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Förord

Detta examensarbete är skrivet av Robert Nilsson som startade 
på programmet fysisk planering 2003. Examensarbetet omfattar 
30 högskolepoäng och är den avslutande delen på teknologie 
magisterprogrammet i fysisk planering, som erbjuds vid Blekinge 
Tekniska Högskola (BTH) i Karlskrona.
Examensarbetet har genomförts under höstterminen 2007 och 
vårterminen 2008.

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare, Gösta Blücher för 
goda råd och handledning under arbetets gång. 
Jag vill även tacka inblandade tjänstemän på Nacka kommun, 
som bidragit med material och information. Ett särskilt tack till folk-
hälsoplaneraren Nina Mautner Granath.

Slutligen vill jag tacka min kära sambo för tips och tålamod. Jag 
riktar även ett tack till övriga familjemedlemmar som ställt upp på 
korrekturläsning och ordnat med utskrifter. 
 
Samtliga bilder och kartor är tagna och tillverkade av författaren 
om inget annat anges.

Robert Nilsson
Stockholm, maj 2008
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Stadens form är en viktig faktor som påverkar människans val av fysiska akti-
viteter och livsstil i allra högsta grad. Idag drabbas befolkningen i västvärlden 
allt oftare av livshotande sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, högt blod-
tryck, fetma, diabets typ 2 och benskörhet. Dessa sjukdomar kan härledas till 
att människan har anammat en allt mera stillasittande livsstil och en avsaknad 
av fysisk aktivitet. 
Samhället har utvecklats och moderniserats genom effektiv teknikutveckling 
som gjort att människan inte behöver anstränga sig fysiskt i lika stor utsträck-
ning. Städerna har vuxit och blivit funktionsuppdelade och avstånden mellan 
städernas målpunkter har blivit längre. Det blir ofta bilen som  förblir det själv-
klara transportmedlet mellan dessa destinationer. Värdefulla  grönytor som an-
vänds för rekreation och en biologisk mångfald får allt oftare ge vika åt städer-
nas frammarch och utbredning. Sedan en tid tillbaka har man planerat mycket 
för bilens framkomlighet och betydande roll i samhället. Detta har resulterat i 
att många platser och områden blivit monotona, händelsefattiga för människan 
att röra och uppehålla sig på. Dessa områden motverkar alltså för en mänsklig 
fysisk aktivitet. 
Detta arbete inleds med att teoretiskt beskriva samhällsutvecklingen och den 
minskande fysiska aktiviteten över tiden. Vidare redogörs flera olika faktorer 
som påverkar våra beslut om livsstil och transportval samt hur situationen kan 
förbättras. 
Arbetet går vidare med att tillämpa dessa studier med ett konkret planförslag 
över centrala Orminge i Nacka kommun. Området inventeras, analyseras och 
slutligen presenteras ett planförslag.

Sammanfattning
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Syfte

Det huvudsakliga syftet med det detta exa-
mensarbete har varit att studera den byggda 
miljöns påverkan för människors val av fysisk 
aktivitet och livsstil i samhället. Resultatet til-
lämpas sedan i en ny utformning av Orminge 
centrum, som ska  skapa  bättre förutsättningar 
för en ökad fysisk aktivitet och ett förbättrat so-
cialt liv. 

Problemformulering

Det problem jag ser i dagens samhällssitua-
tion är att samhället har utvecklats i en allt för 
snabb takt för att de mänskliga perspektiven 
ska ha hängt med. Teknikutvecklingen har gjort 
att samhället blivit mera effektivt och man har i 
många fall vunnit stora tidsbesparingar. Mycket 
av utvecklingen har däremot gjort att männis-
kans fysiska ansträngningar minskat och er-
satts av maskiner och med andra hjälpmedel. 
Ett resultat av denna utveckling och förändra-
de livsstil har gjort att människor i västvärlden 
drabbas allt oftare av sjukdomar som fetma, 
diabetes typ 2, benskörhet och hjärt- kärlsjuk-
domar. 
Sedan bilen blev ett självklart transportmedel 
har många städer och områden haft möjlighet 
att växa och breda ut sig så pass mycket att 

man blivit tvungen att transportera sig mellan 
olika nödvändiga målpunkter och då främst 
med bil. Utrymmet mellan dessa viktiga om-
råden som bostäder, arbetsplatser och stads-
kärnor kan i många fall upplevas som tråkiga, 
oattraktiva och glömda miljöer. Miljöer som inte 
inbjuder eller uppmuntrar människan till fysisk 
aktivitet eller trivsam utevistelse. Dessutom 
bidrar en samhällsutveckling av detta slag till 
hotade miljöproblem med en onödigt hög ener-
gianvändning och större utsläpp av koldioxid. 

Jag anser att tillskapandet av stödjande miljöer 
för mänsklig fysisk aktivitet ger en bättre möjlig-
het att förbättra den rådande situationen.
En utmaning kan bli att förtäta städer utan att 
viktiga parker, grönområden, lekplatser eller 
andra stödjande miljöer för fysisk aktivitet får 
styrka på foten.

Metod

Arbetet kommer att inledas med en teoretisk 
redogörelse för hur den fysiska miljön påverkar 
människans rörelsemönster och hur vi väljer att 
vistas i det offentliga rummet. Naturens bety-
delse för människan välmående kommer även 
att beskrivas. 
Efter denna teoretiska bakgrund redogörs en 

grov inventering av de förutsättningar som 
finns för fysisk aktivitet och vistelse runt om i 
Nacka kommun på en översiktlig nivå. Därefter 
sker en mer noggrann inventering av Orminge 
centrums förutsättningar för fysisk aktivitet. In-
venteringen kommer att redovisa allt från tra-
fiksituation, bebyggelsestruktur och platser för 
rekreation, lek och möten. Nästa steg blir att 
analysera de båda geografiska områdena för 
att till slut ge förslag på förbättringar. För den 
detaljerade analysen kommer Kevin Lynchs 
analysmetod att tillämpas. Tanken är att för-
söka återkoppla aspekter från den teoretiska 
beskrivningen in till de olika förslagen. 

Det är svårt att anamma just en specifik metod 
när man ska förbättra förutsättningar för en ak-
tiv och hälsosam närmiljö över ett område. Det 
är många olika aspekter som måste tillgodoses 
för att uppnå ett gott resultat. En viktigt förut-
sättning för att den tilltänkta miljön ska fungera 
måste frågor kring trygghet och säkerhet be-
svaras och lösas. Det är också viktigt att arbeta 
med en helhetssyn kring området och stude-
ra hur kopplingen förhåller sig till närliggande 
grönytor eller liknande områden som främjar 
fysisk aktivitet.
Alla platser och områden har olika förutsätt-
ningar och olika kvalitéer, det gäller därför att 
identifiera platsen eller området och bestämma 
dess kvalitéer och brister. 
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Historiskt sett har det svenska samhället ut-
vecklats från att ha varit ett jordbrukssamhälle 
där merparten av befolkningen försörjde sig 
som jordbrukare till dagens tjänstesamhälle där  
de flesta av jobben sker på kontor eller med 
andra liknande administrativa tjänster. Tiden 
efter andra världskriget innebar en revolution 
med bilen som transportmedel och många av 
de ”aktiva transporterna”1 samt de fysiskt krä-
vande sysselsättningarna började sakteliga för-
svinna. Utvecklingen bland teknik och maskiner 
har lett till åtskilliga tidsbesparande och ener-
gibesparande lösningar över tiden. Det finns 
åtskilliga redskap och lösningar som gjort livet 
och vardagen betydligt mindre fysiskt krävande 
för människan, t.ex. rulltrappor, fjärrkontroller, 
Internet, olika köksredskap m.m. 
Bilen kan räknas som en av den största bespa-
ringen av fysisk ansträngning. Dagens samhäl-
len planeras och byggs ofta med bilen som mall 
och många använder sig av bilen oavsett av-
stånd till sin målpunkt. Viktig att komma ihåg är 
att dessa uppfinningar är tidsbesparande, så att 
vardagen ska kunna effektiviseras och fungera 
enklare. Dock ska man inte glömma att män-
niskan är skapt för rörelse och fysisk aktivitet, 
men i många fall uppmuntrar städers utform-
ning till en stillasittande livsstil och motverkar 
till fysisk aktivitet. 

Med många kumulativa effekter kan det på det 
stora hela få en negativ effekt på hälsotillstån-
det. 
Den fysiska utformningen av staden har i allra 
högsta grad en stor betydelse till hur villiga vi 
är att utsätta oss för fysisk aktivitet. Saknas 
bra förutsättningar för fysisk aktivitet och aktiva 
transporter kommer säkerligen inte folkhälsan 
förbättras heller. Dock lämnas heller inga ga-
rantier till en förbättrad folkhälsa om investe-
ringar görs i gång- och cykelvänlig infrastruktur 
samt grönområden. Det är ändå i slutändan in-
dividen själv som gör valet om transportmedel 
och livsstil.    

Det har en stor betydelse för hur bostadsområ-
det är uppbyggt och utformat för hur pass villigt 
och ofta du rör på dig. Ser man tillbaka på äldre 
traditionella städer så fanns det ofta i stads-
kärnan en blandning av handel, arbetsplatser, 
bostäder och andra ytor för rekreation att up-
pehålla sig på. Många av dessa städer har ge-
nomgått en omvandling då handeln och arbets-
tillfällena har flyttat ut från de centrala delarna. 
Samhällsutvecklingen har gjort att man har 
skiljt på dessa faktorer och istället byggt upp 
speciella externa köpcentrum, renodlade bo-
stadsområden och verksamhetsområden eller 

liknande campusområden som lämpar sig för 
arbete och utveckling. Avstånden mellan dessa 
viktiga element är ofta så pass långa att bil eller 
andra motorfordon blir det självklara transport-
valet. Man har lärt sig av resultatet från denna 
epok att genom idag försöka skapa städer och 
områden som innehåller flera funktioner och 
målpunkter istället för att särskilja dem åt. Ser 
man dessutom till att omgivningen är väl utfor-
mad för fotgängare och cyklister resulterar det 
i att det skapas ett levande folkliv på gatorna, 
bra underlag för ett rikt och varierat serviceut-
bud. Detta är en del i vad som kallas för håll-
bar utveckling och främjar bl.a. en mera fysisk 
aktivitet och socialt liv (National heart forum, 
2007)
 

En historisk tillbakablick

1 Aktiv transport - Transportsätt där människan transporterar 
             sig för egen kraft genom exempelvis gång eller cykling
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Med all forskning som pågått råder det idag 
inget tvivel om att det finns ett klart och tydligt 
samband mellan fysisk aktivitet och hälsa. Det 
finns starka positiva kopplingar mellan fysisk 
aktivitet och hälsa och välbefinnande. Över lag 
minskar man risken av all sorts sjukdom med 
dödlig utgång med ca 20- 30 % (all cause mor-
tality) om man är tillräckligt fysiskt aktiv menar 
Johan Faskunger i sin rapport Den byggda 
miljöns påverkan på fysisk aktivitet. En av de 
största positiva hälsoeffekterna med fysisk ak-
tivitet är att man halverar risken för att utsättas 
för hjärt- och kärlsjukdomar mot de som väljer 
att leva en mera stillasittande livsstil. Genom 
att regelbundet aktivera sig och leva ett fy-
siskt aktivt liv minskar man även risken för att 
drabbas av övervikt och fetma. Dessa sjukdo-
mar har blivit allt mer vanligt förekommande i 
västvärlden idag och för med sig en rad andra 
negativa effekter som diabetes, höga koleste-
rolvärden, ökad benskörhet. Det finns även un-
dersökningar som visar att en del cancerformer 
kan vara kopplade till hur pass aktiv din livsstil 
förhåller sig. 
Fysisk aktivitet påverkar och förbättrar krop-
pens immunförsvar och förbättrar även dina 
sömnvanor samt minskar negativ stress till viss 
grad.

Idag finns det mängder med olika träningsmöj-
ligheter och andra sätt att aktivera sig fysiskt. 
Idag motionerar allt fler människor regelbundet 
idag än vad man gjorde för i tiden, vilket är en 
god vana. Däremot blir andelen som inte mo-
tionerar allt mer passiva, vilket leder till större 
risk för sjukdomar och ohälsa. Statens folkhäl-
soinstitut rekommenderar 30 minuter fysisk ak-
tivitet dagligen och knappt hälften av Sveriges 
befolkning uppfyller detta krav. Detta drabbar 
samhället negativt genom bl.a. sjukskrivingar, 
kostnader för hälso- och sjukvård samt förlo-
rade arbetsinkomster. 

Listan på idrotter och träningsformer har idag 
vuxit och blivit ett smörgåsbord för den som 
är villig att välja ett aktivt liv. Man kan aktivera 
sig genom bl.a. löpträning, lagsporter i olika 
former, gruppträning eller annan form av indi-
viduell styrketräning på gym eller annan an-
läggning.  Det är inte bara den strukturerade 
träningsformen som har goda effekter på den 
individuella hälsan. Ännu viktigare är vardags-
motionen som kan innebära raska promenader 
till affären, rastning av hunden, cykla till och 
från arbetet och ger många positiva effekter 
för din hälsa. Kort sagt hur du väljer att leva 
din livsstil. När vardagsmotionen blir till en mer 
konsekvent aktivitet blir dess följder ett fullgott 
resultat för din hälsa. 

Man kan alltså härleda och konstatera att dina 
levnadsvanor påverkar din hälsa i stor grad. Det 
är dessutom inte bara på individuell nivå som 
dina levnadsvanor får konsekvenser. Samhäl-
let belastas i form av hälso- och sjukvårdskost-
nader och minskad produktivitet. En nygjord 
beräkning visar att en passiv och stillasittande 
livsstil kostar det svenska samhället ca 6 miljar-
der varje år (Bohlin & Lindgren, 2006).
Om denna utveckling av ohälsa fortsätter i sam-
ma takt som under 1990-talet uppskattas att 
60 % av befolkningen i Sverige kommer att vara 
överviktiga och feta år 2030 (Nyhäll & Scharin, 
2007).   

Inom samhällsplanering och samhällsbyggnad 
i västvärlden finns det två bebyggelsetrender 
som blivit uppmärksammade den senaste ti-
den. Dessa bebyggelsetrender skiljer sig åt 
och är varandras motpoler. En av bebyggelse-
trenderna som pågått en tid är utglesning av 
staden, där man bosätter sig utanför staden i 
ett något perifert läge. En nackdel med denna 
trend är att man i regel får långa avstånd till 
fullgod service, viktiga destinationer och andra 
målpunkter och det är ofta bilen som blir det 
enklaste transportmedlet att ta sig till och från 
dessa områden. Begreppet kallas på engelska 
för Urban sprawl och har en rad negativa ef-

Till dagens situation
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fekter på såväl miljön som för den mänskliga 
hälsan. I regel krävs också kostsamma investe-
ringar för tekniska lösningar som VA, infrastruk-
tur och service att uppföra dessa områden. Dä-
remot kan dessa ostadsområden ofta erbjuda 
genrösa grönområden och rekraetionsytor.   
Motsatsen till denna typ av bebyggelsetrend 
är en förtätning av redan befintlig stad. Denna 
bebyggelsetrend ser till att kunna utnyttja re-
dan planerade och byggda kommunikationer 
och andra nödvändiga serviceanläggningar 
på ett effektivt sätt. Avstånden mellan viktiga 
målpunkter blir korta och kan ofta nås till fots 
eller med cykel, vilket ger bra underlag och för-
utsättningar för att tillämpa en vardagsbaserad 
motionsform. Däremot är det ofta grönytor och 
andra områden för motion och lek som får stry-
ka på foten för denna bebyggelsetrend.  
Viktigt att komma ihåg är att båda dessa be-
byggelsetrender har bra och dåliga följder. De 
kvaliteter som den ena bebyggelsetrenden har 
saknar i regel hos den andra.
Det ligger därför ett stort ansvar hos arki-
tekter, planerare, politiker och andra viktiga 
beslutsfattare för hur staden och dess närmiljö 
ska fortsätta att utformas och utvecklas 
(Faskunger, 2006).   

En milstolpe i historien var under mitten av 
1800-talet då industrialismen gjorde sitt intåg 
i samhället och stora delar av det fysiskt krä-
vande jobben började sakteliga ersättas med 
maskiner. Utvecklingen fortsatte och bilen fick 
sitt stora genombrott under efterkrigstiden på 
1950-talet. Sedan dess har bilens betydelse 
bara ökat med åren och är idag ett självklart 
transportmedel som de flesta av oss skulle ha 
svårt att klara sig utan. De senaste årtionden 
har våra krav på rörelsefrihet ökat kraftigt och 
vi har skaffat oss längre och mer omfattande 
resvanor. Idag är vi villiga att resa längre för 
både arbete, service och fritid. De långa av-
stånden mellan dessa viktiga målpunkter har 
gjort att bilen blivit ett självklart och bekvämt 
transportmedel. Det är dessutom i flera fall det 
enda möjliga transportmedel att använda sig av 
för att nå sitt slutmål. 
Idag är människan villig till att resa ca 1 till 1,5 
timme per dag för att nå sitt arbete. Samtidigt 
som de flesta av de fysiskt krävande jobben 
upphört eller ersatts med effektiva maskiner och 
vi sakteliga övergått till ett modernt tjänstesam-
hälle har människan blivit allt mindre fysiskt ak-
tivt och anammat en mer passiv livsstil. Många 
av de vardagliga sysslorna som krävde fysisk 
aktivitet förr i tiden har idag blivit en fritidssyssla 
som inte utövas i lika stor utsträckning. 

Människan har gjort en livsstilsförändring över 
de senaste årtiondena med stor hjälp av mäng-
der tekniska uppfinningar som introduceras i 
samhället. Människan har minskat sin fysiska 
ansträngning på flera olika sätt bl.a. genom rull-
trappor ersatt vanliga trappor i offentliga miljöer. 
Hissar har i sin tur ersatt många trappor. Inter-
net har gjort att vi sköter mycket av bank och 
andra ärenden hemifrån och slipper på så vis 
att göra ärendena själva. Även mindre detal-
jer i och kring hemmet har förenklat vardagen. 
Gräsklipparen har genomgått en utveckling och 
är idag till stor del helt motor- eller maskindri-
ven. Moderna köksmaskiner, fjärrkontroller till 
TV och andra tekniska lösningar har gjort män-
niskan mera bekväm. Många kumulativa effek-
ter och livsstilsval har en inverkan på vår hälsa 
och välbefinnande.

Obalans i energibalansen
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När forskningen konsekvent visat på att vi i 
västvärlden blir mera ohälsosamma och inta-
git en allt mer stillasittande livsstil måste också 
samhället svara på dessa alarmerande rappor-
ter och varningar. Lösningen på problemet med 
ohälsa och passivitet har inget revolutionerande 
svar utan det handlar på kort sikt om att aktive-
ra sig mera. Samhället måste helt enkelt kunna 
skapa bättre miljöer som främjar och inspirerar 
individen till mera fysiskt aktivitet. Det handlar 
inte om att uppföra en rad olika idrotts- eller 
motionsanläggningar utan snarare om att för-
söka återinföra vardagsmotionen till något en-
kelt och självklart alternativ. Det finns mängder 
med faktorer som kan förbättra och underlätta 
för individen till att bli mera fysisk aktiv och välja 
en mera aktiv livsstil. Genom att bl.a. utforma 
bostadsområdet och dess närområden mera 
lättillgängligt och hälsosamt. Se över hur det 
lokala handelscentrumet är lokaliserat och ut-
format. Granska vilka transportmöjligheter som 
erbjuds mellan olika viktiga målpunkter. Hur an-
vändarvänliga rekreationsområden och andra 
grönområden förhåller samt användargrad och 
utformning. Detta är bara en del av alla fakto-
rer som kan påverka våra val om fysisk aktivitet 
och livsstil. 

Finns det inga bra förutsättningar och möjlighe-
ter till en aktiv livsstil eller stödjande miljöer för 
fysisk aktivitet blir sällan resultatet bra och det 
sker heller ingen förbättring av det allmänna 
hälsoläget. Om samhället vill förbättra hälsolä-
get måste det också finns rimliga alternativ till 
en sådan aktiv livsstil också. Om folk ska vara 
villiga till att ändra sina inlärda vanor, beteen-
den och livsstil måste samhället kunna erbjuda 
goda möjligheter till detta också.

Det är därför angeläget att se vad man kan göra 
åt problemet och få merparten av befolknin-
gen till att bli mer fysisk aktiva. Svaren kan fi-
nans i ett ramverk av sociala, ekonomiska och 
miljömässiga faktorer som tillsammans kan det 
leda till en hållbar utveckling. 
(Schantz, 2006).
 
Om man tar begreppet ”att cykla till jobbet” 
krävs det flera strategiska åtgärder som sam-
hället måste åtgärda innan man kan börja räkna 
med att folk ska ändra sitt transportsätt till job-
bet. Följande aspekter bör vara tillgodosedda 
innan man kan förvänta sig någon förändring 
(Faskunger, 2007). 
 

Att du har tillräckliga färdigheter i att cykla• 

Att du äger en cykel• 

Att man inte behöver oroa sig för att cykeln  • 
blir stulen där den står parkerad

 Att man är motiverad till att börja cykla till • 
       jobbet

Att din målpunkt finns inom ett rimligt av-• 
stånd (inte mer än 12 km enkel resa anser 
Per Kågesson samhällsstrateg på Vägver-
ket)

Att det finns säkra och bra cykelvägar att • 
      transportera sig på. 

Vad ger samhället för möjligheter till 
vardagsmotion och fysisk aktivitet
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garna ska vara gena, säkra, väl utformade, be-
lysta och lättorienterade. Löser man nämnda 
aspekter på ett tillfredställande och effektivt sätt 
ökar man möjligheterna för att fler ska använda 
sig av cykeln som transportmedel. 

Även skötsel och underhåll samt informations-
skyltar är viktiga faktorer som spelar roll om mo-
tivationen ska bevaras. Att det finns möjlighet 
att parkera cykel på arbetsplatsen samt att det 
finns möjlighet till omklädningsrum med dusch.  

Det är alltså flertalet aspekter som spelar roll 
för helhetssynen om man är villig till att använ-
da cykeln som ett regelbundet transportmedel 
till och från jobbet. Vissa aspekter anses som 
självklara att man t.ex. har tillräckligt med fär-
digheter för att klara att använda cykeln som 
transportmedel till att man i faktum äger en cy-
kel. Andra aspekter kräver större ekonomiska 
insatser än andra såsom att se till att det finns 
cykelvägar av god kvalitet längs hela sträckan 
mellan start och målpunkt.

Ska man försöka ändra folks vanor till att börja 
cykla bör man konsekvent ta samtliga aspekter 
på allvar. Missar eller bortser man från vissa 
aspekter kan det lätt bli att individen tröttnar 
och återgår till sitt gamla beteende och trans-
portmedel. Även de små detaljerna kan ha en 
stor inverkan på helheten och val av livsstil. 
Att cykla till jobbet är självklart mer fysiskt krä-
vande än att använda sig av andra motordrivna 
transportmedel, men viktigt att komma ihåg är 
att det inte ska vara mer besvärligt. Cykelvä-
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I dagens samhälle har mycket av den fysiska 
aktiviteten och vardagsmotionen försvunnit från 
både arbetsplatsen och transportsidan och för-
lagts på individens fritid istället. Avstånden har 
blivit längre från arbetsplatsen och bostaden 
samtidigt som tranportmedlen har blivit bekvä-
mare och mer tillgängliga. 

Forskare-, samhälls-, och folkhälsoplanerare 
har på senare tid kommit underfund med att 
den byggda miljön påverkar oss individer till 
hur villiga vi är att aktivera oss. Man har under 
flertalet år försökt förändra en negativ utveck-
ling med hjälp av olika metoder. Kampanjer och 
information har varvats om varandra med olika 
budskap, men sällan lyckats att nå önskade re-
sultat. De flesta av metoderna har varit riktade 
mot individen och har oftast bara givit gehör hos 
de socioekonomiskt starka grupperna i samhäl-
let. För att nå ut till en större mängd individer 
har man på senare tid märkt att det får större ef-
fekt om man riktar åtgärderna mot större grup-
per än enbart enskilda individer. Man bör istäl-
let rikta åtgärderna mot sociala, ekonomiska 
och fysiska faktorer i omgivningen för att nå en 
bättre folkhälsa. Även miljöfokuserade åtgärder 
har på senare tid visat sig vara framgångsrika 
på både ett kortsiktigt med dessutom ett lång-
siktigt perspektiv. Med hjälp av dessa åtgärder 
kan man även nå ut och påverka en större del 
av befolkningen (Faskunger, 2007).  

I vissa fall är det heller inte befogat att lägga 
skuld och ansvar på individen, då det finns 
många miljöer och områden som faktiskt mot-
verkar  till en fysiskt aktiv livsstil. Områden 
och miljöer som är lättillgängliga för bilen med 
många breda vägar och inbjuder till höga has-
tigheter, försvårar och gör miljön osäker för  
gång- och cykeltrafikanter. Dessa miljöer är 
ofta monotona och skapar inte något utrymme 
för en trivsam vistelse för männiksan eller för 
andra fysiska aktiviteter.

Vardagsmotionen idag
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Det finns undersökningar som visar att män-
niskor som bor i bostadsområden som är för-
sedda med ett variationsrikt utbud av service 
och handel tillsamans med promenadvänliga 
stråk och vägar rör på sig mer och är mer fysisk 
aktiva än personer som saknar denna kvalitet i 
sitt bostadsområde. Vilket leder till människor 
som bor i dessa områdena minskar risken för 
att drabbas av bl.a. fetma, högt blodtryck eller 
andra sjukdomar (Faskunger, 2007).

Övriga undersökningar visar att en del kvinnor 
känner obehag att vistas ute under vissa tid-
punkter på dygnet i specifika miljöer. Lågutbil-
dade och utomnordiska grupper är påtagliglikt 
mindre fysiskt aktiva än andra grupper i sam-
hället. Med andra ord påverkas människans 
rörelsemönster och förmåga till att aktivera sig 
hur staden och bostadsområdet är utformat och 
sammansatt.
Bostadsområdenas uppbyggnad och utform-
ning påverkar oss människor hur vi väljer att 
uppehålla och röra oss över platsen (Faskung-
er, 2007). 

Det är inte bara rörelsemönstret hos människan 
som påverkas av den byggda miljön utan det 
finns även flera andra faktorer som påverkar. 
En viktig faktor som social kontakt med andra 

människor i sitt bostadsområde påverkas av 
utformningen av den byggda miljön i området. 
Finns det gott om promenadvänliga områden 
eller kvarter i närheten av bostadsområdet ökar 
möjligheterna för att träffa på bekanta vilket le-
der till att man kan lära känna större tillit och 
trygghet till sina grannar och bostadsområde. 
Finns det trivsamma gemensamma utrymmen 
på innergårdar, gästvänliga trapphus, tvätt-
stugor och andra gemensamhetsutrymmen 
skapar man i regel en bättre kontakt med sina 
grannar. En detalj som få ingångar till ett större 
flerbostadshus kan har en speciell betydelse, 
då man tvingas möta sina grannar och i regel 
utbyta ett par ord. Detta kan även leda till ett 
större socialt engagemang i sin närmiljö och 
en ökad trygghetskänsla över bostadsområdet 
(Ohlsson, 1997). 

Trevlig innergård med tydlig rumsbildning 
och goda gemensamhetsutrymmen

Skillnader på olika bostadsområden
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Begreppet aktiv transport förknippas ofta med 
att gå eller cykla till vardagliga destinationer 
som arbete, skola eller annan serviceanlägg-
ning. Aktiv transport innebär även transport-
sätt som rullstol, skateboard, inlines, spark, 
paddla kajak eller annat vattenfordon. Aktiv 
transport är i grund menat som ett transportsätt 
där man använder kroppen som motor för för-
flyttning när man ska nå sin destination som ar-
bete, skola, vänner eller serviceutbud. Tanken 
är inte att det ska vara någon form av träning 
eller aktivitet som kräver specifika kläder el-
ler ombyte när man kommer fram. Dock är det 
ingen nackdel då klimatet i Sverige kan göra 
det nödvändigt att byta om till mera anpass-
ningsbara kläder. Aktiv transport är en aktivitet 
som de allra flesta i Sverige klarar av att utföra 
dagligen. 
Hälften av alla bilresor som görs i Sverige idag 
är under 5 km (Kågesson, 2006) och de skulle i 
många fall kunna ersattas med aktiva transpor-
ter. Det skulle minska antalet bilar och trängsel 
samt förbättra miljön med en minskad mängd 
utsläpp. Man räknar med att ca 10 % av alla 
resor som görs i Sverige idag sker med cykel. 
Cykeln som transportmedel har varit i stort sett 
oförändrad de senaste 20 åren, medan bilen 
har haft en 50 % ökning för samma period 
(Regeringens proposition, 2001/2002). 

Vägverket har gjort beräkningar som visar på att 
om inga förändrade görs, kommer bilismen att 
forstsätta att öka med ca 29% de närmsta åren 
fram till 2010, medan antalet cyklister kommer 
göra en minskning med 4% (Vägverket, 2004). 

Den nationella cykelstrategin i Sverige har två 
övergripande mål. Det första målet är att sä-
kerhetsställa så att cykeltrafiken blir säkrare än 
vad den är idag. Nästa steg blir att se till att 
cykeltrafikens andel ska öka. 

Aktiv transport har många positiva effekter som 
inte kan uppnås när man använder bilen som 
transportmedel. Först och främst är det vik-
tigt att framhäva att cykling och all annan ak-
tiv transport är ett miljövänligt tranportmedel 
och bidrar till en hållbar utveckling av samhäl-
let. Undersökningar visar att om endast 1% av 
bilåkandet överförs till cykel skulle bensinför-
brukningen minska med 55 miljoner liter per år, 
vilket motsvarar minskade kvävedioxidutsläpp 
med ca 22 300 ton per år (Ahlström, 2004).

En satsning på aktiv transport får med sig många 
positiva effekter för såväl den mänskliga indivi-
den som för samhället i helhet. Man förbättrar 
den individuella hälsan hos individer genom 
att de blir mer fysiskt aktiva och skapar bättre 

Aktiv transport
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sociala kontakter i bostadsområden, offentliga 
platser och längs vägar och stråk. Man redu-
cerar dessutom bränsleförbrukningen för mo-
tordrivna fordon som drivs av fossila bränslen. 
Antalet bilar i städer och antalet bilköer minskar 
vilket kan skapa bättre miljöer för invånarna att 
vistas i med mindre buller och luftföroreningar. 
Till sist planerar man för ett hållbart samhälle. 
Det har dessutom visat sig samhällsekonomiskt 
lönsamt att investera och bygga gång- och cy-
kelvägar ur ett långsiktigt perspektiv. Med fler 
människor som aktiverar sig minskar man ris-
ken för att drabbas av kroniska sjukdomar som 
hjärt- och kärlsjukdomar, fetma, diabetes typ 2 
vilket i sin tur leder till besparingar i hälso- och 
sjukvården.  

 
För att uppnå en god möjlighet till aktiv trans-
port underlättar det avsevärt om stadens upp-
byggnad är kompakt med en variation av bo-
städer, service och arbetsplatser samt ett väl 
fungerande gång- och cykelvägnät. Människor 
tenderar till att promenera om man finner viktiga 
destinationer som: tåg- eller busstation, restau-
ranger, arbetsplaster inom 1 km från sitt hem.
Cyklister har en betydligt längre smärtgräns 
och de kan acceptera ett avstånd på 10 km en-
kel resa för att nå sitt mål (Kågesson, 2006). 

Den aktiva transporten hos barn har idag mins-
kat kraftigt då många av barnens föräldrar väl-
jer att skjutsa sina barn till skolan, idrottsträning 
eller annan sysselsättning. Detta är något som 
organisationen ”Samverkan för hållbart re-
sande” uppmärksammat och försökt ändra på 
genom konceptet ”vandrande skolbuss”. Det 
handlar om att organisera ett samgående med 
barn och någon vuxen till och från skolan.

Det har visat sig ha många positiva effekter 
med att barn går eller cyklar till skolan. Dels får 
barnen bättre kondition än barn som blir skjut-
sade varje dag. De får ”leka av” sig på vägen 
till skolan vilket gör att koncentrationsförmågan 
under skoldagen förbättras (UNECE & WHO, 
2003/2004 ). De utvecklar också förståelse och 
kunskap för trafik och självkänslan av att de kan 
transportera sig själva. Tyvärr har trafikklimatet 
försämrats med en generell ökning av bilar i 
städer och tätorter den senaste tiden. Visser-
ligen har insatser gjorts som reducerade has-
tigheter utanför skolan till 30 km/h och andra 
hastighetssänkande hinder. Dock är det fortfa-
rande många föräldrar som inte vågar släppa 
iväg sina barn på egen hand, utan skjutsar is-
tället barnen till och från skolan varje dag.

Förutsättningar som inte går att påverka är to-
pografi, klimat och väder och kan vara högst 
avgörande för beslut om val av transportme-
del.

Visserligen klassas inte kollektivtrafik som nå-
gon form av aktiv transport, men däremot vi-
sar undersökningar på att de som andvänder 
sig av ett kollektivt färdmedel istället för bilen 
rör sig fyra gånger längre (Blekinge Trafiken). 
Kollektivtrafiken hjälper på så vis till med att fö-
rebygga hjärt- och kärlsjukdomar, fetma, högt 
blodtryck och diabetes typ 2.  

Logotype framtagen av Vägverket
för att sänka farten utanför skolor
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Något som påverkar våra rörelsemönster för-
utom miljöns uppbyggnad är trygghets- och sä-
kerhetskänslan som kan variera kraftigt under 
dag och kväll. Platser som upplevs trygga och 
säkra under dagens ljusa timmar kan snabbt 
ändra skepnad och förvandlas till hotfulla och 
otrevliga miljöer under kvälls- och nattetid. Det 
är främst barn, kvinnor och äldre som kan upp-
leva obehag av att vistas ensamma i specifika 
miljöer (Statens folkhälsoinstitut, 2005). Andra 
faktorer som kan påverka människor att avstå 
för utevistelse är höga trafikvolymer med höga 
hastigheter, kriminalitet, våldsbrott. En vik-
tig aspekt för att förbättra situationen över ett 
område som upplevs som otryggt och osäkert 
är att se över den rådande belysningen över 
stråk, öppna och allmänna platser (Faskunger, 
2007). 
Bybeggelsens utformning och ytor mellan hus-
kropparna kan också påverka hur vi uppfattar 
vissa områden. Är dessutom platsen ihopbun-
den med mörka passager och tunnlar kan den 
upplevas som otrygg och osäker.      
 
Det kan upplevas farligt att gå och cykla i bland-
trafik och det sker varje år flertalet olyckor som 
skulle kunna undvikas om utformningen av ga-
tor och vägar varit bättre. Däremot är gatan väl 
utformad så det kan det ske ett gott samspel 
mellan gående och cyklister till övriga trafikan-
ter kan trafiksäkerheten öka (TRAST, 2007). 

Det är viktigt att hela sträckan och framförallt 
korsningspunkterna är väl utformade ur en 
trygghet- och säkerhetsaspekt. Underhåll och 
skötsel av gång- och cykelbanor är av stor vikt 
för att alla ska kunna ha en möjlighet till att för-
flytta sig utan att behöva känna obehag. Äldre 
människor kan känna obehag av att transporte-
ra sig på gång- och cykelbanor som har ojämn-
heter, stor halkrisk eller dålig standard och 
väljer i vissa fall att stanna hemma eller nyttja 
annat transportmedel (TRAST, 2007). 
     
Risken för att drabbas av olyckor ökar drastiskt i 
storstäderna, vilket är ett självklart resultat med 
tanke på att trafikvolymen är betydligt högre än 
i mindre städer. Man räknar med att ca 90 % av 
cykelolyckorna inträffar inom tätort (Vägverket, 
2000). Under åren 1978 – 2001 omkom 1700 
cyklister i trafiken ca 700 000 skadades allvar-
ligt att de blev tvungna att uppsöka vård 
(SCB, 2001). Cyklisterna är den trafikgrupp 
som står för flest antalet trafikolyckor och skul-
le i många fall kunna undvikas. Sverige ligger 
långt fram i arbetet med att säkerhetsställa för 
gående och cyklister. 

Det finns i dagsläget ingen gjord forskning på 
vad trygghet och säkerhet har för effekt på den 
fysiska aktiviteten. Det kan bara konstateras att 
människor avstår att vistas ute i vissa miljöer, för 
att de känner obehag och rädsla. Det är svårt 
och något komplext att mäta just trygghet och 
säkerhet. Man kan visserligen mäta det både 
på ett objektivt sätt då man räknar och analyse-
rar antalet anmälda brott. Detta kan visserligen 
bli något missvisande då långt ifrån alla brott 
registreras. Det andra måttet är en subjektiv 
mätning som visar och berättar personens upp-
levda trygghet och säkerhet. Denna mätning är 
dock högst komplex då det är ytterst individuellt 
hur man upplever trygghet och säkerhet över 
en specifik plats.

Trygghet och säkerhet
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En förutsättning för att man ska använda sig av 
aktiv transport är att gatan och vägen är anpas-
sad för det också. 
Gatan har främst två syften; dels att förflytta 
människor och varor mellan olika plaster samt 
att fungera som plats för sociala möten mellan 
människor och andra grupper (Frank, Engelke 
& Schmid 2003 ).
För att öka promenadvänligheten i ett område 
kan man försöka förlägga stråket längs med 
attraktiva områden som vatten, parker eller an-
nan natur. En viktig aspekt är att försöka un-
danröja barriärer av alla dess slag och göra det 
enklare för människan att överblicka gatan och 
platsen. Det är viktigt att säkra övergångställen 
vid trafikerade vägar och göra trottoarerna mer 
tillgängliga.

För att få individen till att ändra sin inställning 
och attityd till att promenera mera i och kring 
sitt bostadsområde måste det finnas målpunk-
ter inom ett acceptabelt gångavstånd. Dessa 
målpunkter kan vara service, arbetsplatser, 
kommunikationspunkter, parker, grön-
områden, motionsanläggningar, lekplatser pro-
menadstråk och mötesplatser. Dessutom mås-
te tillgängligheten vara god för att enkelt och 
säkert kunna nå dessa målpunkter.

Det skiljer sig mycket för vad en bilist och gå-
ende hinner uppfatta när de transporteras på 
en gata. Personen i bilen hinner endast upp-
fatta omgivningen hastigt och missar en hel del 
detaljer. Medan de gående hinner bekanta sig 
med detaljer i utformning, lukter, ljud och syn-
intryck (Frank, Engelke & Schmid 2003 ). Som 
gående är man betydligt mer utsatt för dessa 
element och påverkas också mer än bilisterna 
som för det mesta endast är angelägen om kör-
banans utformning och kvalitet. Man kan säga 
att bilister och gående är varandras motpoler 
när det handlar om utformningen av en gata. 
En bilinriktad gata är ofta lång och rak och är 
anpassad för en hög trafikkapacitet. Medan en 
gata som är bra utformad för de gående är va-
riationsrik både i utformning och detaljrikedom. 
Självklart går det att kombinera, men det sker 
då på bekostnad av den enas favör (Frank, 
Engelke & Schmid 2003 ).

Det är inte alltid enkelt och självklart att åtgärda 
problemen som finns i den befintliga gång- och 
cykelvägnätsstrukturen. Det kan finnas olika 
anledningar till varför det ser ut som det gör, 
som är svåra att påverka. Däremot finns det i 
flera fall möjligheter till förbättringar som skulle 
kunna öka standarden och främja samt under-
lätta för mer aktiv transport. Vanliga återkom-
mande fel på de svenska gång- och cykelväg-
näten är däribland följande (Bäckström, 2003):

Bristfällig kontinuitet för gångförbindelser• 

Barriär som skär av delar av staden ex. • 
starkt trafikerade vägar, järnvägar större in-
dustriområden. Dessa områden blir riskfyll-
da och obekväma för gående och cyklister. 

Breda och raka gator som inbjuder till höga • 
hastigheter hos bilar och andra motorfor-
don.

Dåligt anpassade miljöer för funktionshin-• 
drade, t.ex. avsaknad av ledstänger av fas-
ade kantstenar, branta trappor och få sitt-
möjligheter.  

Hinder på trottoarer och gångvägar, ex. i • 
form av form parkerade bilar och skyltar.

Hållplatser som är svåra och riskfyllda att • 
nå.

Mörka och trånga gångtunnlar, dålig belysn-• 
ing, skymmande buskage etc. som i sin tur 
skapar otrygghet.

Oklarhet om ytors användning för gående • 
respektive cyklister.

Bristfällig underhållning av vägar som • 
snöröjning och ojämnheter.

Promenadvänliga gator
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Den nationella cykelstrategin från 2000  (Väg-
verket, 2000) medger att det finns flertalet 
brister i infrastrukturen och ett övergripande 
problem med att flera av cykelnäten inte är 
sammanhängande. Man bör dessutom se över 
och förbättra underhållet av cykelvägarna, byg-
ga fler separerade cykelbanor, göra blandtra-
fikgatorna bättre, förtydliga skyltningen, samt 
förbättra möjligheterna för cykelparkering.

För att den problematiken som uppstått med 
den byggda miljön och folkhälsan måste ett 
tvärvetenskapligt samarbete äga rum, då upp-
giften är alldeles för stor och komplex för att 
lösas från endast ett expertområde. Parter som 
tillsammans ska försöka lösa problematiken 
bör ha god kunskap om sociologi, arkitektur, 
samhällsplanering, folkhälsa m.fl.  Det är både 
stora och små ekonomiska investeringar som 
behöver göras för att förändra strukturen på 
arkitektur och infrastruktur. Det kan dessutom 
vara svårt att se det direkta resultatet av in-
vesteringarna då det inte finns några konkreta 
mätverktyg. Det är många faktorer som spelar 
in om en investering ska falla ut positivt. Det 
räcker alltså inte bara att bygga eller förlänga 
den önskade cykelvägen, faktorer som upplevd 
trygghet, säkerhet, estetik, väder och tillgäng-
lighet spelar in hur pass väl investeringen faller 
ut. 

Man kan idag med hjälp av olika geografiska 
informations system (GIS) utläsa en del resul-
tat koppalt till investeringar i infrastrukturen för 
folkhälsan.

Gångtunnel i Milton Keynes, England som är bred, ljus 
och upplevs som trygg och säker

Katarina Bangata i Stockholm är ett trivsamt och säkert stråk för människan att vistas på
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Näridrottsplatser

Det var svenska fotbollsförbundet som tog fram 
näridrottsplatsen ”Kulan” som ofta innehåller 
flera olika bollplaner inom en samma plan. Pla-
nen är inhängnad  med hjälp av sarger kan bol-
len hållas i spel hela tiden. Storleken på anlägg-
ningen är relativt liten och kan jämföras med en 
vanlig inomhushall (40 X 20 m) och ger utrym-
me för aktiviteter som fotboll, basket, handboll 
och innebandy m.m. Idag utför man ofta dessa 
anläggningar med någon form av konstgräs för 
att man ska kunna utnyttja planerna även un-
der vinterhalvåret. I regel finns det ofta andra 
lekmöjligheter i nära anslutning till denna boll-
plan, såsom skateboard, friidrott eller annan 
lek. Det är meningen att näridrottsplatsen ska 
kunna vara så mångsidig som möjligt med fler-
talet olika bollplaner inom en plan. Det skapar 
en variation och spänning över idrottsplatsen 
för olika åldrar och ändamål. Innebörden är 
att denna plats ska vara öppen och tillgänglig 
för alla och dessutom ska den vara kostnadsfri 
(Svensk fotboll).
 
Näridrottsplasten fungerar alltså som en mot-
sats till de organiserade sport- och idrottsan-
läggningar som i regel kräver evgift för utnytt-
jande av plan och styrs av öppettider och andra 
förhållningsregler. Syftet med dessa näridrotts-
platser ska vara att stimulera intresset för fysisk 

Nytänkande lekplatser

Lekplatser behöver utvecklas precis som alla 
andra verksamheter. För att barn ska stimule-
ras behövs varieande och kreativa lekmiljöer. 
Det finns mänger med olika lekplaster runt om 
i landet, men det finns också en blandad kva-
litet av dessa platser. Ett lyckat exempel på en 
nyskapande och kreativ lekmiljö är den nya 
utformingen av Vasaparken i Stockholm som 
återinvigdes 2006. Lekplatsen har delats in i 
olika tydliga rum som kan erbjuda olika lekmöj-
ligheter för barn i olika åldrar. Det mest popu-
lära inslaget är det böljande gummilandskapet 
som består av högre och lägre kullar (Arkitek-
tur, 2007). 
Det finns exempel på skolgårdar som  medvetet 
är utformade för att kunna nyttja en utomhusun-
dervisning. Undersökningar visar att barn kan 
öka sin inlärningsförmåga om de undervisas 
under mer pedgogiska och inspierande  former. 
Så kallad utomhuspedagogisk undervisning 
kan ske på  sparade naturområden, vattenom-
råden eller liknande områden som kan göra un-
dervisningen mer inspirerande och kreativ för 
barnen. Det har visat sig att ökad fysisk aktivitet 
och extra motorisk träning kan ha betydelse för 
skolprestationer i svenska och matematik
(Nyhäll & Scharin, 2007). 
Det är endast fantasin som begränsar möjlig-
heterna till utomhuspedagogiskt undervisning. 

Pedagogisk uteplats på Frösakullsskolan som 
kan fungera både som lekplats och klassrum 
(bildkälla: Movium)

Nyskapande lekplats i Vasaparken, Stockholm

Ett uppskattat exempel kan hämtas från Frö-
sakullsskolan i Halland som har haft en vision 
om att barnen ska bli ekologisk medvetna ge-
nom naturupplevelser och olika utomhusprojekt 
(Åkerblom, 2006).    
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aktivitet hos framför allt den yngre befolkningen 
i bostadsområdet. Sedan kan platsen fungera 
som en social mötesplats. Skolgården är även 
en lämplig plats att uppföra en näridrottsplats 
om så behovet finns (Forsberg, 2006). 
Det är alltså viktigt att även tillgodose behoven 
för spontanidrottande i kommunen och i res-
pektive bostads- och skolområde.

En nybyggd “Kulan” i Solna (bildkälla: www.solna.se)

Skateboardparker 

Skateboard är en subkultur och en speciell lev-
nadsstil, men har blivit ett vanligt inslag bland 
barn och ungdomar runt om i landet idag. Till 
skillnad från många andra idrotter är denna 
idrottsform inte styrd av regler, specifika ytor el-
ler tidsbestämda träningar utan lever helt och 
hållet efter det spontana utövandet. Det finns 
idag ett flertal uppskattade skateboardplatser 
och en av de mest populära är Björns trädgård 
intill Medborgarplatsen i Stockholm. Parken 
utformades efter nära samarbete mellan pro-
fessionella skateboardutövare och olika arki-
tektkontor. Björns trädgård är även utformad så 
den ska tillfredställa barns lekbehov i blandade 
åldrar (Arkitektur, 2007).     
Ett annat lyckat projekt kan hämtas från Malmö 
där den nya skateboardparken Stapelbäddspar-
ken finns lokaliserad i västra hamnen. En trolig 
orsak till att parkens popularitet är att även här 
har ett nära samarbete ägt rum mellan utövare 
och beslutsfattare (Göransson, 2006).

Populära skateboardparken Björns Trädgård, Stockholm
(bildkälla:www.rampguiden.se) 

Stapelbäddsparken i Malmö (bildkälla:Movium) 
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Boverket fick i ett regeringsuppdrag 2006 att 
de skulle vägleda och inspirera kommunerna 
till att säkerhetsställa den bostadsnära natu-
ren. I rapporten ”Bostadsnära natur – inspira-
tion och vägledning” ges flertalet idéer och till-
vägagångssätt för att just förbättra och utveckla 
denna viktiga natur strax utanför bostaden. 

Idag står vi inför en situation där städerna och 
tätorterna växer allt mer. Vi förtätar staden och 
vi bygger på attraktiva lägen utanför staden. 
Det är ofta dessa naturområden och platser 
som är till för möten, lek och rekreation som 
får stryka på foten för expansionen. Dessa na-
turområden och platser nära bostaden är vik-
tiga för den sociala integrationen i samhället. 
Den bostadsnära naturen är dessutom viktigt 
för människans fysiska och psykiska hälsa och 
måste därför bevaras och säkerhetsställas in-
för framtiden.  

Ordet natur är för många ett begrepp som för-
knippas med vildvuxen skog och orörda marker 
långt från staden. Dock finns det ofta natur ut-
anför husknuten där du bor fast du kanske inte 
kallar det för just natur. Denna sortens bostads-
nära natur har en stor betydelse för att boende-
miljön ska kunna upplevas som intressant och 
variationsrik. Den bostadsnära naturen är ett 
brett begrepp och innefattar många olika områ-

den allt från den välklippta gräsmattan, parker, 
närliggande skogsområden och impediments-
mark mellan husen. Det är dessutom inte bara 
den frodande grönskan som räknas till den bo-
stadsnära naturen, områden som sjöar, hav, 
berg, strand och djurliv är också kvaliteter som 
räknas med.  
Rapporten nämner att det finns tre viktiga be-
grepp som måste uppfyllas om bostadsnära 
natur ska fungera ändamålsenligt. 

Tillgång - den faktiska resursen som bosta-• 
dens natur utgör.

Nåbarhet - den faktiska och upplevda till-• 
gängligheten till denna natur.

Kvalitet - den bostadsnära naturens storlek, • 
innehåll och värden av naturområdet. 

För att den bostadsnära naturen ska fungera 
optimalt gäller det att begreppen skapar en ba-
lans och smälter samman, likt en treklöver där 
alla blad är beroende av varandra. 

Sverige är som många andra länder ett väl ur-
baniserat land med merparten av befolkningen 
bosatta i tätorter1. Man räknar med att ca 
84 % av den svenska befolkningen bor i tätorter 
(SCB, 2004).  

1  Tätort är en samlad bebyggelse med mer än  200 
invånare.

Tillgång 

Kvalitet 

Nåbarhet 

Den bostadsnära naturens betydelse
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Det som gör Sverige unikt och skiljer sig från 
andra länder är att vi har förvånansvärt god till-
gång till något grönområde direkt från bostaden. 
Vi svenskar har sällan långt till en grönområde, 
park eller skog från bostaden. Trots denna när-
het till grönområdena är det ingen självklarhet 
till hur vi uppfattar tillgången till grönområden. 
Grönområden har alla olika egenskaper och 
kvaliteter, vilket skapar en blandad använd-
barhet. Det finns undersökningar som visar att 
man kan bo ”mitt i naturen” och ändå känna 
att man inte har tillgång till något grönområde. 
Det handlar alltså om hur pass tillgänglig den 
bostadsnära naturen förhåller sig till sin om-
givning. I vissa fall när ett grönområde har en 
sämre användbarhet kan området snarare upp-
levas som en barriär istället för en tillgång. 

De flesta av dagens städer växer på ett eller 
annat vis, dels kan de ske befolkningsmässigt 
eller också till ytan. Tillväxten sker i dag hu-
vudsakligen på två olika vis. Den ena tillväxt-
trenden handlar om att förtäta redan befintliga 
städer och hålla samman bebyggelsen för att 
minska transportbehovet. Det är dessutom 
energibesparande att utnyttja redan befintliga 
infrastruktur och få en blandad flerfunktionell 
stad. Det finns många positiva egensaker med 
att förtäta staden, dessvärre är det ofta grön-

områdena som får ge vika och försvinna på be-
kostnad av ny bebyggelse. Den andra trenden 
är motsatsen till förtätning och kallas för ”Ur-
ban sprawl”. Dessa områden är i regel dåligt 
försedda med både kollektivtrafik och service-
utbud vilket innebär att man ofta blir beroende 
av bilen som transportmedel. 

En av huvuduppgifterna hos stadsplanerarna 
är att just planera hållbart ur ett långsiktigt per-
spektiv. En svår men viktig uppgift kan vara att 
säkra tillgången och skapa bättre tillgänglighet 
till den bostadsnära naturen kring bostäderna. 
Naturmark utanför bostadsområden lämnas of-
tast utanför själva detaljplaneringen och blir på 
så vis inte säkrade för framtiden. Ombildning 
av bostäder, privatisering av allmännyttan, 
påverkar också den mark som omger bostäder-
na. Kommunen bär det slutgiltiga ansvaret för 
att beakta allmänna intressen vid planläggning 
och lokalisering av bebyggelse. Det är dessut-
om inte ovanligt att även kommunen ansvarar 
för den allmänna platsmarken som ska vara of-
fentligt tillgänglig för alla.  
   
Den bostadsnära naturen är alltså en viktig re-
surs för stadens invånare. Att spara och skapa 
många naturområden runt om och i städerna är 
dock inte lösningen för en bättre bebyggd miljö. 

Hållbar stadsplanering handlar om att göra av-
vägningar mellan viktiga aspekter såsom bl.a. 
natur, bebyggelse, infrastruktur, näringsliv samt 
sociala och kulturella värden. Natur av god kva-
litet som är omsorgsfullt utvald och förvaltad 
kan däremot bidraga till en ökad välfärd och 
tillväxt. 

För att säkra tillgången till bostadsnära natur 
innebär det att man hela tiden måste ta med 
de tre begreppen tillgång, nåbarhet och kva-
litet i den fysiska planeringen oavsett om det 
planeras nytt eller enbart sker kompletteringar 
av ett befintligt område. Idag har byggherrarna 
fått ta på sig mycket av ansvaret av dagens ut-
formning av bostadsområdena och de har inget 
ansvar för den offentliga miljön mellan och runt 
omkring husen. Detta resulterar ofta i att om-
rådena i de nya bostadsområdena exploateras 
så mycket som möjligt och ytor för rekreation, 
lek och möten åsidosätts. 
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Tillgång till bostadsnära natur

Undersökningar från Statiska centralbyrån vi-
sar att andelen grönområden successivt har 
minskat i både antal och storlek sedan 1970. 
På en 30 års period har andel grönområden 
i tätorter minskat från 44 % ned till 37 % och 
det mesta talar för att minskningen kommer att 
fortsätta. Den bostadsnära naturen kan idag 
både vara privat och kommunalägd mark. Mar-
ken kan vara detaljplanelagd för just ändamålet 
park eller natur, eller kan den ligga utanför de-
taljplanelagt område och vara skyddad av be-
stämmelser från miljöbalken som reservat för 
natur eller kultur. Områden som hamnar utan-
för dessa bestämmelser saknar en trygghet om 
existens och framtid. Mycket av den bostads-
nära natur som används frekvent av samhällets 
invånare som promenadstråk, alternativa lek-
platser m.m. kan helt sakna planskydd. Dessa 
områden kan inneha en stark identitet för de 
lokala invånarna, men saknar juridiska rättighe-
ter om det planeras något annat. 

Ett resultat av missnöje från allmänheten i att 
allt för många grönområden försvann växte 
fram 1996 och resulterade i Sociotopkartan. 
Där både experter och brukare gemensamt vi-
sar på grönområdenas funktion och betydelse. 
Idag utgör sociotopkartan tillsammans med 
biotopkartan en viktig del av Stockholms Grön-
plan, det övergripande underlaget för grön- och 
friytor i Stockholms översiktsplan.

Nåbarhet till bostadsnära naturområden

Undersökningar visar att folk är villiga och kan 
tänka sig att gå 300 meter för att uppsöka ett 
naturområde. Därmed bör detta avstånd beak-
tas när man planerar nya bostadsområden. Den 
bostadsnära naturen ska vara av så bra kvali-
tet som möjligt och vara nåbar för alla oavsett 
kön, etnicitet, funktionshinder, socioekonomisk 
status. Området ska kunna ge plats och möjlig-
heter till bl.a. lek, rekreation, ensamhet och mö-
ten. Som en del av det offentliga rummet är na-
turområdet och parkerna en demokratisk arena 
vilka sällan är styrda av näringsliv och annan 
handel. Områdena lockar till sig flera olika sor-
ters människor vilket kan öka integrationen och 
den sociala sammanhållningen i samhället.
Hur pass tillgängligt ett grönområde är kan bero 
på flera faktorer. Det kan finnas olika former av 
barriärer som gör det svårt att nå fram till själva 
området, då i form av starkt trafikerade vägar 
eller annan markanvändning som försvårar för 
genomgång. Själva utformningen av och inom 
naturområdet kan göra det svårtutnyttjat, samt 
dålig skötsel av stigar och avsaknad av tydliga 
entréer. 
En annan viktig aspekt då det rör tillgänglighet 
är kunskapen om området.   
Naturen har fått förändrade förutsättningar över 
tiden, förr i tiden fanns det inte lika många kon-
kurrerande faktorer som samhället kan erbjuda 
idag. Därför måste den bostadsnära naturen 
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marknadsföras på ett sätt som man inte behöv-
de förr i tiden. Det var en självklarhet att man 
lekte och vistades ute. Man måste helt enkelt 
locka ut människorna  i naturen och visa dess 
fördelar. Det räcker dock inte enbart med in-
formation och marknadsföring av naturen utan 
man måste även åtgärda förutsättningarna fy-
siskt.  

Boverket nämner i sin tidigare skrift ”Gröna om-
råden i planeringen” gjort rekommendationer på 
avstånd till olika grönområden för sin bostad. 
Den närmsta grönområdet från bostaden bör 
helst ligga inom 50 m från bostaden.
Lokalparken som ska ge möjlighet till lek, pro-
menader, sittmöjligheter och bör kunna nås 
inom 200 meter från bostaden och utan att be-
höva korsa alltför trafikerade vägar.
I stadsdelsparken ska det finnas möjligheter 
till bollspel, folkliv, parklek samt picknick och 
bör finnas inom 500 meter från bostaden och 
inte längre bort än 800 m 
(Boverket, 1999).

I Stockholms parkprogram nämns ytterligare 
en aspekt om att det ska finnas tillång till löp-
träning, bad, fiske, vild natur och utsikt inom ett 
avstånd av 1 km från bostaden.  

Kvalitet av bostadsnära natur

I en del fall kan det vara befogat att ta mark i 
anspråk för bebyggelse i ett naturområde om 
ingreppet inte påverkar naturområdets kvalitet. 
Det är inte alltid mängden grönyta som är mest 
väsentliga och avgörande för ett naturområde, 
utan det är dess kvalitet.

Naturens förhållanden och kvalitet förändras 
kontinuerligt över tiden. Under årets fyra års-
tider händer det mycket med naturen och det 
innebär skiftningar i, färger, former och rums-
bildningar. Ser man ur ett längre perspektiv 
sker förändringar av naturen både genom till-
växt, slitage samt vårdande skötsel. 
Holger Blom som arbetade som stadsträd-
gårdsmästare i Stockholm under 1938 – 1971 
sa följande: ”En park blir aldrig färdig” – Den 
planeras, projekteras, anläggs, bevattnas, slits, 
tas i anspråk av människor, växer, förvaltas, 
används, växer mer, sköts och förändras.
Likaså är den bostadsnära naturen under stän-
dig förändring. Det gäller att hitta dess unika 
kvalitet och förädla den på rätt sätt. En ung 
skog med kan vara en utmärkt lekplats för barn. 
När sedan träden och vegetationen växer upp 
kommer rumsbildningar tillskapas för äldre att 
vistas och umgås i. 

En bostadsnära natur ska kunna tillfredställa 
människans behov av rofylldhet, naturupplevel-
se, lek och umgänge. Det krävs regelbunden 
skötsel för att kvaliteten på ett grönområde ska 
hållas på en hög och jämn nivå. 

Det finns tydliga lagstadgade normer och krav 
på utformning av vägar och trafiklösningar 
samt vad gäller säkerhet och tillgänglighet för 
människor med nedsatt rörelse- och oriente-
ringsförmåga. Dock finns inga specifika krav 
vad en ändamålsenlig utemiljö ska innehålla, 
vilket ofta glöms bort eller löses med standard-
lösningar. Under 1990-talet minskade budge-
ten för att sköta park- och grönområden hos 
många kommuner runt om i landet och många 
av områdena blev igenvuxna och svårbrukbara 
( Boverket, 2007).
I dagsläget har en del kommuner börjat använ-
da sig av gestaltningsprogram som är kopplade 
till planbestämmelserna för detaljplaner.


