysisk planering som stödjer fysisk 
aktivitet är viktigt. De menar att god hälsa är en 
rättighet och individens socioekonomiska 
förutsättningar ska inte vara avgörande i detta. De 
avser, med bl.a. hjälp av den fysiska planeringen, 

jämna ut de skillnader i medellivslängd som idag 
finns mellan olika bostadsområden i Malmö (Malmö 
stad 2015).  
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7 Slutsatser 
 
I detta kapitel kommer slutsatserna som detta arbete 
lett fram till att presenteras. De två resterande 
problemformuleringarna kommer även här att 
försöka besvaras (problemformulering 2 och 3). 
Problemformulering 1 har redan behandlats och 
besvarats i kapitel 4.6 (sida 25). 

 

Problemformulering 2: 

Hur behandlas dessa möjligheter och 
begränsningar för den fysiska 

planeringen att främja fysisk aktivitet i 
valda dokument  

 
 

Samtliga ämneskategorier och aspekter som tidigare 
tagits fram behandlas av de granskade dokumenten 
(se sammanställning av resultatet som matris i kapitel 
5.4, resultat i kapitel 5 samt analys och diskussion i 
kapitel 6). 

Samtliga granskade (Malmö stad, Umeå kommun 
och Boverket) lyfter fram en tät och 
funktionsblandad stad som eftersträvansvärt. Denna 
utformning anses bland annat skapa trygghet, fler 
sociala möten, öka andelen användare av aktiv 
transport och förbättra stadslivet. En gles stad anses 
vara otrygg, icke hållbar och något starkt kopplat till 
passiva transportmedel. Barriärereffekter av ex. 
vägar bör minskas till fördel bl.a. aktiv transport, 
möten, trygghet och säkerhet. Vikten av 
grönområden och aktivitetsytor belyses av samtliga, 
men konflikten mellan ”den täta staden” och 
grönområden (speciellt tätortsnära) behandlas 
mycket begränsat. Anledningen till detta kan vara 

många, och det kan vara svårt att dra någon 
egentlig slutsats gällande vad som är orsaken. 
Vidare forskning skulle behövas med den inriktningen 
för att få svar på hur hanteringen av denna 
intressekonflikt (förtätning och grönområden) sker, 
då detta inte varit möjligt inom detta arbete. Umeå 
kommun menar vidare att strategier för att 
kompensera ianspråktagna grönområden bör tas 
fram (som även tidigare nämnts i kapitel 5.3.3). Går 
det över huvudtaget att ersätta en förlorad yta med 
en helt annan yta, med annan lokalisering och 
andra förutsättningar? Vad det innebär, och om 
kompensationsåtgärder kan vara ett alternativt 
tillvägagångssätt gällande möjlig konflikt mellan 
förtätning och grönområden behöver utredas 
vidare. Någonting som däremot går att säkerställa 
via forskningen är att grönområden är väldigt viktiga 
för vår hälsa och dessa bör därav värnas om, detta 
stödjer även samtliga granskade dokument 
(Boverket 2012, Boverket 2013, Malmö stad 2015 och 
Umeå kommun 2011). Kanske bör grönområden 
(speciellt tätortsnära) behandlas med ytterligare 
extra restriktivitet, och ur ett långsiktigt 
folkhälsoperspektiv undvikas att exploateras i större 
utsträckning än nu? 

Offentligt tillgängliga ytor och platser skapar sociala 
möten som i sin tur leder till ökad trygghet i staden, 
integration och tolerans, enligt de granskades 
dokument. Att människor möts skapar en möjlighet 
till interaktion, men det leder inte automatiskt till 
trygghet. Dokumenten har en tydligt idealistisk bild 
av hur människor möts och per automatik ökar då 
tryggheten. Som tidigare nämnts är det inte säkert 
att fler människor ute upplevs som säkrare, beroende 
på situationen (kapitel 6.2). Fysisk planering handlar 
om att planera för framtiden och därigenom kan 
det på någon nivå ändå anses riktigt att sträva mot 
en idealistisk bild, samtidigt som det är viktigt att inte 
blunda för mer realistiska utfall. 

Tillgängliggörandet av grönområden och 
anläggandet av aktivitetsytor kan ses som ett slag för 
demokratin då detta skapar mer jämställda 
möjligheter för individerna till fysisk aktivitet och 
hälsa. Av dokumenten behandlade grönområden 
och aktivitetsytor ska vara gratis för användarna och 
de bidrar till medborgarnas ”rättighet” till god hälsa, 
oavsett socioekonomiska förutsättningar. I 
kombination med god tillgänglighet, bra kopplingar 
till infrastruktur, bra belysning, tryggt utformad miljö 
och i nära anslutning till bostadsområden kan detta 
vara ett effektivt sätt att möjliggöra för mer jämställd 
fysisk aktivitet hos medborgarna. Samtliga individer, 
gamla som unga, oavsett etnicitet, kön och andra 
förutsättningar har en demokratisk rättighet att 
utöva fysisk aktivitet om de vill det. En mångfald av 
möjligheter och varierade platser krävs för att 
tillgodose den mångfald av individer som nu finns i 
våra städer. Utegym kan argumenteras vara en form 
av ”legitim och socialt accepterad vuxenlekpark”. 
En ökad efterfrågan på utegym (som speciellt 
uttrycks av Malmö stad) och platser för fysisk aktivitet 
kan spegla att den nuvarande miljön inte räcker till. 
”Vanliga lekplatser” med en utformning som stödjer 
fler användare än ett antal få åldersgrupper (barn) 
kan säkerligen bidra till att skapa fysiska utmaningar 
och locka fler användare. Dessa åtgärder kan även 
leda till mer varierad fysisk aktivitet och bidra till att 
fler sociala grupper möts. Detta skulle även kunna 
göra investeringarna mer lönsamma då 
användargruppen plötsligt blir mycket bredare och 
större. 

Både Malmö och Umeå har i stort sett samma syn på 
den fysiska planeringens möjligheter (och 
begränsningar) att främja fysisk aktivitet. Deras 
synsätt korrelerar även till stor del med Boverkets syn. 
Boverket har en vägledande roll och tillhandahåller 
riktlinjer, manualer och guider för att underlätta för 
den fysiska planeringen. Det går att hävda att 
Boverket är tongivande och mycket av efterföljande 
planering och planeringsideal utgår på något sätt 
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ifrån de råd som Boverket ger. Det kan rimligtvis vara 
så att andra kommuner också har liknande syn på 
dessa möjligheter och begränsningar. Dock troligen 
med vissa skillnader beroende på lokala 
planeringsförutsättningar. Boverket är en viktig 
myndighet i planeringssammanhang som har 
potentiellt mycket stort styrande inflytande över den 
fysiska planeringen. Boverkets starka inflytande kan 
härledas till dess verkan nationellt, samt att det är en 
statlig myndighet med just ansvar för bland annat 
samhällsplaneringen. I vilken utsträckning som 
Boverkets rekommendationer och råd efterföljs kan 
säkerligen skilja sig mellan olika planeringskontor. Om 
övriga kommuner, och då hur många, planerar 
utifrån dessa här analyserade möjligheter kräver 
dock vidare undersökning innan det går att dra 
några säkra slutsatser. Men då både Malmö stad 
och Umeå kommun, samt inflytelserika Boverket, 
samtliga (mer eller mindre extensivt) behandlar alla 
här framtagna möjligheter och begränsningar 
gällande främjandet av fysisk aktivitet, bör det ge en 
fingervisning. Dessa möjligheter bör alltså bedömas 
som rimliga åtgärder att främja fysisk aktivitet.  

Genom att använda de styrande och stödjande 
verktyg som finns tillgängliga för planeringen och 
arbeta med planeringsnätverk av myndigheter, 
organisationer, experter och andra sakkunniga finns 
det förutsättningar för att kunna förbättra 
möjligheten till fysisk aktivitet och då även hälsa. Av 
samtliga dokument går det att tolka en efterfrågan 
gällande nödvändig förändring av rådande 
samhällsnormer och beteende. Om samhället ska 
kunna stödja och främja fysisk aktivitet så krävs mer 
än ”bara” en ändring av fysiska strukturer. Det krävs 
även beteendeförändringar, riktad information och 
kampanjer för att åstadkomma med tiden hållbara 
förändringar hos individer och på sikt samhället. För 
att uppnå resultat krävs delaktighet av fler instanser, 
myndigheter och organisationer från hela 
samhällstrukturens uppbyggnad, inte bara de fysiska 
planerarna. Kanske krävs det också att fysisk aktivitet 

uppmärksammas mer inom planeringsdiskursen på 
nationell nivå och att vi börjar prioritera det högre, 
som ett allmänintresse. Detta skulle kunna leda till 
ökade möjligheter för mer restriktiv exploatering av 
viktiga tätortsnära grönområden. Det skulle även 
kunna leda till att öka förståelsen för vikten av just 
grönområden och aktivitetsytor. Speciellt i tätorterna 
där de redan få tillgängliga ytorna kan ”vara 
hotade” p.g.a. bebyggelsetrycket. Det kan 
argumenteras för att planeringen till viss del kanske 
kan behöva ta ett steg tillbaka i nuvarande 
paradigm och (även av andra inblandade i 
planeringen tillåtas) planera ”tomma ytor” som ex. 
oprogrammerade gräsmattor. Det skapar en friare, 
mer flexibel markanvändning och kan anses lämna 
över ett slags förtroende till medborgarna. Ett 
förtroende i att de själva vet deras behov och klarar 
av att uppfinna och skapa platsen med dess 
identitet själva, utan att någon måste bestämma allt 
åt dem. Det kan också vara så att vi i framtiden har 
andra behov av tillgängliga miljöer och det är något 
vi måste beakta i planeringen idag.  

 

Framtiden planeras idag 

 

Den fysiska planeringen kan bistå genom att skapa 
jämställda, trygga, säkra, välskötta attraktiva platser, 
gång- och cykelvägar, stråk, grönområden och 
aktivitetsytor och därigenom skapa realistiska och 
tillgängliga möjligheter för individen till fysisk aktivitet. 
Spontant uppkommen aktivitet är ett bra exempel 
på att det inte riktigt går att styra människors 
beteende och att det inte alltid blir som planerat. 
Det går att uppmuntra vissa beteenden och 
missgynna andra, men individen styr över dennes 
beteende och vanor. Samhällets rådande normer är 
de som bestämmer vilka intressen som ska gynnas 
och missgynnas, vilka blir planeringens 
utgångspunkter. I ett demokratiskt land som Sverige 

kan det anses viktigt att samtliga medborgare har 
motsvarande samma möjligheter till fysisk aktivitet 
och hälsa, samt möjlighet att påverka i 
planeringsprocessen. I slutänden är det ändå ett 
personligt val som individen själv måste göra 
gällande utnyttjandet av tillgängliga platser och 
strukturer för fysisk aktivitet. Den fysiska planeringen 
kan bistå med möjligheter till fysisk aktivitet men den 
kan aldrig ta det där slutgiltiga individuella valet. Det 
går dock att dra slutsatsen att om inte möjligheterna 
skapas och tillgängliggörs för allmänheten genom 
den fysiska planeringen, finns det inte ens ett val för 
individen att göra. Den fysiska planeringen kan 
därav anses spela en nyckelroll i utvecklingen av ett 
mer fysiskt aktivt och hälsosammare samhälle – och 
skapandet av valmöjligheter. 
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Problemformulering 3: 

Hur förhåller sig de vetenskapliga rönen 
till de ambitioner som uttrycks i de 

granskade dokumenten? 
 
 

Till stor de följer granskade dokumenten forskningens 
resultat. Forskningen belyser vikten av fysisk aktivitet 
för människors hälsa, välbefinnande och barns 
utveckling. Samtliga granskade har behandlat 
möjligheter till fysisk aktivitet och behandlar aspekter 
som stöds av forskning. Samtliga granskade 
dokument belyser fördelar med en tät, 
funktionsblandad stad och värderar den som 
tryggare än en glesbebyggd, spridd stad (Boverket 
2012, Boverket 2013, Malmö stad 2015 & Umeå 2011). 
Forskning som stödjer att en gles stad ska vara mer 
otrygg än en tät har i samband med detta arbete 
inte påträffats. Det förs inte heller på tal i 
dokumenten huruvida en tät stadsmiljö passar 
samtliga individer eller hur den ska kunna tillgodose 
de olika behov som finns i olika stadier av livet. De 
som vill bo i kommunen men inte vill eller socialt 
klarar av att bo mitt inne i en tät stad; hur deras 
behov ska mötas behandlas inte heller. Boverket 
behandlar inte heller alternativ (Boverket 2012, 
Boverket 2013, Malmö stad 2015 & Umeå 2011). Det 
finns forskning som stödjer att samtliga individer har 
olika behov och att en tät stad kanske inte är något 
som passar alla (Howley 2008:792-793). Trots försök 
från samtliga granskade dokument att ”planera för 
alla” så utesluts direkt individer som inte passar in i 
deras vedertagna definition av ”alla”. I dessa 
kontexter så mer eller mindre anses ”alla” vilja bo i 
en tät och funktionsblandad stad om den designas 
och planeras på ett ”tillräckligt bra” sätt. Om så 
faktiskt är fallet behövs det vidare forskning på innan 

det går att dra några slutsatser kring frågan. 
Tendenserna i de granskade dokumenten kan 
upplevas följa ett ganska tydligt spår:  
 

Den täta, funktionsblandade staden verkar tydligt 
vara rådande planeringsideal och det är detta som 

eftersträvas.  
 

Malmö är av samtliga granskade de som tydligast 
tar fasta på vikten av tillgång till aktivitetsytor (Malmö 
stad 2015). Forskning visar tydligt att de som har 
tillgång till strukturer för fysisk aktivitet faktiskt 
spenderar mer tid fysiskt aktiva (Faskunger 2008b:17). 
Umeå fokuserar mer på grönområden än 
aktivitetsytor (Umeå kommun 2011). Nära tillgång till 
grönområden ökar frekvensen och tiden spenderad i 
dessa områden (Stigsdotter 2005:24), vilket också 
ökar möjligheten till fysisk aktivitet. Som tidigare 
nämnts skiljer sig riktlinjerna från forskningen från 50-
400 meter (Stigsdotter 2005:24, Faskunger 2008a), 
medan Umeå och Malmö har båda bestämt max 
500 meter, även om Umeå samtidigt har riktlinjer för 
ner till 0-250 meter ifrån bostaden och det som nås 
inom upp till 20 minuters busstur (Malmö stad 2015, 
Umeå kommun 2011). Boverket rekommenderar 300 
meter (Boverket 2013:32). Det kan vara så att riktlinjer 
inte alltid är möjliga att följa p.g.a. av lokala 
planeringsförutsättningar, exempelvis som mycket 
tät bebyggelse eller begränsad tillgång på 
grönområden. De kommunala riktlinjerna kan även 
vara resultat av politiska beslut, fattade oberoende 
av forskning och andra rekommendationer. 

Forskningen visar, som tidigare nämnts i kapitel 4, att 
korta avstånd (genom exempelvis 
funktionsblandning), gena vägnät och attraktiva, 
gröna miljöer kan öka resorna med aktiva 
transportmedel (Schantz 2006, Faskunger 2008a & 
Faskunger 2008b). En ökning av aktiva 
transportmedel leder inte per definition till färre resor 
med passiva transportmedel (Neuman 2005). Om 

det efter vidare forskning visar sig att ökad aktiv 
transport faktiskt långsiktigt leder till färre resor med 
passiva transportmedel är detta ytterligare en positiv 
aspekt, men idag finns inga entydiga resultat på det. 
Trots det är detta något som Boverket, Malmö och 
Umeå genom dokumenten mer eller mindre tagit 
fasta på (Boverket 2012, Boverket 2013, Malmö stad 
2015 & Umeå 2011). Att fler använder sig av aktiv 
transport ökar individens fysiska aktivitet och 
förbättrar både hälsa och det sociala kapitalet. 
Detta leder till färre sjukvårdsrelaterade kostnader för 
samhället, samt mindre arbetsbortfall genom färre 
sjukskrivningar då människor håller sig vid god hälsa. 
Aktiva transportmedelsresor har inte heller någon 
negativ miljöpåverkan, vilket passiva resor har. Vid 
ex. cykling eller promenader finns även möjligheten 
till sociala möten som inte är möjliga på samma sätt i 
en bil. Ökad aktiv transport kan anses vara mycket 
positivt ur flera aspekter, inte minst 
samhällsekonomiskt och folkhälsomässigt (Bohlin & 
Lindgren 2006, Norling 2001, Faskunger 2007, 
Faskunger 2008a, Leyden 2003 & Schantz 2006). 
Vägutformning som håller nere hastigheten på 
motordrivna fordon och har mindre trafik skapar 
bättre sociala förutsättningar för människor kring 
vägen. Lägre hastigheter skapar en större trygghet 
och främjar säkerheten för oskyddade trafikanter, ex. 
gång- och cykeltrafikanter (Appelyard & Lintell 1972 
& Faskunger 2008b:15). Genom att skapa vägar och 
platser som möjliggör sociala möten kan upplevelsen 
av otrygghet minska och vidare användning av 
dessa platser möjliggörs. Detta är speciellt viktigt för 
grupper som kan vara mer utsatta, ex. kvinnor, äldre 
och barn (Faskunger 2007, Faskunger 2008b:14 & 
Leyden 2003), vilket även de granskade 
dokumenten behandlar.  

Det kan vara svårt att vända en så pass lång och 
etablerad prioritering av passiva transportmedel 
(främst personbil) till fördel för aktiva transportmedel. 
Speciellt då hela vårt samhälle idag till stor del är 
uppbyggt på den passiva transportens 
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framträdande roll och städerna formade därefter. En 
prioriteringsförändring är inte gjord i en 
handvändning, men någonstans måste startskottet 
gå. Framför allt Umeå har redan idag gjort väldigt 
tydliga prioriteringar och ställningstaganden när det 
gäller trafiksituationen i staden och prioritering av 
aktiv transport (Umeå kommun 2011). Malmö 
försöker främja aktiv transport och Boverket talar 
också om en omprioritering av transportsystemet, till 
fördel för aktiv transport (Boverket 2012, 2013 & 
Malmö stad 2015). Även om det kanske aldrig går 
att ”avskaffa” bilen (och samhällsambitionen 
sannolikt inte är det heller) så är främjandet av aktiv 
transport fördelaktigt ur så många fler aspekter, inte 
minst om en ”hållbar” samhällsplanering, med 
mindre negativ miljöpåverkan eftersträvas. 

Sammanfattningsvis går det att utläsa att de 
granskade dokumenten till stor del korrelerar med 
forskningens resultat om än med vissa nämnda 
avvikelser. 

7.1 Sammanfattande slutsats 
Avslutningsvis går det att säga att samtliga 
möjligheter och aspekter framtagna i detta arbete 
behandlas av dokumenten, om än med vissa 
avvikelser som presenterats här. Något som ständigt 
är återkommande i de granskade dokumenten är 
den täta och funktionsblandade staden (vilket också 
tidigare behandlats i arbetet). Även tillgången på en 
variation av tillgängliga grönområden och 
aktivitetsytor anses eftersträvansvärt. Det belyses 
samtidigt, på olika sätt, av de granskade 
dokumenten att det är viktigt att värna om de 
nuvarande grönområdena. En intressekonflikt kan 
utläsas mellan dessa två tydliga spår: Den täta, 
funktionsblandade staden och tillgången på en 
variation av tillgängliga offentliga ytor (ex. 
grönområden och aktivitetsytor). Komplexiteten i att 
”kombinera” dessa två är stor. Olika aspekter inom 
de två ”spåren” är länkade till varandra och  

 
 
 
fungerar genom en slags interaktion och 
växelverkan sinsemellan. Detta leder till att det hela 
kan liknas vid en slags komplex väv, där samtliga 
delar på något sätt påverkar varandra. Ett försök att 
illustrera komplexiteten finns i bilden ovan. 

Den fysiska planeringen kan aldrig tvinga fram en 
mer fysiskt aktiv livsstil hos medborgarna. Det den 
dock kan göra är att bistå med möjligheter. Skapas 
inte valmöjligheterna för individerna till en fysiskt aktiv 
livsstil (genom bl.a. de fysiska strukturerna), så finns 
inte ens en chans. Ska det vara möjligt att ta cykeln 
till jobbet, måste det exempelvis finnas en 
infrastruktur som stödjer det. Ge medborgarna en 
chans att göra ett aktivt val, att främja sin fysiska 
aktivitet. Skapa valmöjligheter genom den fysiska 
planeringen. 

 
Skapa valmöjligheter – främja fysisk aktivitet 

 
 

7.2 Metoddiskussion 
En kvalitativ innehållsanalys anses ha varit 
fördelaktigt i detta arbete då dokumentens innehåll 
kunnat avkodas, kategoriseras och tolkas för att nå  
djupare ställningstaganden än vid en kvantitativ 
analys. Då endast två av det totala (okända) 
antalet tillgängliga dokument från Sveriges alla 
kommuner undersöks och analyseras, finns risk av 
missrepresentativitet i slutsatserna. Det är för få 
dokument för att kunna lyfta resultaten till en allmänt 
gällande nivå och påstå att det är representativt för 
samtliga kommuner. Det finns även en uteslutande 
risk att viss fakta inte kommer fram då endast ett 
dokument från varje vald kommun undersöks. En mer 
helhetsomfattande undersökning och analys hade 
kunnat tillgå mer fakta att analysera och därav 
kunnat dra mer grundade slutsatser. Även en mer 
noggrann kartläggning inom ett större antal 
kommuner, med en analys av samtliga tillgängliga 
dokument, planer och program hade kunnat ger en 
mer helhetstäckande bild. Detta i kombination med 
intervjuer av planerare och andra inblandade vilket 

Intressekonflikt 

Bild 56. Ett försök att synliggöra komplexiteten gällande de aspekter som de granskade dokumenten 
behandlar och hur dessa kopplas samman.  
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då kunnat ge en mer representativ bild av 
kommuners ställningstaganden och åsikter i 
frågorna. Detta är någonting som hade varit 
fördelaktigt att göra om tidsramarna för detta 
arbete varit mer generösa. Arbetet anses ändå 
påvisa att det finns kommuner som jobbar medvetet 
med fysisk planering kopplat till fysisk aktivitet och 
lyfter vilka möjligheter och begränsningar dessa 
kommuner och Boverket ser. 

Det kan finnas ytterligare dokument som har större 
anknytning till ställda problemformuleringar men som 
inte funnits tillgängliga vid efterforskningsstadiet. Det 
kan handla om exempelvis att dokument inte funnits 
lättillgängliga att nå, inte varit länkade via 
hemsidan, inte färdiga och antagna vid tillfället eller 
att den person som kontaktats på respektive 
kommun helt enkelt inte känt till samtliga tillgängliga 
dokument. Det kan också finnas kommuner som är 
väldigt framstående inom främjandet av fysisk 
aktivitet genom fysisk planering, men som inte 
profilerar sig så eller synliggör det genom den typen 
av strategiska eller översiktliga dokument som här 
efterfrågats. Det kan även finnas andra dokument 
gällande ämnet som författaren av okänd 
anledning inte kunnat komma i kontakt med som 
hade kunnat ändra resultatet av detta arbete.  

Vissa ämnen relaterade till problemformuleringarna 
behandlas kanske inte heller speciellt extensivt i valt 
dokument. Detta kan bero på att det tas upp i ett 
annat dokument eller att det bedöms falla utanför 
just det valda strategiska dokumentets ramar. Fysisk 
aktivitet, hälsa och fysisk planering sträcker sig över 
många grenar inom kommunens organisation och 
olika arbetsområden. Allt ifrån fysisk planering, 
stadsbyggnad till kommunens kultur- och 
fritidsförvaltning, sjukvårdsektioner och landsting. Hur 
kommunen samordnar sig ser olika ut ifrån kommun 
till kommun och det kan därför skilja sig vem som 
tagit på sig ansvaret att främja fysisk aktivitet i 
kommunen. Det behöver inte per automatik hamna 

på den fysiska planeringens bord. Det går att 
argumentera för att om vi ska nå bästa resultat bör 
fysisk aktivitet och god hälsa hamna på allas bord.  
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