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FÖRORD 
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1. INLEDNING 
 

 

I följande kapitel kommer först en generell bakgrund att redovisas, denna leder in till det 
aktuella ämnesvalet. Den ligger i sin tur som grund till det något snävare syftet och 
frågeställningen som presenteras i nästföljande avsnitt. I avsnittet efter presenteras vanligt 
förekommande begrepp som uppkommer regelbundet genom hela studien. Dessa begrepp kan 
vara svårdefinierade och tolkningsbara, därav sker en presentation för att fastställa vad de 
syftar på i denna uppsats. I sista avsnittet presenteras en avslutande disposition för att visa på 
studiens struktur och omfattning. 
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1.1. BAKGRUND 
Fysisk aktivitet har alltid varit en grundförutsättning för hälsa och välbefinnande hos 
människor. Tidigare var fysisk aktivitet en del av vardagen, men samhället har förändrats och 
många former av fysisk aktivitet har förskjutits från vardagen till fritiden. Tekniska 
uppfinningar har ersatt många av människans vardagliga fysiskt ansträngande uppgifter, som 
exempelvis motorfordon som ersatt mycket av gång och cykel aktiviteter. Vardagliga sysslor 
som var fysiskt ansträngande har ersatts av bekvämlighets hjälpmedel som disk- och 
tvättmaskiner, fjärrkontroller, hissar och rulltrappor.  Människors fritid har dessutom blivit 
mer stillasittande då fysiskt passiv underhållning som datoranvändning och tv-tittande har 
ökat markant (Faskunger and Schäfer Elinder, 2006). Den samlade effekten av alla nya 
hjälpmedel i människors vardag har genererat en betydande minskning på 
energiförbrukningen hos människor (Faskunger and Schäfer Elinder, 2006). 
 
Även urbana strukturer har förändrats genom tiden och påverkat den fysiska aktiviteten bland 
allmänheten. Efter andra världskriget började städer bli mer utglesta och många förorter 
uppstod. Detta innebar längre avstånd mellan bostad, jobb och service, vilket gynnade en 
framväxande bilism samtidigt som gång och cykling i vardagen fick sämre förutsättningar. 
Urbana strukturer och en mängd teknologiska uppfinningar har skapat ett samhälle som ofta 
motverkar fysisk aktivitet och främjar fysisk inaktivitet (Faskunger, 2008).  
 
Fysisk aktivitet har minskat men människans behov av att vara fysiskt aktiv kvartstår. 
Människor behöver anstränga sig fysiskt för att fungera optimalt i livet och för att motverka 
skador och sjukdomar. En fysiskt inaktiv livsstil ökar risken för många sjukdomar och det 
ökande utbudet av mat med mycket socker och fett har lett till att fler människor blir 
överviktiga och feta. Enligt en del1 undersökningar skulle många behöva röra sig mycket mer 
för att förbruka samma energi som jägar- och samlarfolk gjorde (Faskunger and Schäfer 
Elinder, 2006). Erkända folkhälsoforskare uttrycker sig så här: 
 

Målet måste vara att skapa attraktiva och stödjande miljöer för fysisk aktivitet 
som kan konkurrera med det allt större utbudet av passiviserande underhållning. 
Det ska inte bara vara nyttigt att röra på sig, utan framför allt roligt och 
trivsamt. 
 
(Faskunger och Schäfer Elinder 2006, s. 9) 

 
Intresset för den fysiska miljöns påverkan på fysisk aktivitet är högst aktuellt, men trots detta 
behövs det fortfarande mer forskning inom detta område. Flera forskare framhåller att detta är 
ett område där det i nuläget finns otillräckligt med forskning. Schantz (2005, 2006, 2003) 
menar att det finns ett stort behov av vidare forskning kring faktorer som påverkar fysisk 
aktivitet och framförallt faktorer i urbaniserade miljöer. Även Faskunger (2007)menar att den 
byggda miljöns påverkan på fysisk aktivitet inte är vidare etablerad. Dessutom kommer den 
mesta forskningen inom detta område från USA och Australien och inte från Sverige (Schantz, 
2006). Att flera forskare visar på att det behövs vidare forskning inom området kan det antas 
att denna studie är relevant för att öka kunskapen inom detta område. 
    
Den fysiska miljön kan både skapa goda förutsättningar och hinder för möjligheterna till 
fysisk aktivitet. Fysisk inaktivitet uppfattas som ett ökande folkhälsoproblem och den fysiska 
miljön spelar en stor roll för vilka förutsättningar som finns till fysisk aktivitet (Faskunger, 
                                                 
1 Faskunger and Schäfer Elinder (2006) citerar till Cordain L och Gotshall RW, Eaton SB. 
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2008). Även om människor överlag rör sig mindre så finns det ett växande intresse hos 
allmänheten överlag för motion och hälsa. Fysisk aktivitet har förskjutits från att ha ingått i 
vardagliga sysslor till något som görs på fritiden (Fredman et al., 2013).  
 
En majoritet av världens sex miljoner människor bor i dag i tätorter, samtidigt kan en 
minskning av den urbana tillväxten urskiljas i industriländer. Den här urbana 
tillväxtminskningen beror på att människor i industriländer börjat flytta tillbaka till 
landsbygden eller förorter. Detta bidrar till att städer glesas ut och avstånd ökar mellan arbete, 
bostad, service och fritid (Hall and Pfeiffer, 2000). Stadsutglesning har blivit likställt med 
övervikt, fetma och tillhörande sjukdomar eftersom det gynnar ett ökat bilanvändande, 
samtidigt som det motverkar gång och cykling och därmed indirekt FA. Om 
bebyggelsetätheten däremot ökar tenderar bilanvändandet att minska och gång, cykling att 
öka (Edwards and Tsouros, 2006). Samtidigt blir tillgängliga platser för fysisk aktivitet färre i 
och med en tätare bebyggelse. Grönytor som främjar fysisk aktivitet blir färre, eftersom 
exploatering ofta prioriteras. Ett rådande planeringsideal som förespråkar förtätning av 
bebyggelse står i motsatsförhållande till bevarandet av tätorters grönytor och indirekt för 
utrymmen som används till fysisk aktivitet.  
 
Det växande intresset för motion och hälsa bör tas i beaktande, även inom fysisk planering. 
Inom forskning för friluftsliv kan det också urskiljas en vilja att fysisk planering bör fungera 
som ett verktyg för att främja friluftsliv, vilket inkluderar fysisk aktivitet: 
 

..är det motiverat att ställa frågan om och i så fall hur den kommunala fysiska 
planeringen kan fungera som verktyg för att främja friluftsliv och naturturism. 
Detta bör diskuteras i relation till allmänhetens höga förväntningar på 
möjligheterna att utöva friluftsliv och den höga tilltro till planering som 
uttrycks i offentlig policy och myndighetsdokument. 
 
(Fredman et al. 2013, s.192) 

 
I nästa avsnitt kommer syfte och frågeställningar att presenteras. Dessa behövs för att studien 
ska ha en utgångspunkt att formas efter.  

1.2. SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING 
Utifrån ovanskrivna problem är syftet med denna studie att beskriva och undersöka 
sambandet mellan den fysiska miljön och fysisk aktivitet i tätbebyggelse. Vidare är syftet att 
analysera hur fysisk planering kan användas som verktyg för att främja fysisk aktivitet. Dessa 
frågeställningar ska uppsatsen utgå ifrån: 
 

 Hur påverkar förtätning och stadsutglesning individers vilja att utöva fysisk aktivitet? 

För att få en förståelse för dessa urbana strukturer behöver följande fråga först besvaras: 
 

o  Vilka drivkrafter ligger bakom förtätning och stadsutglesning? 

 
 Hur kan individers vilja att fysiskt aktivera sig i tätbebyggelse främjas och realiseras 

genom fysisk planering i Sverige? 

 
För att besvara ovannämnda fråga bör följande fråga också besvaras: 
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o Vilka faktorer i den fysiska miljön påverkar individers vilja att utöva fysisk 

aktivitet i tätbebyggelse? 

För att kunna besvara studiens syfte och frågeställning så kommer jag att identifiera, 
analysera och tolka litteratur som undersöker sambandet mellan den fysiska miljön, fysisk 
planering och fysisk aktivitet. Hur jag har gått tillväga kommer att beskrivas mer ingående i 
kapitel 2. Dessförinnan krävs dock en viss fördjupning av vanligt förekommande begrepp 
inom området. Detta kommer att behandlas i nästkommande avsnitt. 
 

1.3. BEGREPPSDEFINITION 
Fysisk aktivitet är ett begrepp som kan tolkas på flera sätt, därför kommer detta begrepp att 
introduceras redan innan undersökningen. Eftersom fysisk aktivitet och hälsa är nära kopplat 
till varandra så kommer jag att redogöra för fler begrepp som är vanligt förekommande inom 
detta område.  
 

1.3.1. FOLKHÄLSA OCH HÄLSA 
 
Den senaste definitionen av hälsa från Världshälsoorganisationen (WHO) togs fram vid 
Ottawakonferensen 1986:  
 
”Hälsa ses som en resurs i vardagslivet, inte målet med livet. Hälsa är ett positivt koncept 
som betonar sociala och individuella resurser såväl som fysisk förmåga.” 
 
Folkhälsa definieras av Faskunger och Schäfer Elinder (2006) som befolkningens 
hälsotillstånd och tar hänsyn till nivå och fördelning av hälsan. Vilket betyder att målet är att 
uppnå en god hälsa som ska fördelas jämnt över hela befolkningen.  
 

1.3.2. FYSISK AKTIVITET OCH AKTIV TRANSPORT 
 
Fysisk aktivitet kommer hädanefter benämnas FA och definieras som: 
  
”all typ av rörelse som ger ökad energiförbrukning” (Faskunger and Schäfer Elinder, 2006) 
 
FA kan utföras inom olika områden, vilka kan delas in i 6 kategorier (Faskunger and Schäfer 
Elinder, 2006): 
 

 FA i vardagen – att gå, bära, lyfta med mera 

 FA i arbetet 

 Aktiv transport – promenad eller cykling 

 FA på fritiden i hemmet eller som hobby 

 Motion 

 Träning och idrott med inriktning på tävling 
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Den FA som främst kommer behandlas i denna studie ligger inom de tre sistnämnda 
kategorierna. Forskning om aktiv transport kommer också undersökas, eftersom den sortens 
FA ofta utförs på samma platser som studien har för syfte att undersöka.  
 
FA är ett brett begrepp och jag har i min studie fokuserat på vissa aspekter. Detta kommer 
närmare redovisas i kapitel 3. Andra för undersökningen relevanta begrepp kommer att 
diskuteras och förklaras mer ingående i respektive tillhörande kapitel.  
 

1.4. DISPOSITION 
Studien har disponerats genom att utgå från en bred och generell nivå till att bli allt snävare ju 
längre ner i kapitlen man kommer.  

Första kapitlet presenterar det aktuella ämnesvalet med bakgrund, syfte och 
problemformulering. Även svårdefinierade begrepp som uppkommer i uppsatsen redovisas. 

Andra kapitlet presenterar hur studien har genomförts, vilken metod och tillvägagångssätt 
som använts. Urval och avgränsning av vald litteratur redovisas. En kritisk granskning mot 
vald metod och litteratur behandlas. 

I tredje kapitlet kommer aktuell forskning om alla faktorer som kan påverka hälsa och 
sambandet mellan hälsa och fysisk aktivitet att presenteras. Befolkningens fysiska 
aktivitetsmönster kommer att redovisas och drivkrafter bakom stadsutglesning och förtätning.  

Fjärde kapitlet innehåller studiens analys- och resultatdel, med forskning om sambandet 
mellan fysisk aktivitet och fysisk miljö. Vidare kommer studien gå in mer på det specifika 
syftet, nämligen sambandet mellan fysisk aktivitet, fysisk planering och urbana strukturer.  

I det femte och slutgiltiga kapitlet kommer studiens analys- och resultatdel att diskuteras med 
utgångspunkt från forskningsöversikten. Syftet och frågeställningen kommer att besvaras och 
diskuteras.  

I följande kapitel kommer det tillvägagångsätt som använts genom denna undersökning att 
presenteras.  
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2. METOD & TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
 

 

I följande kapitel redovisas det tillvägagångssätt som använts för att välja, systematisera och 
bearbeta litteratur. Inledningsvis presenteras den metod som använts för att samla in empirisk 
data. I nästkommande avsnitt behandlas det urval och den avgränsning av litteratur som gjorts. 
I sista avsnittet redovisas en kritisk granskning av vald metod och litteratur. 
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2.1. DOKUMENTSTUDIE 
Studien har genomförts med hjälp av en analys av dokumentära skriftliga källor. 
Stadspublikationer och officiell statistik som är auktoritativa, objektiva och faktabaserade 
kommer behandlas. Även artiklar, tidskrifter, böcker och dokument online har bearbetas. För 
att undersöka dokumentens validitet har fyra huvudsakliga kriterier stått som grund: 
autenticitet, trovärdighet, representativitet och innebörd. Valet att använda skriftliga källor 
grundar sig i att de har god tillgänglighet, vilket gör det möjligt att samla på sig mycket 
relevanta källor trots begränsad tid (Denscombe, 2000). 

Kapitel 3 ligger som grund till analysen i kapitel 4. Där har jag undersökt hur FA påverkar 
människors hälsa. Detta för att kunna säkerhetsställa att FA är ett viktigt och relevant område 
att undersöka. Som grund har även aktuell forskning kring den fysiska miljöns påverkan på 
människors vilja till FA använts. De olika forskarnas argument, begrepp, fenomen och 
påståenden har grupperats och kategoriserats under rubriker med hjälp av en matris2, för att 
underlätta identifiering av samband och mönster. Dessa samband och mönster mellan FA, 
fysisk miljö och fysisk planering har sedan kvalitativt undersökts, tolkats, jämförts och 
därefter redogjorts för i kapitel 4.  

Dessa kategoriserade rubriker har sedan legat som grund för dispositionen i denna studie. 
Litteraturen har delats upp i tre olika kategorier: Första delen (Forskningsöversikt) innehåller 
en övergripande beskrivning av alla faktorer som påverkar hälsa, kopplingen mellan hälsa och 
FA samt drivkrafter bakom förtätning och stadsutglesning. Andra delen (Fysisk aktivitet och 
fysisk miljö samt Fysisk aktivitet och fysisk planering) är insamlat material i form av 
dokumentära källor som förklarar sambanden mellan den fysiska miljön, fysisk planering och 
FA. Den slutliga kategorin (Fysisk aktivitet och urbana strukturer) innehåller dokumentära 
källor som förklarar sambandet mellan FA och urbana strukturer. Efter respektive avsnitt finns 
en sammanfattande analysdel, där avsnitten tolkas. I kapitel 5 kommer den slutliga analysen 
som omfattar hela studien, där vägs allt material som undersökts samman, till en 
sammanfattande analysdel. De samband som identifierats och utlästs av materialet leder sedan 
fram till en slutsats för hur FA kan främjas genom fysisk planering i Sverige. 

På grund av arbetets omfattning på 15 högskolepoäng så finns det en viss tidsbegränsning 
vilket medför att urval och avgränsning av litteratur måste genomföras. Detta kommer att 
presenteras i nästkommande avsnitt. 

 
Figur 1. Del av matris som använts vid insamling och analys av material 

                                                 
2 Se Figur 1och Figur 2 

Peter Schantz Johan Faskunger
Lawrence D. Frank. PhD 
and Mr. Peter Engelke

Peggy Edwards and 
Agis Tsouros

Peter Fredman, Marie 
Stenseke, Klas Sandell 
och Anders Mossing Litteratur

FYSISK AKTIVITET OCH FYSISK MILJÖ       
SAMT                                       

FYSISK AKTIVITET OCH FYSISK PLANERING

Fysisk planering och fysisk aktivitet

Friluftslivet är ett viktigt markanvändningsintresse ur flera aspekter, 
samtidigt visar studier att friluftsliv har låg status i kommunal fysisk 
planering. 9 1. (2003) Peter. Schantz -
stads- och trafikplanering kan påverka FA 2 2. (2012) Peter Schantz - 

kritiserar samhället för att inte skapa stödjande miljöer för FA 4 3. (2005) Peter Schantz - 
på senare år har samhällsaktörer insett samhällsstrukturers betydelse 
för FA 5 4. (2006) Peter Schantz - 

Övervikt och fetma är vanligare där markutnyttjande försvårat för FA 5 5. (2008) Johan Faskunge

Markexploaterings mönster och transportinvesteringar tillsammmans 
påverkar FA/resebeteenden i byggda miljöer 7 6. (2007) Johan Faskunge

Utmaning i den byggda miljön för att främja FA: aktiv transport låg 
prioritet 8

7. (2000) Lawrence D. Fra
Health: A Literature Revi



9        FYSISK PLANERING FÖR FYSISK AKTIVITET 
 

 
Figur 2. Del av matris som använts vid insamling och analys av material 

2.2. URVAL OCH AVGRÄNSNING 
Eftersom det finns en tidsmässig begränsning och att syftet med detta kandidatarbete är att 
behandla ett ämne inom ramen för fysisk planering, har ett fokus på den fysiska miljöns 
påverkan på FA getts störst utrymme. Även om ett flertal andra faktorer som påverkar FA 
presenteras inledningsvis så finns det ett fokus på den fysiska miljön.  

Bearbetad litteratur är vetenskapligt granskad och aktuell. Det är en viss bredd av vald 
litteratur, då både nationell och internationell litteratur har behandlats. All litteratur har 
analyserats utifrån en nationell kontext, eftersom sociokulturella aspekter annars bör vägas in. 
Det är även enklare för mig att hantera frågor om fysisk planering i Sverige eftersom jag 
främst har kunskap om planlagstiftning och planeringens praktik i Sverige. Den forskning 
som använts har också en bredd i den meningen att den inte enbart är tagen inom området för 
fysisk planering. Ett flertal olika andra fält, så som medicin, hälsa och idrott har också 
bearbetats. Dessutom har FA undersökts i ett bredare sammanhang då litteratur om friluftsliv 
också bearbetats, där speciell vikt lagts på det friluftsliv som utgör FA i tätbebyggelse.  
 

Peter Schantz Johan Faskunger
Lawrence D. Frank. PhD 
and Mr. Peter Engelke

FYSISK AKTIVITET OCH FYSISK MILJÖ       
SAMT                                       

FYSISK AKTIVITET OCH FYSISK PLANERING

Fysisk planering och fysisk aktivitet

Friluftslivet är ett viktigt markanvändningsintresse ur flera aspekter, 
samtidigt visar studier att friluftsliv har låg status i kommunal fysisk 
planering. 
stads- och trafikplanering kan påverka FA 2

kritiserar samhället för att inte skapa stödjande miljöer för FA 4
på senare år har samhällsaktörer insett samhällsstrukturers betydelse 
för FA 5

Övervikt och fetma är vanligare där markutnyttjande försvårat för FA 5

Markexploaterings mönster och transportinvesteringar tillsammmans 
påverkar FA/resebeteenden i byggda miljöer 7

Utmaning i den byggda miljön för att främja FA: aktiv transport låg 
prioritet

öka FA mer effektivt om de innebär förändringar i den fysiska och 
sociala miljön 5
Allmänhetens första prioritet på kommunala satsningar är natur och 
sjöar och andra plats strövområden och parker 1
Utmaning i den byggda miljön för att främja FA:  Boendes motstånd mot 
förändringar 
Utmaning i den byggda miljön för att främja FA: kollektivtrafik/låg 
status

allemansrätten kan inge en känsla av att det finns obegränsade
markresurser för friluftslivet och i plankonflikter används argumentet 
”friluftslivet kan alltid flytta
någon annanstans” 

 I flera officiella dokument uttrycks även att kommunerna genom sin 
fysiska planering, ska främja friluftsliv och tillhandahålla tillgänglig 
rekreationsnatur
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Studien har sin huvudsakliga fokus på större orter med hög bebyggelsetäthet. Eftersom att det 
kan antas att mindre orter inte har lika stora problem med begränsad marktillgång som större 
orter har. Ett fokus på de allra mest tätbebyggda områdena kommer att genomföras. De 
perifera lägena utesluts eftersom de oftast har tillräckligt med mark i närheten för FA. 
 
Studiens fokus ligger på en grannskapsnivå eftersom det huvudsakliga syftet inte är att 
granska FA som utförs för pendling. Även om litteratur som beskriver FA för pendling 
används så kommer det att tolkas utifrån den här studiens huvudsakliga studieobjekt. Den 
fysiska aktivitet som utförs på fritiden för rekreationssyfte är den som främst kommer 
behandlas i denna undersökning.  Fokus har inte getts till platsbunden FA utan FA som inte 
utförs på någon speciell plats, eftersom jag ville undersöka detta fenomen på en mer generell 
nivå. I nästkommande avsnitt redovisas det kritiska förhållningsätt som vald metod och 
litteratur tagits an med. 
 

2.3. METODKRITIK & KÄLLKRITIK 
Det kan finnas vissa problem med att använda dokumentstudie som metod, eftersom vissa 
materials tillgänglighet avsiktligt kan begränsas. Det material som detta kan gälla är främst 
medicinska journaler, polisregister och interna PM och liknande. Eftersom det här är material 
som inte kan anses relevant för denna studie har det förmodligen inte utgjort något problem. 
Källor som tas från internet är okontrollerade och måste därför genomgå en särskild 
granskning för att avgöra om de är trovärdiga. De dokument som kommer bearbetas är 
sekundära källor och framställt i ett annat syfte än denna studies. Dokumenten bygger inte på 
en objektiv verklighet, utan de är ett resultat från tolkningar av författaren (Denscombe, 2000).  
 
Ett problem med att litteraturen har en sådan bredd kan vara att jag gör en undersökning inom 
folkhälsoområdet vilket jag inte har expertkunskap inom. Eftersom jag inte har någon djup 
kunskap i begrepp och diskussioner som används, kan de möjligtvis misstolkas. Jag bedömer 
ändå att detta inte utgjort något problem då jag valt att analysera materialet utifrån ett väldigt 
grundligt tillvägagångsätt. Kvalitativ metod har använts istället för kvantitativ. 
 
Det finns alternativa metoder som skulle kunnat användas i stället, exempelvis fallstudie och 
enkäter.  Eftersom jag valde att undersöka på en mer generell nivå kan det antas att den metod 
som använts ändå var mest lämpad. Mitt fokus har inte legat i att undersöka platsspecifik FA 
utan FA på en mer rörlig och övergripande nivå, därav kan det antas att en mer övergripande 
metod är bättre lämpad än en metod som fokuserar på specifika fall.  
 
I nästkommande kapitel kommer forskning från en mer övergripande nivå att presenteras. Den 
kommer ligga som grund för analys av den mer specifikt inriktade forskningen som 
presenteras i kapitel 4. Sambandet mellan FA och folkhälsa kommer att redovisas. Vidare 
kommer drivkrafter bakom stadsutglesning och förtätning att presenteras. 
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3. FORSKNINGSÖVERSIKT 
 

 

I följande kapitel kommer den forsknings- och kunskapsöversikt som står till grund för 
studien att presenteras. Syftet med denna översikt är att ge en teoretisk bakgrund som den 
fortsatta studien kan förhålla sig till. 

I första avsnittet kommer befintlig forskning kring alla faktorer som påverkar hälsa att 
redovisas. Detta är relevant eftersom fysisk aktivitet och hälsa har ett starkt samband till 
varandra. Att redovisa alla faktorer som påverkar hälsa är viktigt eftersom det har ett indirekt 
samband med FA och därmed också kan påverka FA. Det kan därmed anses viktigt att ha 
denna kunskap vid analys av materialet. 

I andra avsnittet kommer en mer ingående beskrivning av sambandet mellan fysisk aktivitet 
och folkhälsa att redovisas. Både hälsosam fysisk aktivitet och fysisk aktivitet som hälsorisk 
kommer presenteras. 

I tredje avsnittet kommer nuvarande mönster och framtida tendenser till befolkningens 
aktivitetsmönster att presenteras.  

I fjärde avsnittet kommer befintlig forskning om vilka faktorer och drivkrafter som ligger 
bakom hur tätorter byggs upp och utvecklas att redovisas. Drivkrafter bakom främst 
stadsutglesning och förtätning av tätorter kommer att behandlas. Hur dessa drivkrafter har 
verkat genom historien och vilka tendenser som kan urskiljas idag för framtiden. Slutligen 
kommer en sammanfattande diskussion som binder samman alla delar i kapitlet. 
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3.1. BESTÄMNINGSFAKTORER FÖR HÄLSA 
För att utreda vilka alla faktorer som generellt påverkar människors hälsa är, kommer en 
konceptuell förklaringsmodell av Dahlgren och Whitehead (2006) att beskrivas. Modellen är 
uppdelad i 5 delar som alla påverkar människors hälsa på ett eller annat sätt. Placerade i den 
innersta cirkeln är faktorer som i allmänhet är givna och inte går att reglera, så som ålder, kön 
och genetiska egenskaper. Alla andra omgivande lager kan däremot påverkas av politiska 
beslut (Dahlgren and Whitehead, 2006). 
 
Det första lagret ”Individual lifestyle factors” kan förklaras som individuella livsstilar, och 
innebär beteende egenskaper hos individer som kan påverka hälsan. Detta kan vara faktorer 
som exempelvis rökvanor och FA. Andra lagret ”Social and community networks”, kan 
översättas som sociala- och lokala nätverk, och innebär den påverkan som medmänniskor och 
närmiljön utgör på individers hälsa. Tredje lagret ”Living and working conditions” innebär att 
en individs förmåga att bibehålla sin hälsa påverkas av levnads- och arbetsvillkor, 
livsmedelsförsörjning och tillgång till grundläggande varor och tjänster. Sista lagret "General 
socioeconomic, cultural and environmental conditions” omfattar de ekonomiska, kulturella 
och miljömässiga förhållandena som påverkar hela samhället överlag (Dahlgren and 
Whitehead, 2006). 
 
Det ska understrykas att alla bestämningsfaktorerna interagerar med varandra och har därmed 
en ömsesidig påverkan på hälsan. Individuella livsstilar är sammankopplade med sociala- och 
lokala nätverk samt levnads- och arbetsvillkor, dessa är i sin tur relaterade till den generella 
socioekonomiska och kulturella miljön (Dahlgren and Whitehead, 2006). 
 
Figur 1. De huvudsakliga bestämningsfaktorerna för hälsa 
 

 
 
(Dahlgren and Whitehead, 2006) 
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Eftersom FA är en av faktorerna som har inverkan på människors hälsa enligt erkänd 
forskning av specialister inom området, kan det antas att nämnd faktor är viktig att undersöka 
mer kring. Eftersom FA inte är given utan faktiskt kan påverkas genom politiska beslut, kan 
vikten av att detta fenomen undersöks motiveras ytterligare. Kan FA påverkas kan det därmed 
antas att hälsa också påverkas, fast indirekt.  
 
I nästa avsnitt kommer forskning om FA och hälsa att bearbetas för att undersöka om det finns 
en större inverkan av FA på folkhälsan överlag och inte enbart på individnivå. Vidare kommer 
en redovisning av forskning som undersökt hur mycket människor i allmänhet rör sig i 
Sverige och vilka framtida tendenser som kan urskiljas i människors aktivitetsmönster 

3.2. FYSISK AKTIVITET OCH FOLKHÄLSA 
För att närma sig studiens syfte och frågeställning undersöks i kommande avsnitt vilket behov 
överlag som finns hos befolkningen är att utföra FA. Vidare kommer påverkan av FA på 
folkhälsan i stort att undersökas och presenteras. 

FA eller inaktivitet har många effekter på folkhälsan. FA kan påverka hälsan hos individer 
både positivt och negativt, ofta beroende på vilken intensitet och omfång den utförs med. 
(Faskunger and Schäfer Elinder, 2006). 
 
Det är ungefär 70 procent av yngre vuxna och 60 procent av vuxna som kommer upp till 
rekommenderad nivå av FA i Sverige. 60 procent av vuxna motionerar regelbundet och det 
finns en växande trend, flera motionera än tidigare. Faskunger och Erlinder (2006) menar att 
även om fler vuxna motionerar regelbundet är det sannolikt att den totala energiförbrukningen 
av FA har minskat jämfört med tidigare årtionden. Jämfört med de flesta andra EU-länder är 
både barn och vuxna i genomsnitt mindre fysiskt aktiva i Sverige (Faskunger and Schäfer 
Elinder, 2006). 
 
FA kan antas påverka folkhälsan överlag enligt nämnd forskning. En tendens till att fler 
individer har börjat motionera kan urskiljas samtidigt som energiförbrukningen minskat. FA 
kan härmed antas påverka hälsa och folkhälsan i stort, däremot behöver det undersökas om all 
FA eller vilken slags FA som är hälsofrämjande. Detta kommer att redovisas i följande avsnitt. 

3.2.1. HÄLSOFRÄMJANDE FYSISK AKTIVITET 
Hälsofrämjande FA definieras av Faskunger och Schäfer Elinder (2006) som FA som 
förbättrar hälsan utan att förorsaka skada. Att ett regelbundet utövande av FA främjar både 
psykisk och fysisk hälsa är numera erkänt (Faskunger and Schäfer Elinder, 2006). 
 
FA minskar bland annat risken för fysiska sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar, slaganfall, 
vissa cancerformer, typ 2-diabetes, benskörhet, högt blodtryck, höga blodfetter, övervikt och 
fetma med flera. Vidare kan FA motverka psykisk ohälsa såsom depression, oro, ångest och 
istället främja självkänsla och positiv kroppsuppfattning. Vidare kan FA motverka psykisk 
ohälsa såsom depression, oro, ångest och istället främja självkänsla och positiv 
kroppsuppfattning (Faskunger and Schäfer Elinder, 2006). 
 
Kondition, balans, koordination, styrka i muskler och bindväv kan förbättras genom FA. 
Äldres kognitiva förmåga kan förbättras och demens kan förebyggas genom FA. Utebliven FA 
ökar däremot risken för nämnda symptom. Även om FA påverkar uppkomst av nämnda 
sjukdomar, så finns det också andra faktorer som är givna som kan bidra till uppkomst av 
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sjukdomstillstånd. En sådan faktor kan exempelvis vara genetiskt ursprung (Faskunger and 
Schäfer Elinder, 2006).  
 
Även om FA kan främja fysisk och psykisk hälsa är det inte enbart det som avgör en individs 
hälsa, utan också redan givna förutsättningar som inte går att påverka.  

3.2.2. FYSISK AKTIVITET OCH HÄLSORISK 
FA som kan utgöra en hälsorisk är ofta förbunden med idrottsaktiviteter och högintensiv 
motion, det kan exempelvis vara skador på skelettben och tillfälligt högre risk för hjärtdöd 
eller en kombination av båda. FA har också en dålig påverkan på hälsan om den utförs i 
överdriven mängd och i samband med ätstörningar, detta kan ses inom framförallt elitidrotten. 
De som löper störst risk för ätstörningar är framförallt de som utövar estetiska sporter, 
uthållighetssporter och bollsporter på elitnivå. 
 
Vid lågintensiv motion som promenad, vardagscykling, transport är risken liten att råka ut för 
någon medicinsk komplikation. Risken för skador är dock större vid motionsaktiviteter som 
löpning och bollspel. Vid högre intensitet, frekvens och belastning ökar skaderisken.   
 
På grund av den höga skaderisken hos elitidrottare menar Faskunger och Schäfer Elinder 
(2006) att de flesta elitidrotter inte kan klassas som hälsofrämjande. Samtidigt menar de att 
elitidrottare kan sägas ha en indirekt positiv påverkan på hälsofrämjandet då de influerar barn 
och ungdomar att utöva idrott. Studier3 visar att allvarliga skador som exempelvis hjärtattack 
och plötslig död sker ytterst sällan bland motionärer (Faskunger and Schäfer Elinder, 2006).   
 
Ett samband mellan högintensiv motion och skador kan urskiljas. Lågintensiv motion kan 
därmed antas främja hälsa i mångt och mycket, med undantag för viss motion som har större 
risk att framkalla skador och därmed motverka hälsa. Vilket behov som finns av att utföra FA 
idag och vilka framtida tendenser som kan urskiljas kommer att presenteras i kommande 
avsnitt. 

3.3. FYSISKA AKTIVITETSMÖNSTER IDAG OCH IMORGON 
För att närma sig studiens syfte och frågeställning kommer de former av FA som flertalet 
människor utför i Sverige eller vill utföra att presenteras i kommande avsnitt. Individers motiv 
bakom utövandet av FA kommer undersökas, för att urskilja vilka behov av FA som finns. 

3.3.1. FYSISKA AKTIVITETSMÖNSTER IDAG 
Enligt Schantz (2003) är de former av FA som flest svenskar utövar promenader, vandringar 
och jogging. Cykelturer, långpromenader och skogsutflykter hamnar högst på listan över de 
FA som de flesta gillar att ägna sig åt (Schantz, 2003). När det gäller aktiv transport utförs 40 % 
eller över av alla resor med cykel eller gång i Sverige (Frank and Engelke, 2000). 
  
Enligt undersökningen friluftsliv 074 är nöjes- och motionspromenader den aktivitet som är 
vanligast att ha utfört under en 12-månadersperiod (nästan 95 % av de svarande). Nöjes- och 
motionspromenader är även den aktiviteten som är vanligast(ca 32 %) att ägna sig åt ofta (mer 
än 60 gånger per år). FA är även det centrala motivet för att utöva en aktivitet i natur- och 
kulturlandskap på vardagar. Avkoppling och att vara nära naturen är också viktiga motiv för 
                                                 
3 Faskunger och Schäfer Elinder (2006) citerar Blair SN, Kohl HW, Barlow CE, Paffenbarger RS, Jr., Gibbons 
LW, Macera CA. 
4 Vars resultat redovisas i Fredman et al. (2013) 
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utövandet av aktiviteter, men inte det viktigaste motivet under vardagar (Fredman et al., 2013). 
Däremot är avkoppling, social samvaro och att vara nära naturen det viktigaste motivet under 
helger och ledigheter (Tabell 1). 
 
Tabell 1. Motiv för att utöva aktiviteter i natur- och kulturlandskapet (Fredman et al., 2013) 

      
Enligt (Fredman et al., 2013) är friluftsliv under vardagar nästintill liktydigt med 
motionsaktiviteter, framförallt för kvinnor. Friluftsliv i Sverige idag kännetecknas av ett brett 
deltagande. Samtidigt finns det ett tydligt mönster att merparten av de som utövar 
motionsaktiviteter är från den nya medelklassen. Fredman et al. (2013) hänvisar till Karlsson5 
som menar att detta är ett uttryck för det nutida konsumtionssamhällets urbana livsstilar.  
 

3.3.2. UTVECKLINGSTENDENSER FÖR FYSISK AKTIVITET  
Tabell 2. Friluftsfrågor som ingått i SCB:s undersökningar av levnadsförhållanden (ULF) 1976-2010. Andel personer i 
Sverige 16-84 år (16-74 år 1976) som ägnat sig åt olika friluftsaktiviteter minst en gång under senaste 12-månaders 
period (Fredman et al., 2013). 
 

 
Inga dramatiska förändringar kan urskiljas i de utvecklingstendenser som SCB:s 
undersökning visar, däremot har nöjes- och motionspromenader ökat och befunnit sig i en 

                                                 
5 Karlsson, Sven-Erik (2012) citeras av Fredaman et al. (2013) 
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kraftigare uppåtgående trend än övriga aktiviteter. Eftersom betydande metodförändringar 
genomförts under 2006-2008 samt att åldersintervallet ändrats efter år 1976, kan det vara 
svårt att tolka tendenser över hela tidsperioden (Fredman et al., 2013). 
 
Men viljan att utöva mer FA finns och knappt hälften av de svarande i den stora rikstäckande 
enkätundersökningen friluftsliv 07 menar att det finns någon eller några aktiviteter som de 
skulle vilja ägna sig mer åt än de gör i nuläget. Dessutom tror ungefär 80 % av de svarande att 
det inte är någon aktivitet som de kommer utföra mindre av om fem år. (Fredman et al., 2013). 
De aktiviteter som de svarande främst vill ägna sig åt på vardagar och helger är nöjes- och 
motionspromenader, jogga/terränglöpning och ströva i skog och mark, med tillägget 
fritidsfiske på helger. På längre ledigheter är det andra aktiviteter som de svarande helst vill 
utföra, exempelvis fjällvandring (Fredman et al., 2013). 
 
Utifrån ovanstående forskning kan nöjes- och motionspromenader utläsas som den FA som är 
vanligast att utöva, samt en bland de FA som flest vill utföra mest av. Vidare har denna 
aktivitet ökat kraftigt i förhållande till andra aktiviteter. FA är även den huvudsakliga 
anledningen till aktivitetsutövande på vardagar. Det är därför intressant att undersöka hur FA 
förhåller sig till urbana strukturer. 
 
Fredman et al. (2013) menar att en tendens till uppluckring av uppdelningen mellan stad och 
land liksom mellan naturlandskap och kulturlandskap för friluftsliv kan urskiljas. Det är 
därför intressant att djupare undersöka och diskutera frågor om urbana strukturer. I 
nästkommande avsnitt undersöks vilka drivkrafter som ligger bakom olika urbana strukturer, 
med ett fokus på främst stadsutglesning och förtätning.  

3.4. DRIVKRAFTER BAKOM STADSUTGLESNING OCH FÖRTÄTNING 

3.4.1. URBAN BEFOLKNINGSTILLVÄXT 
Något som har påverkat och påverkar urbana strukturer är den urbana befolkningstillväxten. 
Några år efter millenniet bodde en majoritet av världens sex miljoner människor i tätorter. 
Den urbana befolkningen förväntas dessutom öka kraftigt. Mellan 2000 och 2025 väntas 
människor som bor i tätorter att öka med dubbelt så mycket, från 2,4 biljoner (1995) till 5 
biljoner. Hall and Pfeiffer (2000) beskriver att denna explosionsartade befolkningstillväxt i 
tätorter i dag främst sker i utvecklingsländer och att den största urbaniseringsvågen redan 
skett i industriländer. 76 procent av populationen i industriländer bor redan i urbana områden, 
människor och arbeten flyttar i stället ut från stora tätorter till mindre urbaniserade områden. 
För första gången på över ett halvt decennium flyttar människor tillbaka till landsbygden för 
att odla i Östeuropa, det sker dessutom en minskning av den urbana tillväxten i industriländer 
(Hall and Pfeiffer, 2000).  

3.4.2. DRIVKRAFTER BAKOM DEN URBANA TILLVÄXTEN 
Hall and Pfeiffer (2000) identifierar tre stora drivkrafter bakom den explosionsartade urbana 
tillväxten som ägt rum under det senaste århundradet. Dessa är industrialiseringen samt den 
efterföljande avindustrialiseringen, transportrevolutionen och telekomrevolutionen. 
Industrialiseringen framskred fram till 1950-talet i industriländer, däremot har antal 
fabriksarbetare minskat genom hela 1900-talet. Fabriksarbetare har ersatts av servicearbetare, 
de utgör en majoritet idag. Informationsarbetare har också ökat. Industrialiseringen och 
efterföljande avindustrialisering har lett till flera gånger så höga inkomster per capita för alla. 
Transportrevolutionen gjorde det lättare att ta sig fram snabbare, genom cykel, kollektivtrafik 
och bilen. Telekomrevolutionen är den utveckling som skett gällande hur vi kommunicerar 
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med varandra, vilket ändrades kraftigt genom att telefonen, faxen och internet.  

Den senaste dramatiska drivkraften som redan kan urskiljas för 2000-talet är 
informationsrevolutionen, som sammanfogar all tidigare separerad teknik så som; dator, 
telekommunikation och television. Denna sammanslagning av teknik har resulterat i en 
globalisering, tätorter har blivit sammankopplade i komplexa system av global samverkan och 
därmed har ett ömsesidigt beroende uppstått. Detta har resulterat i en internationell 
uppdelning av urban arbetskraft, där tillverkning har förskjutits från industriländer till 
utvecklingsländer till fördel för mer avancerade tjänster. Detta är ett resultat av globala 
nätverk där information och varor utväxlas över obegränsade sträckor. Hall and Pfeiffer (2000) 
menar att vid 2025 kommer hela världen bestå av ett urbant nätverk med automatisk 
produktion, transportering och kommunikationssystem, vilket kommer resultera i att 
människor kommer arbeta med mindre fysiskt ansträngande arbeten, som utbildning, 
konsultering och samhällstjänster. 

3.4.3. STADSUTGLESNING 
Arnstberg (2005) förklarar begreppet stadsutglesning som ett fenomen där invånare sprider 
sig till utkanten av centrum när staden växer. Motsatsen är när staden växer på grund av att 
människor i stället flyttar in till centrum. Städers tillväxt sker oftast i form av utglesning och 
inte genom att människor flyttar in till centrum. Ett internationellt begrepp som oftast används 
för att förklara stadsutglesning är urban sprawl (Arnstberg, 2005). 
 
Bruegmann (2005) beskriver olika faktorer som anses ha förorsakat stadsutglesning. 
Forskaren menar att det inte är en faktor som orsakar stadsutglesning utan flera orsaker som 
samverkar i ett komplext system. 
 
Nya idéer om välfärdssamhället utvecklades kring sekelskiftet, drömmen om en vacker och 
väl fungerande stad. En del av borgerskapet började flytta till villasamhällen utanför staden 
och en växande medelklass följde efter. Därmed uppstod vår tids växande villaförorter. 
Medelklassfamiljer flydde stadens otrygghet och smutsiga omgivning för villaförorter som 
erbjöd lantlivets behag och stadslivets förmåner (Arnstberg, 2005).  Detta samband mellan 
stadsutglesning, smuts och oordning i städer kan även urskiljas av Bruegmann (2005). Han 
beskriver att en av orsakerna till stadsutglesning är att flertalet människor som bor i förorter 
väljer att bo där eftersom de inte gillar smutsen och oordningen som karaktäriserar 
artonhundratalets industristad. Majoriteten av förortsbor anser ändå att förorten och 
innerstaden båda är bra fast på två olika sätt. Att förorten är bra att bo, arbeta och fostra sina 
barn i, medan man i innerstaden kanske ser en fotbollsmatch, går på nattklubb, museum eller 
shopping (Bruegmann, 2005).  
 
Bruegmann (2005) menar också att det ökade välståndet som därmed kan antas spegla den 
växande medelklassen är en av orsakerna till stadsutglesning. Han menar att de två faktorerna 
som förknippats allra mest med stadsutglesningen är ökat välstånd och politisk 
demokratisering. Invånare som fått ett högre välstånd än tidigare, med grundläggande 
ekonomiska och politiska rättigheter, kan tillgodose sig fördelar som bara de rikare invånare 
tidigare kunde utnyttja (Bruegmann, 2005).  
 
Högre välstånd kan alltså anses vara en bidragande orsak till stadsutglesning, men utglesning 
kan också ske genom att fattigare invånare trängs undan från städer ut i förorterna. 
Bruegmann (2005) beskriver att en annan förklaring till stadsutglesning har varit ras, att vita 
flytt staden av rasistiska själ. Fast det finns egentligen inte ett så enkelt samband mellan ras 
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och stadsutglesning. Det har visat sig att när vissa afroamerikaner blev lika inflytelserika som 
vita amerikaner så flyttade de också ut till förorten och oftast till områden där det redan bodde 
mestadels afroamerikaner. Däremot så sker segregation oftast där det finns stora 
inkomstklyftor, vilket gör att de med mindre inkomst tvingas ut till förorterna. Det är det som 
bland annat har skett i de gamla allmännyttiga bostäderna i Stockholms förorter. En 
segregation av immigranter och mindre välbeställda invånare genom hudfärg, religion och 
inkomstnivå är ett genomgående drag hos det moderna stadslivet (Bruegmann, 2005). 
Arnstberg (2005) beskriver ett liknande samband mellan inkomst och utglesning. Han 
beskriver att när innerstäderna rustades upp på 1900-talet trängdes också fattigdomen undan 
för att ge plats åt de mer välbeställda. När fattigdomen föstes undan försvann därmed också 
den mångfald den utgjorde. Innerstaden hade gentrifierats (Arnstberg, 2005).  
 
En annan bidragande orsak som möjliggjort stadsutglesning är kommunikationer. När det 
började finnas möjlighet att ta bilen eller kollektivtrafik in till centrum gjorde det att 
människor kunde röra sig längre sträckor och att det blev bekvämare än att cykla eller gå. 
Rörligheten har ökat och människor är mer flexibla med var de jobbar- och utbildar sig. Ett av 
bostadsmönstren som Arnstberg (2005) syftar på är förortsvillor och radhus i närförorter för 
de växande medelklassfamiljenar med goda inkomster. Exempelvis i Stockholm gjorde 
järnvägen att stadsutglesning blev möjligt (Arnstberg, 2005).  
 
Den vanligaste förklaringen till orsaken bakom stadsutglesning är att det har uppstått som en 
biprodukt av ett otillräckligt reglerat kapitalistiskt system. Denna förklaring grundar sig på två 
påståenden. Den ena förklaringen är att ekonomiska drivkrafter är den främsta drivande 
faktorn i mänskligt samspel och i de flesta aspekterna av livet överlag, allt annat kommer i 
andra hand. Bruegmann (2005) menar ändå att även fast ekonomiska förhållanden ofta har en 
stark relation till urbana former så visar hans forskning på att influenserna inte alltid är så 
direkta och självklara. Liknande urbana former kan uppstå vid andra ekonomiska system 
också. Urbana former kan också vara en orsak till ekonomiska förhållanden och inte bara en 
konsekvens av det. Den andra förklaringen innebär att det kapitalistiska systemet i sig inte 
fungerar tillfredställande och leder till marknadsmisslyckande och dåliga resultat i 
verkligheten. Många menar på att det kapitalistiska systemet logiskt sett genererar 
stadsutglesning eftersom det är ett ekonomiskt system som uppmuntrar köpare och säljare att 
agera för deras egna bästa även om det sker på bekostnad av grannar och samhälle 
(Bruegmann, 2005).  
 
Bruegmann (2005) menar ändå att det är svårt att dra en tydlig koppling mellan det 
kapitalistiska systemet och stadsutglesning. Styrandes misslyckande kan vara lika påverkande 
som marknadsmässiga misslyckanden. Enligt Bruegmann (2005) menar vissa att 
stadsutglesning orsakats av de styrandes misslyckande, genom dålig politik på lokal, statlig 
och nationell nivå. Detta ska ha skett genom subventioner till husägare, motorvägs projekt, 
infrastruktursubventioner och federala inkomstskatteavdrag. En annan vanlig förklaring till 
stadsutglesning är att det orsakats av att styrande spenderat mer federalt kapital på förorterna 
än på de centrala delarna av staden. Det investeras mer i infrastruktur projekt i förorter än i 
centrala delarna (Bruegmann, 2005).  
 
Det finns också en uppfattning om att staten har motsatt sig att ta ansvar över 
markanvändningen genom att de inte tvingat kommuner att planera rationellt. Kommunerna 
anses ha bidragit till stadsutglesning genom byggnormer, förordningar om zonindelning och 
områdesindelning samt den växande rivaliteten mellan kommuner. Mer sansad kritik hävdar 
att speciellt zonindelningen separerar markanvändningen, genom begränsningen av blandad 
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markanvändning, och införandet av minimumkrav för tomtyta (Bruegmann, 2005). 
 
En annan vanlig förklaring är att splittringen av kommuner i storstadsområdena har lett till en 
rivaliserande konkurrens om nya exploatörer hos kommunerna. Istället för att arbeta mot 
samma mål, att tillsammans planera för en mindre utspridd stad. Detta argument brister dock 
eftersom det finns städer med många mindre kommuner som är förebilder för anti-
stadsutglesning. Samt kommuner som omger större delen av den urbana regionen och som 
inte är mer kompakta än vad många mindre kommuner är (Bruegmann, 2005). 
 
Arnstberg menar att de tre största hoten mot städer är främlingsrädsla, våld och nedsmutsning. 
Det är det offentliga rummet där olika människor möts som är hotat och det är dessa hot som 
driver såväl segregation som stadsutglesning (Arnstberg, 2005). Den offentliga platsen har 
blivit mer värdefull och den är numera urbanismens främsta arena. Offentliga platser kan 
exempelvis vara gator, torg, parker och esplanader, ”stadens redskap” som ger form åt 
invånarnas liv (Arnstberg, 2005).  Städer tillåter individen frihet, att man har möjlighet att 
vara vem man vill, främlingar är tillåtna. Om det inte finns en fungerande ordningsmakt kan 
dock frihet leda till otrygghet. Det har visat sig att med en nolltolerans mot kriminalitet och 
vandalism ökar det offentliga livet. Minskar brottsligheten känner sig människor tryggare och 
offentliga platser blir mer befolkade vilket i sin tur gör de mer säkra (Arnstberg, 2005).  
 
Bruegmann (2005) menar att de viktigaste fördelarna som människor anser med 
stadsutglesning är att det ger avskildhet, mobilitet och valmöjligheter. En av de avgörande 
anledningarna till valet att bo i en förort är att man då får ta del av fördelarna med avskildhet 
till en mindre kostnad än om man skulle köpa en lägenhet i innerstaden. Den fysiska mobilitet 
som bilen och förbättrade kommunikationer möjliggjort har tillåtit en dramatisk expansion av 
utbildnings- och arbetstillfällen. Vilket därmed framkallat en ökad social och ekonomisk 
mobilitet. Valmöjligheter av boende, arbete och fritidsmiljö för mindre välbeställda invånare 
har ökat som en effekt av stadsutglesning. Den troliga orsaken till varför stadsutglesning 
överlevt så pass länge och fortfarande pågår är för att det tros vara det bästa sättet att behålla 
möjligheten till avskildhet, mobilitet och valmöjlighet för en växande befolkning (Bruegmann, 
2005).  
 
Arnstberg (2005) menar att även om tillväxt av städer främst sker genom stadsutglesning så 
har ändå inflyttning till städer ökat. Industri- och regementsområden som lagts ner har frigjort 
stora ytor i många städer och oftast är denna mark belägen väldigt centralt. Dessa områden 
bebyggs ofta med bostäder. Även om Sverige inte är starkt förknippat med stadsutglesning så 
som USA har det ändå funnits en utveckling i svenska städer mot ett allt mer utspritt och 
monofunktionellt urbant landskap. Faktum är att boendetätheten i större svenska storstäder 
sjönk mellan 1960 till 1995 med en tredjedel samtidigt som den markanvändningsytan som 
togs i anspråk i städer ökade med 70 %. Arnstberg (2005) tolkar detta som att det finns två 
typer av boendeformer som blir allt vanligare bland de som har råd att välja vart de ska bo, 
radhus eller eget hus utanför staden eller ensamboende i centrum. Radhus alternativt eget hus 
är främst attraktivt för barnfamiljer och centralt boende är vanligast bland ensamboende 
(Arnstberg, 2005).  
 
Befolkningstillväxten idag sker främst genom stadsutglesning enligt ovanstående forskning, 
men en växande tendens med inflyttning till innerstaden kan ändå urskiljas. Det är därför 
intressant att undersöka vilka drivkrafter som ligger bakom den motsatta utvecklingen. I 
nästkommande avsnitt beskrivs drivkrafter bakom förtätning som står i motsatsförhållande till 
stadsutglesning. 
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3.4.4. FÖRTÄTNING 
Hall and Pfeiffer (2000) förklarar att urbanister ofta associerar den uppskattade livskvaliten i 
städer med den täthet och variation som råder där.  De menar att om städer tillåts spridas ut så 
förstörs de kvalitéer som gör dem attraktiva. Andra argument som kan förknippas med 
urbanister är att de anser att det bör erbjudas sådana stadsmässiga kvalitéer också nära 
kvarters- och bostadsområden. Med sociala- och livliga platser, affärer, service och 
kollektivtrafik nära bostaden. Urbanisters tankar har ofta sitt ursprung från Jane Jacobs bok 
Death and Life of Great American Cities. Hon förespråkar en mix av radhus med medelhög 
täthet och flerbostadshus med högre täthet. Tillsammans med en blandning av annan 
markanvändning, som affärer och lokal service samt hög kvalitet på kollektivtrafik som kan 
försörja dessa målpunkter. Motsatsen till sådana områden anses vara de homogena, låg-täthets 
och bilberoende förorterna som har brett ut sig runt många Amerikanska städer sedan andra 
världskriget och som också breder ut sig allt mer kring Europeiska städer. Även om urbanister 
hävdar att städer borde se ut på det här sättet så är problemet att den stora helheten av 
befolkningen verkar alltför villiga att lämna den täta staden gentemot den underlägsna 
förorten (Hall and Pfeiffer, 2000). Enligt Hall and Pfeiffer (2000) talar statistiken sitt tydliga 
språk, den sista halvan av detta sekel har en stadsutglesning skett överallt i hela världen.  
 
Hall and Pfeiffer (2000) förklarar detta fenomen med att det finns sociodemografiska problem. 
Hushållets storlek tenderar att minska och städer har redan givna bostäder som ska försörja en 
avtagande mängd människor. Dessutom kräver människor mer utrymme för sig själva och 
sina ägodelar desto rikare de blir. I moderna innerstadsområden kan rika människor köpa mer 
utrymme och på det viset tränga undan andra människor som inte är lika välbeställda (Hall 
and Pfeiffer, 2000).  
 

3.5. SAMMANFATTANDE DISKUSSION 
Utifrån forskningsöversikten kan det hävdas att FA har en betydande inverkan på hälsa och 
folkhälsan, men ändå inte helt avgörande. FA är inte en given faktor som påverkar hälsa utan 
den kan påverkas genom politiska beslut. Därmed kan det antas en koppling till fysisk 
planering eftersom genomförande av planeringsåtgärder grundar sig på politiska beslut. Även 
om politiska beslut kan påverka FA så är de heller inte här helt avgörande, eftersom 
exempelvis genetiska betingelser också påverkar.  
 
Fler har börjat motionera samtidigt som energiförbrukningen överlag har minskat. Det finns 
både hälsofrämjande FA och FA som kan utgöra en hälsorisk. Ett samband mellan högintensiv 
motion och ohälsa kan urskiljas, samtidigt som FA i lagom mängd och intensitet främjar 
fysisk och psykisk hälsa.  
 
De FA som enligt litteraturen utövas mest är nöjes- och motionsaktiviteter. De verkar också 
vara de aktiviteterna som ökar mest, efterföljt av att jogga och ströva i skog och mark. Det 
huvudsakliga motivet till att utöva en aktivitet på vardagar är dessutom FA. De tillfrågade 
anser att det inte finns någon aktivitet de i dagsläget utför som det vill utföra mindre av utan i 
stället motsatsen, de skulle vilja utöva mer av någon/några aktiviteter. En antydan att det 
börjar ske en uppluckring av uppdelningen mellan stad och land samt mellan naturlandskap 
och kulturlandskap för FA kan urskiljas. Detta underbygger att ställd forskningsfråga är 
relevant. 
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Ett samband mellan den stora urbaniseringsvågen i industriländer och stadsutglesning kan 
urskiljas. Städers tillväxt sker oftast genom stadsutglesning. Samtidigt som inflyttning till de 
centrala delarna börjat öka, i och med att många industri- och regementsområden lagts ner. 
Detta har frigjort stora ytor centralt som har bebyggt med bostäder.  
 
Det finns ett flertal förklaringar till stadsutglesning, bland annat ökat välstånd, inkomstklyftor, 
ökad mobilitet, otillräckligt reglerat kapitalistiskt system, politiska beslut, statens otillräckliga 
reglering av kommuner, kommuners beslut och splittringen av många kommuner samt 
otrygghet/våld, oordning, främlingsrädsla och nedsmutsning i städer.  
 
Bruegmann (2005) kan antas ha en mer ödmjuk inställning till vad som förorsakar 
stadsutglesning än vad Arnstberg (2005) har. Bruegmann kan ses ha ett mer kritiskt 
förhållningssätt till de orsaker som han tar upp i sin forskning. Han menar att ett flertal 
faktorer har samverkat i ett komplext system och skapat stadsutglesning. Att det inte går att 
urskilja endast en faktor som ska ha orsakat detta. Medan Arnstberg exempelvis antyder att 
införandet av järnvägen i Stockholm gjort stadsutglesning där möjligt. 
 
Urbanister hävdar att staden borde fortsätta vara tät med variation och att stadsutglesning 
motverkar detta. Samtidigt föredrar majoriteten av befolkningen förorterna eftersom detta 
ökar deras mobilitet, valmöjligheter och avskildhet. Denna motsättning som kan urskiljas 
mellan å ena sidan det täthetsideal som framhävs i motsats till det en majoritet av 
befolkningen faktiskt verkar vilja ha. Därför är det intressant att undersöka vidare hur den 
fysiska planeringen tar sig an denna problematik. Detta kommer att behandlas i kommande 
kapitel. 
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4. ANALYS OCH RESULTAT 
 

I följande kapitel kommer studiens resultat och analysdel behandlas. Kapitlet inleds med att 
beskriva mer allmänt om fysisk aktivitet och den fysiska miljön, samt sambanden mellan 
dessa. Faktorer i den fysiska miljön som kan påverka FA kommer identifieras och 
konkretiseras.  
 
Vidare kommer nästföljande avsnitt gå in djupare på studiens syfte och problemformulering, 
genom att undersöka fysisk planerings samband med FA. Eftersom fysisk planering har en 
betydande påverkan på urbana strukturer så kommer sista avsnittet att behandla forskning som 
redogör för hur urbana strukturer som stadsutglesning och förtätning kan påverka FA. I slutet 
av varje avsnitt kommer en diskussions- och analysdel. Slutligen kommer en sammanfattande 
diskussion som binder samman alla delar i kapitlet. 
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4.1. FYSISK AKTIVITET OCH FYSISK MILJÖ 
I detta avsnitt kommer de faktorer i den fysiska miljön som påverkar FA hos ett flertal 
människor att redogöras för. Först presenteras en introduktion om ett flertal faktorer utöver 
den fysiska miljön som kan påverka FA. 

4.1.1. SOCIALA, INDIVIDUELLA OCH EXTERNA FAKTORER PÅVERKAR FYSISK 
AKTIVITET 

Både sociala, individuella och externa faktorer påverkar FA. Sociala faktorer som kan utgöra 
ett dominerande hinder, kan exempelvis vara familjesituationen eller avsaknad av någon att 
utöva FA med. Detta kan vara orsaker till att man inte kan ägna sig åt FA i den utsträckning 
man önskar (Fredman et al., 2013). Individuella faktorer som kan påverka FA kan vara 
intressen, motivation och fysisk kapacitet (Schantz, 2005). 
 
De externa faktorerna är de som är mest relevanta för att besvara denna studies syfte och 
problemformulering, därav kommer dessa att beskrivas mer ingående.  Externa faktorer kan 
vara exempelvis den fysiska miljön och tillgängliga platser. Kostnader, tidsåtgång och tid till 
förfogande är exempel på externa faktorer som antingen kan stimulera eller motverka till FA 
(Schantz, 2005). Jag kommer att utgå från den fysiska miljön i tätbebyggelse i syfte att hålla 
mig inom ställd forskningsfråga. Vad som i denna studie menas med tätbebyggelse kommer 
att grunda sig på Statistiska centralbyråns definition: 
 
”En tätort har minst 200 invånare, max 200 meter mellan husen och som mest 50 procent 
fritidshus.” (Statistiska centralbyrån, 2010)  

De externa faktorerna som påverkar FA kommer beskrivas mer ingående i efterföljande 
avsnitt. 

4.1.2. EXTERNA FAKTORER SOM PÅVERKAR FYSISK AKTIVITET 

4.1.2.1. TILLGÅNG, TILLGÄNGLIGHET, NÄRHET OCH KOSTNAD 
Den populäraste platsen för motion och rekreation är i bostadens närmiljö (Faskunger, 2008). 
Studier visar att tillgång till ett varierande utbud av funktioner i boendes närmiljö kan 
stimulera till mer FA. Dessa funktioner kan vara närhet till hållplatser för kollektivtrafik, 
affärer, rekreationsmöjligheter/parker, trottoarer och cykelbanor (Schantz, 2012). Att närhet 
till ett varierande utbud är viktigt för att främja FA och hälsa hävdar också en amerikansk 
undersökning. Den visar att det är 35 % lägre risk för fetma i bostadsområden som har 
promenadavstånd till ett varierande utbud med exempelvis affärer och service (Faskunger, 
2008). 
 
Flera studier visar att utglesning av städer, med långa avstånd mellan destinationer motverkar 
FA och har en negativ effekt på hälsan (Faskunger, 2008).  Om den urbana tätheten ökar 
tenderar bilanvändandet att minska och aktiv transport som gång och cykling ökar, samt 
användandet av kollektivtrafik (Edwards and Tsouros, 2006). Många av bilresorna i Europa är 
dessutom möjliga att ersättas av aktiv transport eftersom mer än 30 % av de resor som görs 
idag med bil är sträckor som utgör mindre än 3 km och 50 % är mindre än 5 km. Dessa 
sträckor kan genomföras inom 15-20 minuter med cykel eller inom 30-50 minuter med rask 
gång (Edwards and Tsouros, 2006). 
 
God tillgång till kollektivtrafik med hjälp av cykel eller gång främjar FA, speciellt för 
människor med låg inkomst eftersom det är troligare att de använder kollektivtrafiken som 
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färdmedel, samt att de ofta tar sig till hållplatser genom aktiv transport. För att människor ska 
välja att färdas med aktiv transport är det också viktigt att det finns trygga och attraktiva stråk 
mellan destinationer för gående och cykling, goda anslutningar mellan knutpunkter(Edwards 
and Tsouros, 2006).  Schantz (2006) har ett liknande resonemang och menar att om platser för 
FA lokaliserades med närhet till bostadsområden skulle det sannolikt minska miljöbelastande 
transporter, som förflyttning med hjälp av motordrivna fordon.  
 
Färdvägars dragning har betydelse för hur mycket de används, ju längre sträcka en färdväg 
har i förhållande till fågelvägen ju mindre används den (Schantz, 2006). Liknande 
resonemang presenteras också av Frank and Engelke (2000) som menar att designen på gator 
påverkar vilket färdmedel som används mest frekvent. Regelbundna, breda och raka vägar 
stimulerar till motordriven trafik med hög hastighet medan det motverkar aktiv transport. 
Samtidigt som motsatsen smala och oregelbundna vägar motverkar motordriven trafik med 
hög hastighet. Vägar som integrerar gång- och cykel faciliteter (cykelbanor, trottoarer och 
övergångsställen etc.) och som är lugna (farthinder etc. som saktar ner trafiken) underlättar 
och stimulerar till aktiv transport (Frank and Engelke, 2000). Fallstudier i norra Europa har 
vid upprepade tillfällen dessutom visat att sänkta hastigheter, infrastruktur och policy 
förändringar på en lokal nivå ökar gång- och cykelresor(Edwards and Tsouros, 2006). Även 
Edwards and Tsouros (2006) menar att direkta och trygga gatunät samt förbindelser mellan 
knutpunkter påverkar användandet av aktiv transport. De hänvisar till en studie som visar att 
oddsen att en person ska gå till arbetsplatsen ökar med 14 % för varje 25 % förbättring av 
förbindelser i bostadsområdet (Edwards and Tsouros, 2006). 
 
Separering av cykel- och gångstråk kan också stimulera till aktiv transport, men det är inte 
helt självklart att implementera denna lösning. Det är ofta inte möjligt att skapa sådana täta 
gång- och cykelnät i befintliga urbana områden eftersom de tar mer mark i anspråk än 
integrerade nät gör. Marken är begränsad i urbana områden och därmed kan det bli svårt att få 
utrymme till separata cykel- och gångstråk (Frank and Engelke, 2000).  
 
Återvändsgränder bör undvikas om FA ska främjas, de isolerar boendeområden från varandra 
och ökar därmed avstånden till andra funktioner. I befintliga boendeområden med 
återvändsgränder bör cykel- och gångstråk göras mellan dessa om FA ska stimuleras 
(Edwards and Tsouros, 2006). Stängda genomgångar hindrar FA, som exempelvis trappor, i 
arbetsområden och offentliga byggnader (Edwards and Tsouros, 2006). 
 
Tillgång till många lättillgängliga parker och grönområden i närmiljön främjar FA, i detta fall 
handlar det om aktiv transport (Faskunger, 2008; Edwards and Tsouros, 2006).  
 
Markanvändningens utformning i bostadsområden kan påverka FA eftersom det kan hindra 
eller främja utövandet av FA och aktiv transport. Det är även mindre risk att boende i ett 
område med hög tillgänglighet på platser för FA utvecklar övervikt och fetma (Faskunger, 
2008). I enkätundersökningen friluftsliv 07 uppgav 58 % av de svarande att det område de 
senast besökt för att utföra en utomhusaktivitet ligger inom gång- eller cykelavstånd från 
bostaden. Utökas avståndet till inom 10 km ökar också andelen till 88 %. Därför menar 
Fredman et al. (2013) att närhetsfaktorn är viktig för alla, men i synnerhet för barnen eftersom 
de är mer avståndskänsliga. Svenskar har i genomsnitt ungefär två kilometer från bostaden till 
sin närmaste rekreationsskog men har önskemål om att ha den ännu närmare, ungefär 1 km. 
Det är främst naturområden (skog 50 % och vatten 25 %) som besöks när 
friluftslivsaktiviteter ska utföras i närheten av bostaden. Flera studier har även visat på 
samband mellan närnaturens tillgänglighet och antal besök där, i majoriteten av studierna 
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uttryckt i avstånd från bostaden till närmsta område för utomhusrekreation. För de vardagliga 
naturbesöken behöver reaktionsområdet vara nära bostaden men däremot behöver det inte 
vara så stort (Fredman et al., 2013). Faskunger (2008) hävdar att lättillgängliga platser för FA 
och rekreation är extremt viktigt eftersom det ökar människors benägenhet att motionera med 
40 %. Edwards and Tsouros (2006) har ett liknande resonemang om att det finns en brist på 
tillgång till öppna ytor, idrotts- och rekreationsfaciliteter i den byggda miljön och att detta 
motverkar en aktiv livsstil (Edwards and Tsouros, 2006). 
 
Gemenskapsbaserade möjligheter för FA i boendeområdet, lokala föreningar och samhällsstöd 
kan främja FA (Edwards and Tsouros, 2006). Ett eventuellt samband med att 
gemenskapsbaserade möjligheter kan påverka FA kan urskiljas i enkätundersökningen 
friluftsliv 07. Där menar 15-20% av de tillfrågade att de upplever en brist på lämpliga platser 
och avsaknad av någon att utöva friluftslivs aktiviteter med och att detta hindrar dem från att 
utöva aktiviteter i den utsträckning de önskat göra. Dessutom menar fyrtio procent av 
svarande att möjligheter till friluftsliv helt eller delvis påverkat valet av boende och nästan 90 % 
menar att utomhusvistelse gör deras vardag meningsfull (Fredman et al., 2013). 
 
Estetisk attraktivitet i närmiljön är mycket viktigt för att stimulera till FA på fritiden 
(Faskunger, 2008). Forskning inom miljöpsykologi och miljöepidemiologi visar att grönska i 
boendes närmiljö främjar deras välbefinnande och motverkar sjuklighet och en för tidig död 
(Schantz, 2012). 
 
Kostnad för att utföra FA i närområdet har också betydelse, närhet och kostnad påverkar FA 
med hundra procent (Schantz, 2012). Det ligger också en problematik i möjligheter att ta 
betalt för tillrättaläggande och anläggningar för vissa aktiviteter i landskapet då möjligheten 
att använda dessa och tvånget att betala för dem inte alltid är självklar. Konsekvensen blir att 
annan möjlig användning och intressen av området ofta utestängs. Ska människor som bara 
vill gå, jogga och så vidare betala för att göra detta i ett område eftersom det tillrättalagts för 
annan aktivitet, som exempelvis kanotleder? Det finns en risk att segregering uppstår i och 
med att mortifierade fritidsaktiviteterna tenderar att blir allt mer kostnadskrävande. Det 
skapas också allt fler artificiellt konstruerade anläggningar och miljöer för aktiviteter som 
tidigare varit lokaliserade i naturmiljöer, vilket dessutom medför en ”marknadisering” och 
avgiftsbeläggning(Fredman et al., 2013). 

4.1.2.2. NATUR 
Flera forskare menar att naturmiljöer främjar FA (Schantz, 2003; Edwards and Tsouros, 2006; 
Fredman et al., 2013). Edwards och Tsouros (2006) menar också att mer gröna miljöer och 
mindre avfall kan främja FA. Svarande i enkätundersökningen friluftsliv 07 angav att två av 
de tre viktigaste motiven för att ägna sig åt aktiviteter i natur- och kulturlandskap var FA och 
att vara nära naturen(Fredman et al., 2013).  Naturmiljöer kan även bidra till att upprätthålla 
biologisk mångfald (Schantz, 2012). 
 
Tillgång till naturmiljöer och att de ska vara nära och lättillgängliga, framhåller forskare också 
som viktiga aspekter för att främja FA (Faskunger, 2008; Fredman et al., 2013). Studier har 
visat på att människor med god tillgång till naturmiljöer upplever sig friskare (Fredman et al., 
2013). Framförallt vid vardagsaktiviteter har avstånd från bostaden till närmaste natur stor 
betydelse för hur många besök detta naturområde får (Fredman et al., 2013). Barn är mer 
avståndskänsliga jämfört med vuxna och eftersom fler barn idag bor i tätbebyggda områden 
blir det speciellt viktigt att naturmiljöer är lokaliserade nära bostaden (Fredman et al., 2013). I 
en rapport från Boverket (2007) som är framtagen i syfte att vägleda och inspirera kommuner 
i arbetet med att bevara den bostadsnära naturen (inom 300 meter från hemmet), framhålls tre 
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aspekter som viktiga. Dessa är i likhet med tidigare nämnda forskningsresultat: tillgång och 
nåbarhet (tillgänglighet) av naturmiljöer i bostadsområden, men också med tillägget kvalité 
som ytterligare en aspekt som är viktig. Fredman et al. (2013) anser däremot att forskningen 
inte visar på att dessa aspekter är helt avgörande för om människor i tätbebyggda områden 
kommer vistas i naturen (Fredman et al., 2013). I enkätundersökningen friluftsliv 07 uppger 
även drygt 60 % av de svarande att de under det senaste året besökt ett naturområde inom 10 
mil från sin bostad (Fredman et al., 2013) 

4.1.2.3. ESTETIK 
Närmiljöns estetiska attraktivitet är viktig för viljan till FA hos människor, i synnerhet för FA 
som utövas på fritiden. Dessutom har det visat sig att en miljö som upplevs som estetiskt 
tilltalande har ett samband med en högre nivå av FA (Faskunger, 2008). Estetiska värden och 
utformning av platser påverkar resebeteenden nästan i samma utsträckning som designen av 
gator, som omnämnts tidigare. Utformningen kan antingen främja användandet av aktiv 
transport eller motordrivna färdmedel. Estetiska värden kan handla om byggnadsutformning, 
orientering och indraget parti i byggnader med flera, dessa kan skapa miljöer som antingen är 
attraktiva eller oattraktiva för aktiv transport. Det är inte många empiriska studier som 
försöker isolera effekterna av utformningen av platser från resebeteenden (Frank and Engelke, 
2000). Även Edwards and Tsouros (2006) menar att en utmaning i den byggda miljön för FA 
är nedgångna hus och kvarter med undermålig estetik. 

4.1.2.4. BULLER OCH LUFTFÖRORENINGAR 
Buller och luftföroreningar kan motverka FA (Schantz, 2006). En antydan till människors 
vilja att motverka buller kan ses i enkätundersökningen friluftsliv 07 där de svarande anser att 
kommunerna behöver bli bättre på att skydda naturområden från buller (Fredman et al., 2013). 

4.1.2.5. TOPOGRAFI 
Markförhållanden kan också påverka FA. Beroende på i vilket sammanhang kan exempelvis 
en backe både främja och motverka FA, vid FA för rekreation kan backen stimulera men 
samma backe kan också motverka FA för nödvändiga ärenden (Edwards and Tsouros, 2006).  

4.1.2.6. SÄKERHET OCH TRYGGHET 
Trygghet och säkerhet påverkar FA. Flera studier visar på att upplevd trygghet och säkerhet i 
bostadsområdet har en betydande påverkan på FA bland många människor. Sambandet mellan 
upplevd trygghet och FA har framförallt stor påverkan på sårbara grupper som barn, äldre, 
kvinnor och särskilt kvinnor från etniska minoriteter. Enligt ett antal studier är belysning vid 
mörker viktigt för att öka tryggheten utomhus, speciellt för kvinnor där mörker kan vara ett 
avsevärt hinder för promenader. I detta sammanhang syftar den upplevda otryggheten på 
rädslan att utsättas för brott (Faskunger, 2008).  
 
Biltrafiken är den vanligaste orsaken till upplevd otrygghet utomhus hos många människor, 
vilket också leder till inaktivitet.  Utformningen av bostadsområden kan också här påverka FA 
eftersom designen kan vara en bidragande orsak till kollisioner och trafikolyckor som drabbar 
fotgängare och cyklister. Områden och miljöer som tillåter hög trafikvolym och hög hastighet, 
större vägar genom bostadsområden, olämpligt placerade busshållplatser och övergångsställen 
samt bristfällig belysning motverkar FA för människor i alla åldrar, eftersom alla dessa 
faktorer resulterar i både upplevd och faktisk otrygghet (Faskunger, 2008). Edwards and 
Tsouros (2006) uppger liknande faktorer som påverkar trygghet, med tillägget att avsaknad av 
separata och skyddade körfält, spår och stigar för cyklister och fotgängare är en betydande 
orsak till att människor inte cyklar eller går i tätorter (Edwards and Tsouros, 2006). 
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4.1.3. SAMMANFATTANDE DISKUSSION  
Utifrån ovanstående forskning kan det hävdas att även andra faktorer förutom den fysiska 
miljön påverkar FA, så som sociala och individuella faktorer. Det kan antas att dessa tre 
perspektiv samspelar i sin påverkan på FA. För att utgå från ställd forskningsfråga kommer 
det endast fokuseras på hur den fysiska miljön påverkar FA. Däremot kommer de andra 
faktorerna att has i åtanke vid analys av materialet.  

Enligt forskningen kan det antas att närhet till FA från bostadsområden är en betydande 
förutsättning för viljan till att utöva FA. Eftersom flertalet av de forskare som granskats 
hävdar att detta är viktigt, kan det antas att närhetsfaktorn är essentiell för att främja FA. De 
faktorer i den fysiska miljön som påverkar viljan till FA kan vara flera, men de mest 
betydande kan sammanfattas till tre faktorer, vilka är tillgång, tillgänglighet och kvalité. 
Tillgång i den mening att det ska finnas en plats eller stråk som är möjlig att utöva FA på och 
att alla ska ha tillgång till den.  Kvalité kan tänkas innefatta estetik, buller och luftföroreningar, 
naturmiljöer samt oordning/nedskräpning. Tillgänglighet kan tänkas ha ett samband med 
trygghet och kostnad, eftersom en plats måste upplevas som trygg och inte kosta om den ska 
vara tillgänglig för alla. 

En problematik kan noteras då kvalité förutsätter att det underhålls och frågan blir då vem 
som ska betala för det underhållet? Om den som ska använda området ska betala utestängs 
också de grupper ur samhället som inte har så bra ställt. Den offentlighet som där råder blir då 
också hotad, då bara vissa grupper får tillgång till området. Samtidigt finns det en problematik 
med att alla i samhället ska stå för sådana kostnader. Denna problematik kommer att 
diskuteras djupare i efterföljande avsnitt. En annan effekt av dålig kvalité och utebliven 
tillgång genom otrygghet, är att det främjar stadsutglesning och utglesning motverkar FA och 
har en negativ effekt på hälsan. Oordning och otrygghet som en drivkraft bakom 
stadsutglesning behandlades i kapitel 3. Samtidigt kan det noteras att forskningen visade att 
ett varierande utbud av funktioner nära bostadsområden stimulerar till FA. Detta är intressant 
eftersom att ett varierande utbud ofta likställs med den motsatta fysiska strukturen till 
utglesning, som är förtätning.  

Det kan därför antas vara intressant att undersöka vidare hur urbana strukturer påverkar FA 
samt hur fysisk planering hanterar sambandet mellan FA och urbana strukturer. Att flera 
forskare inom andra discipliner än fysisk planering dessutom hävdar att den fysiska miljön är 
en viktig faktor som påverkar FA, bekräftar att detta är ett viktigt område att undersöka mer 
kring. 
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4.2. FYSISK AKTIVITET OCH FYSISK PLANERING 
För att gå ännu djupare in på studiens syfte och frågeställning, undersöks i följande avsnitt hur 
fysisk planering påverkar och kan påverka FA. 

4.2.1. FYSISK PLANERING PÅVERKAR FYSISK AKTIVITET 
Enligt Schantz (2012) kan stads- och trafikplanering påverka utförandet av FA bland 
människor. Bland annat kan detta åstadkommas genom att skapa förutsättningar för ett mindre 
bilberoende. Forskaren syftar främst på FA som utförs i närområdet (Schantz, 2012). Även 
forskarna Frank och Engelke (2000) menar att markexploaterings mönster och 
transportinvesteringar tillsammans påverkar FA i den byggda miljön och därmed också 
folkhälsan. 
 
Stads- och trafikplanering, markexploaterings mönster och transportinvesteringar kan alla 
anses ha en relation till varandra och vara delar av den fysiska planeringen.  Utifrån dessa 
påståenden kan det hävdas att fysisk planering påverkar FA, som i sin tur också påverkar 
hälsan. Även om forskningen från Frank och Engelke (2000) främst behandlar FA för resor 
och inte FA för fritid, kan det antas att detta har ett samband och relevans för ställd 
forskningsfråga. Eftersom både FA för resor och FA för fritid ofta kan utföras på samma 
platser, och detta gäller framförallt FA som utförs längs resesträckor. 
 

4.2.2. OFFENTLIG POLICY OCH LAGSTIFTNING FÖR FA 
Ett av Sveriges elva övergripande mål för folkhälsan är FA (Paulsson and Folkhälsoinstitutet, 
2010). Enligt svenska myndigheters riktlinjer rekommenderas regelbunden FA i 30 minuter 
dagligen och med måttlig intensitet, alternativt FA med högre intensitet minst tre gånger per 
vecka. Ytterligare FA ökar hälsoeffekterna (Faskunger and Schäfer Elinder, 2006). 
 
Vikten av friluftsliv motiveras i offentlig policy och olika myndighetsdokument genom 
kopplingen till folkhälsa, intresset för ökat miljöengagemang och naturturismen, som 
förväntas skydda och till och med stärka den lokala ekonomin. Friluftsliv och naturturism 
används ofta även som marknadsföring från en majoritet av kommunerna (ca 92 %). I flera 
officiella dokument beskrivs att friluftsliv och rekreationsnatur ska främjas i kommuner 
genom bland annat fysisk planering6 (Fredman et al., 2013). 
 
Tillgång till naturmiljöer för friluftsliv är en så angelägen fråga att en av Sveriges grundlagar 
Regeringsformen garanterar att ”Alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten”. 
 
Fredman et al. (2013) beskriver allemansrätten som: 
 

Allemansrätten innebär en inskränkning i äganderätten och kan i korthet tolkas 
som ett "friutrymme" mellan olika gråzonsgränser gentemot vad som enligt 
olika lagrum inte är tillåtet. I princip avgränsas allemansrättens frirum av de 
krav som reses av: (i) hemfriden; (ii) att inte åstadkomma ekonomisk skada; (iii) 
naturskyddets krav på respekt för fridlysningar, tillträdesförbud etc.; samt (iv) 
det existerande landskapsbruket (jord- och skogsbruk, infrastruktur, bostäder, 
industriområden etc.) och de konsekvenser som detta medför för fysisk 

                                                 
6 Fredman et al. (2013) hänvisar till Regeringen, 2009b; Statens Folkhälsoinstitut, 2009; Regeringen, 2002; 
Kulturdepartementet, 1999; och Nordiska Ministerrådet, 1987 



29        FYSISK PLANERING FÖR FYSISK AKTIVITET 
 

tillgänglighet och landskapets attraktivitet för rekreation (Fredman et al., 2013, 
s. 197). 

 
Den senaste naturvårdsskrivelsen En ny samlad naturvårdspolitik (Skr. 2001/02:173) och 
regeringspropositionen Framtidens friluftsliv (Regeringens proposition 2009/10:238) visar 
också på att friluftsliv anses vara av vikt. Dessa två beskriver att genom insatser för fysisk 
tillgänglighet och mentalt upplevd tillgänglighet, ska friluftsliv göras tillgängligt för alla. Det 
tätortsnära friluftslivet poängteras vara av särskild vikt. Friluftsliv omnämns även indirekt i 
PBL som allmänt intresse och i Miljöbalken som riksintresse och som ett av strandskyddets 
två syften. Dessutom har lämpliga platser för lek, motion och annan utevistelse fått en högre 
status i nya PBL. Utfallet av planeringsbeslut är dock inte självklart eftersom flera 
formuleringar i lagstiftningarna är tolkningsbara och varje påverkande aktör kan därmed 
influera besluten (Fredman et al., 2013).  
 
I Miljöbalken (1998:808) finns det även skrivet att naturmiljöer och framförallt naturområden 
nära tätorter är särskilt viktiga att skydda. 
 

6 § Mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från 
allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller med 
hänsyn till friluftslivet skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan 
påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. Behovet av grönområden i tätorter 
och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas (Miljöbalken, 1998:808). 

 
Trots att friluftslivet därmed kan antas vara ett viktigt markanvändningsintresse har 
exploatering ofta prioriterats i juridiskt bindande planbeslut. Dessutom har friluftsliv ofta låg 
status i kommunal fysisk planering (Fredman et al., 2013). Även Schantz (2003) hänvisar till 
empiriska studier som antyder att naturmiljöer trots folkligt intresse inte har hög prioritet i 
dagens Sverige. Folkligt intresse omsätts enligt Schantz inte till offentlig politik.  
 

4.2.3. FÖRKLARINGAR TILL UTEBLIVEN IMPLEMENTERING AV POLICY OCH LAGAR 
En förklaring till att policy och lagar inte följs i praktiken kan bero på antalet personer som 
har fördelar av politiska beslut respektive står för dess kostnader. Även om många människor 
får fördelar av ett beslut så är det inte alltid så att det är de beslut som prioriteras. Detta beror 
enligt Schantz på att alla de människor som får nytta av, exempelvis en park, inte har någon 
gemensam nämnare. Fördelarna är uppdelade på alla personer vilket resulterar i att nyttan för 
varje individ blir förhållandevis liten. Detta fenomen är framförallt framträdande när det är ett 
mindre antal individer som får bära kostnaderna av ett beslut (Schantz, 2003). Enligt Edwards 
och Tsouros (2006) har även aktiv transport generellt låg prioritet i många länder i Europa och 
marginella investeringar satsas på detta i förhållande till vägar för biltrafik (mindre än 10 % i 
jämförelse med 65 % till vägar) Det kan ifrågasättas varför friluftsliv och aktiv transport har 
så låg prioritet när det kommer till beslut, eftersom det i lagstiftning, policy- och officiella 
dokument anses så viktigt (Fredman et al., 2013). 
 
Förutom förklaringen att nyttan för varje individ blir liten menar Fredman et al. (2013) att 
anledningen till denna låga prioritet hos friluftsliv kan vara allemansrätten som kan inge en 
känsla av att det finns obegränsade markresurser för friluftsliv.  Allemansrätten anses så viktig 
att den finns i regeringsformen och garanterar att alla ska ha tillgång till natur för friluftsliv. 
Även om allemansrätten är positiv på många sätt kan den också utgöra ett problem då den i 
plankonflikter ofta användas som ett argument för att inte ta friluftsliv i 
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beaktande ”friluftslivet kan alltid flytta någon annanstans”.  Om detta resonemang omsätts till 
verkliga fall så finns det en risk med en allt större belastning på unika naturområden, vilket 
kan skapa tillgänglighetsproblem och vara en utmaning mot allemansrätten (Fredman et al., 
2013). Även om allemansrätten gör mycket nytta på många sätt och vis så kan den ändå 
utgöra ett problem då den kan inge en känsla av att det finns obegränsat med markresurser. 
 
En annan förklaring till att friluftsliv prioriteras bort kan vara att det rådande planeringsidealet 
förtätning ofta står i konflikt med utrymmen för grönområden i tätorter och att det saknas en 
diskussion om dessa motstridiga intressen. Detta syns bland annat i de översiktsplaner som 
undersökts där förtätningsåtgärder i förhållande till behovet av grönområden i tätorter sällan 
behandlas. Om det behandlas så är det i sektorsplaner för grönstruktur. Det finns dessutom en 
avsaknad av fördjupade översiktsplaner alternativt friluftslivsplaner som särskilt behandlar 
förutsättningar för friluftsliv. Detta resulterar i att friluftsliv inte får någon samlad behandling 
(Fredman et al., 2013). 

4.2.4. ALLMÄNHETENS MENING OM OFFENTLIGT ANSVAR AV MILJÖER FÖR FYSISK 
AKTIVITET 

Schantz (2012) hänvisar till forskning som visar att naturmiljöer är mycket uppskattade 
miljöer att utöva FA i och anser därmed att de stimulerar till ökad FA. Forskaren menar därför 
att detta skulle kunna vara ett motiv för att bevara, skydda och utveckla naturmiljöer i närhet 
av bostadsområden (Schantz, 2012). 
 
Fritidspolitiska preferenser anser att natur, sjöar, strövområden och parker borde ha största 
prioritet när det gäller kommunala satsningar (Schantz, 2003). Det kan därmed tänkas att 
naturmiljöer inte bara är viktigt officiellt utan också bland en del av allmänheten. Samtidigt 
finns det ibland ett problem med motstånd från boende i områden där en förändring ska ske 
som förbättrar aktiv transport. Detta grundar sig oftast i att aktiv transport ibland förknippas 
med låg prestige. Att ta cykeln eller kollektivtrafik istället för bilen till jobbet kan uppfattas 
som ett tecken på låg status. Detta kan vara en utmaning för förbättring av miljöer för FA 
(Edwards and Tsouros, 2006). 
 
Enligt undersökningen friluftsliv 07 så finns det ett starkt stöd hos de svarande att det är ett 
offentligt ansvar att skydda markområden för friluftsliv. 81 procent av svarande anser att det 
är viktigt att samhället satsar resurser för att underlätta människors möjligheter till 
naturupplevelser och över hälften anser att skatten ska finansiera vandrings- och skidleder 
(Fredman et al., 2013). 
 
Den folkliga åsikten om allemansrättens ställning är enligt enkätundersökningen friluftsliv 07 
mycket stark. 94 % av svarande höll med om att allemansrätten är viktig att försvara och 77 % 
anser att allemansrätten är viktig för deras egna utomhusaktiviteter. Där betydelsen av 
naturreservat och nationalparker kan jämföras i betydelse för de egna utomhusaktiviteterna 
med 43 % (Fredman et al., 2013) 

4.2.5. FORSKARES MENING OM OFFENTLIGT ANSVAR AV MILJÖER FÖR FYSISK 
AKTIVITET 

Fredman et al. (2013) hävdar att friluftsliv utifrån forskningsprogrammet, sin betydelse både i 
offentliga sammanhang och av en stor del av befolkningen, ska få en starkare ställning som 
allmänintresse i den fysiska planeringen. Forskarna hävdar även att i och med att en stor del 
av befolkningen anser att friluftsliv har stor betydelse så kan det anses demokratiskt 
försvarbart att förbättra dess ställning. 
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Fredman et al., (2013) hävdar utifrån deras forskning att friluftsliv har en stark ställning i 
regelverk och policy för miljövård och planering men relativt svagt i den konkreta 
kommunala planeringen. De hävdar också att det finns tendenser som både kan ses som 
fördelaktiga och ogynnsamma för friluftslivet. Det kan ses som positivt för friluftslivet att 
översiktlig planering generellt är på väg att stärkas medan det rådande planeringsidealet tät 
stad och tendensen till stärkt enskilt intresse kan vara negativt (Fredman et al., 2013). 
 
Faskunger (2008) menar att på senare år har samhällsaktörer insett samhällsstrukturers 
betydelse för FA. Samtidigt är det inte bara den fysiska miljön som påverkar omfattningen av 
FA utan det är mer komplext än så. För att främja FA visar forskning på att det är mest 
effektivt om det sker förbättringar både i den fysiska- och sociala miljön och inte bara insatser 
för en separat (Faskunger, 2008). Även andra forskare som exempelvis Schantz (2006) anser 
att det inte skapas tillräckligt med stödjande miljöer för FA. Forskning visar dessutom på att 
övervikt och fetma är vanligare där markanvändning har försvårat för FA (Faskunger, 2008).  

4.2.6. SAMMANFATTANDE DISKUSSION 
Av ovanstående forskning kan flera forskare från andra discipliner än fysisk planering anses 
hävda att fysisk miljö är viktigt för FA. Detta kan antas stärka trovärdigheten i påståendet. 
 
Att naturmiljöer och FA anses viktigt i offentlig policy och lagstiftning kan utan tvivel 
urskiljas hos ovanstående forskning. Att fysisk planering ska främja friluftsliv och 
rekreationsnatur kan också urskiljas i många myndighetsdokument, speciellt tätortsnära 
friluftsliv. Trots denna betydande vikt FA ges av styrande så är lagen tolkningsbar och i 
praktiken priorteras oftast exploatering framför FA. Dessutom finns en antydan att flertalet av 
befolkningen anser att naturmiljöer är viktigt att bevara.  
 
Förklaringar som kan noteras till utebliven implementering av policy och lagar är att den nytta 
som räknas ut för varje individ blir förhållandevis liten vid bevarande av exempelvis en park. 
En annan förklaring är att allemansrätten kan inge en känsla av att det finns obegränsat med 
mark för detta ändamål eftersom det är skyddat. Den tredje förklaringen är att det rådande 
planeringsidealet förtätning ofta prioriteras i stället för grönytor. Dessutom saknas en 
diskussion om motsättningen mellan tätt och grönt i översiktsplaner.  
 
Av de flesta forskare som granskats kan en vilja av att främja FA och bevara grönytor utläsas. 
Forskare menar att det som kan stimulera FA mer är att översiktsplaners ställning är på väg att 
stärkas. Samtidigt kan planeringsidealet förtätning och det stärkta enskilda intresset verka 
negativt för FA. Att friluftsliv ska få en starkare ställning som allmänintresse föreslås också.  
 
Att översiktsplaners ställning är på väg att stärkas och att detta kan främja FA kan ifrågasättas, 
eftersom forskningen visat på att FA:s utrymme i översiktplaner varit obefintligt är frågan om 
deras ställning skulle främja FA. Däremot skulle självklart så vara fallet om FA fick ett större 
utrymme i översiktsplaner än vad forskningen antyder att det har i nuläget. Av den forskning 
som behandlats finns inga påståenden som hävdar att det finns tillräckligt med fysiska miljöer 
som främjar FA. Det behöver inte betyda att det inte finns sådana påståenden men det kan 
antas att det inte finns mycket forskning som påvisar på motsatsen.  
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4.3. FYSISK AKTIVITET OCH URBANA STRUKTURER 
Som nämnd forskning pekat på påverkar fysisk planering urbana strukturer som i sin tur 
påverkar FA. Urbana strukturers samband med FA ska behandlas i kommande avsnitt. 

4.3.1. PÅVERKAN AV STADSUTGLESNING 
Flera studier visar att utglesning av målpunkter får negativa konsekvenser på hälsan och FA. 
Tillgängligheten blir otillräcklig med långa avstånd till destinationer, om målpunkter 
lokaliseras utom promenadavstånd från bostadsområden (Faskunger, 2008). Edwards and 
Tsouros (2006) menar att stadsutglesning har negativa konsekvenser för hälsan och att det 
blivit likställt med övervikt, fetma och tillhörande sjukdomar. Eftersom stadsutglesning 
genererar ett ökat bilbehov, motverkar det även aktiv transport (Edwards and Tsouros, 2006). 
 
Moderna förorter är ofta en form av stadsutglesning. T-korsningar och återvändsgränder som 
används flitigt där minskar sammankopplingen mellan målpunkter, detta påverkar aktiv 
transport negativt (Frank and Engelke, 2000). Faskunger (2008) belyser också att människor i 
bostadsområden med hög bebyggelsetäthet, promenerar mer, har mindre risk att bli feta och 
att utveckla högt blodtryck än i utglesta områden, oberoende av socioekonomiska faktorer. 
Områden som inte är promenadvänliga har en övervikt på 60 % jämfört med 35 % övervikt i 
promenadvänliga områden (Faskunger, 2008). Detta resonemang finns även hos Frank and 
Engelke (2000) som menar att vid högre bebyggelsetäthet minskar reseavståndet vilket 
teoretiskt ökar incitament till att gå eller cykla. I motsats ökar reseavstånden vid lägre 
bebyggelsetäthet (Frank and Engelke, 2000). Även Edwards and Tsouros (2006) menar att 
bebyggelsetäthetsgrad är relaterat till transportbeteende eftersom det påverkar avstånden 
mellan måldestinationer. Om bebyggelsetätheten ökar tenderar bilanvändandet att minska och 
gång, cykling samt användandet av kollektivtrafiken att öka (Edwards and Tsouros, 2006). 
Frank and Engelke (2000) menar att traditionella gatunät, som rutnätsmönster, minskar 
avståndet mellan destinationer och ökar aktiv transport. 

4.3.2. PÅVERKAN AV FUNKTIONSBLANDNING OCH SEPARERING 
Aktiv transport främjas om det finns en blandning av målpunkter, såsom affärer och 
arbetsplatser, samt en högre befolkningstäthet. Utifrån denna forskning menar därför Schantz 
(2006) att detta talar mot en implementering av funktionsseparering. Ett liknande resultat kan 
urskiljas av Frank och Engelke (2000), att separering av bostadsområden, handelsområden 
och industriområden ökar avstånden mellan destinationer och därmed minskar användandet 
av aktiv transport. 
 
Om funktioner är brett utspritt på en regional nivå blir motoriserat resande uppmuntrat. 
Exempelvis om sträckan mellan destinationer är så lång att det nästan är omöjligt att ta sig 
däremellan med hjälp av gång eller cykel (Frank och Engelke, 2000). Faskunger (2008) 
hänvisar också till en undersökning gjord i USA som visat att det är 35 % lägre risk för fetma 
i bostadområden med varierande utbud inom promenadavstånd. 

4.3.3. PÅVERKAN AV FÖRTÄTNING 
En utmaning för FA i den byggda miljön är att det bara finns ett begränsat utrymme för gröna 
platser (Edwards and Tsouros, 2006). God tillgång och tillgänglighet till naturmiljöer i och 
kring tätorter är inte alltid en självklarhet. Allemansrätten säkerställer alla människors rätt att 
röra sig fritt i naturen, men detta hjälper inte speciellt mycket om det inte finns natur att tillgå 
(Fredman et al., 2013). Naturmiljöer saknas i många tätorter inom 300 meter från bostaden 
och andelen tätortsnära natur fortsätter att minska på grund av prioritering av exploatering. 
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Det finns många motstridiga intressen i tätortsnära områden och det finns en risk att 
exploatering prioriteras eftersom det har ett tydligt marknadsvärde i förhållande till 
allemansrättslig natur för friluftsliv. Fredman et al. (2013) anser att denna natur underskattas 
och om det inte sker någon saklig avvägning mellan miljömässiga fördelar med en tät stad och 
en god livsmiljö, finns det risk att den resurs som natur utgör inom tätorter förbrukas 
(Fredman et al., 2013).  
     
Mot bakgrund av ovanstående förklaring menar Fredman et al. (2013) att naturmiljöer inom 
tätorter är en knapp resurs för tätortsbor. Därmed blir det viktigt att beakta tätortsnära natur 
för friluftsliv i användningen av mark och vatten i anslutning till landets tätorter (Fredman et 
al., 2013). 
 
På grund av den begränsade tillgången på grönområden nära tätorter finns det en risk för 
allmänningarnas tragedi. Detta kan uppstå för exempelvis ett naturområde som är tillgängligt 
via allemansrätten. Det kan ske om antalet människor som vill besöka sådan natur är stort i 
förhållande till tillgången, rivaliteten bli för stor och friluftslivsutövarna kan då orsaka en 
negativ påverkan på varandra genom trängsel, slitage, nedskräpning och buller. Exempelvis 
kan allmänningarnas tragedi uppstå på grönytor i tätorter där tillgången på mark är begränsad 
och därmed kanske det inte finns tillräckligt med grönområden i förhållande till antal 
människor som ska bruka dem (Fredman et al., 2013). Fredman et al. (2013) menar att 
samhällets uppgift skulle kunna sägas vara att se till att tillgång och tillgänglighet till 
tätortsnära natur finns i sådan utsträckning och med sådan kvalitet att invånarnas behov av 
friluftsliv tillgodoses utan att allmänningarnas tragedi uppstår. 
 
I de plandokument som Fredman et al. (2013) granskat kan det urskiljas att den rådande 
planeringsdoktrinen om den täta blandstaden motiveras med allmänna hållbarhetsargument 
som ofta saknar saklig grund. Grönytor kan därmed riskera förvinna, om en förtätning sker 
utan att någon saklig avvägning gjorts mellan de miljömässiga fördelarna och en god livsmiljö 
(Fredman et al., 2013). Samtidigt menar Fredman et al., (2013) att det inte är ovanligt att 
kommuner både förordar förtätning och stadsutglesning i speciella sektorsplaner för 
grönstruktur. Däremot är konflikten mellan förtätning kontra grönytor i tätorter sällan 
omnämnt i översiktsplaner. 

4.3.4. SAMMANFATTANDE DISKUSSION 
Att urbana strukturer har ett samband med FA kan antas utifrån ovanstående forskning. 
Dessutom är det här forskare från andra discipliner som också hävdar att urbana strukturer är 
viktigt för FA. Bebyggelsetäthet och funktionsblandning hävdas påverka aktiv transport av 
flera forskare. Längre sträckor mellan destinationer främjar bilanvändande och det motsatta.  
 
Som nämnts tidigare prioriteras ofta förtätning framför bevarande av grönytor. En förklaring 
som ges till detta är att exploatering har ett tydligt marknadsvärde i förhållande till 
naturområden. Dessutom kan det förmodas ha ett samband med tidigare nämnda problematik, 
att nyttan per individ vid bevarande av exempelvis park blir väldigt liten eftersom såpass 
många individer ska dela på nyttan. 
 
En annan problematik med den begränsade tillgången av tätortsnära natur som behandlas är 
att allmänningarnas tragedi kan uppstå och att kvalitén blir lidande om det finns för få 
grönytor att använda. Som också nämnts tidigare är kvalité en viktig aspekt för att flertalet 
människor ska vilja använda områden för FA. Det kan därmed antas att om det finns för få 
grönytor i tätorter kan kvalitén bli lidande och därmed också motverka FA.  



34        FYSISK PLANERING FÖR FYSISK AKTIVITET 
 

 
Förtätning kan därmed anses utgöra ett hinder för FA i nämnt sammanhang. Samtidigt 
minskar förtätning avstånd och främjar aktiv transport som är en form av FA medan 
stadsutglesning främjar bilanvändande. Däremot kan stadsutglesning antas främja bevarandet 
av grönytor indirekt, eftersom denna typ av exploatering inte tar några av de begränsade 
markytorna i tätbebyggelse i anspråk. Detta kan ändå inte ses som ett hållbart argument då 
tillgänglig mark är begränsad och att ta jordbruksmark eller liknande i anspråk för 
exploatering inte kan vara att föredra. Med tanke på den växande befolkningen och 
klimatförändringarna kommer förmodligen jordbruksmarken att behövas för ett ökande 
livsmedelsbehov.  
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5. SLUTSATS OCH DISKUSSION 
 

 
I detta kapitel kommer en diskussion om genomförd analys föras. Forskningsöversikten och 
analys och resultatdelen kommer i detta kapitel att kopplas samman. Genom en diskussion 
kommer samband och mönster identifieras, dessa kommer i sin tur leda till slutsatser. Förslag 
på vidare forskning som kan vara intressant följer sedan. 
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5.1. SAMBAND MELLAN BEGREPP 
 
Natur och grönytor kan nästintill likställas, eftersom de båda är ytor med växtlighet på. En 
skillnad mellan natur och grönytor skulle kunna vara att grönytor kan uppfattas utgöra mindre 
ytor än natur. Att grönytor snarare utgör växtlighet längs med en cykelled eller på småytor, än 
växtlighet i en park eller större områden. Dessa två begrepp kan ändå anses ha ett samband då 
de båda utgör växtlighet. Utifrån denna studies mer övergripande syfte så har storleken på 
ytorna inte ansetts vara relevant att undersöka. En tätort kan anses utgöra tätbebyggelse 
eftersom bebyggelsen är placerade tätt i en tätort. Därmed relaterar en tätort till ställd 
forskningsfråga med begreppet tätbebyggelse. 
 
Genom studien har friluftsliv granskats, detta eftersom FA kan anses vara en del av friluftsliv.  
Det är dessutom främst nöjes- och motionsaktiviteter som har granskats och det är dessa 
aktiviteter som är vanligast förekommande att utföra. Nöjes- och motionsaktiviteter kan anses 
vara en del av FA eftersom FA kan definieras som all typ av rörelse som ger ökad 
energiförbrukning. Även om dessa två begrepp inte kan likställas har de ändå ett starkt 
samband.   

5.2. RELEVANS FÖR FYSISK PLANERING OCH MARKANVÄNDNING I SVERIGE 
 
För att sammanfatta och besvara denna studies syfte och problemformulering kommer dessa 
att redogöras för här igen.  
 
Syftet med studien är att beskriva och undersöka sambandet mellan den fysiska miljön och 
fysisk aktivitet i tätbebyggelse. Vidare är syftet att analysera om fysisk planering kan 
användas som verktyg för att främja fysisk aktivitet. Nedan följer de olika frågeställningarna, 
samt besvarande av dessa utifrån den genomförda studien.  
 
Vilka faktorer i den fysiska miljön påverkar individers vilja att utöva fysisk aktivitet i 
tätbebyggelse? 
 
Enligt bearbetad forskning kan de faktorer i den fysiska miljön som påverkar viljan till FA 
vara flera, men de mest betydande kan sammanfattas till tre faktorer. Dessa tre faktorer kan 
sägas innefatta flertalet av de faktorer som beskrivits. De tre faktorerna är tillgång, 
tillgänglighet och kvalité. Tillgång i den mening att det ska finnas en plats eller stråk som är 
möjlig att utöva FA på och att alla ska ha tillgång till den.  Kvalité kan tänkas innefatta estetik, 
buller och luftföroreningar, naturmiljöer samt oordning/nedskräpning. Tillgänglighet kan 
tänkas ha ett samband med trygghet och kostnad, eftersom en plats måste upplevas som trygg 
och inte kosta om den ska vara tillgänglig för alla. Flertalet faktorer kan dessutom både 
påverka positivt och negativt på FA beroende av vilken FA som åsyftas. 

De platser som mycket av FA utförs på, som bör ha tillgänglighet, tillgång och god kvalité, är 
naturområden och grönytor. Naturområden och grönytor främjar FA, även om det inte är helt 
avgörande. 

 
Vilka drivkrafter ligger bakom förtätning och stadsutglesning? 
 
Drivkrafter bakom stadsutglesning är många enligt granskad forskning. Det kan därmed antas 
att det inte bara är en faktor som lett till stadsutglesning, utan att alla eller ett flertal faktorer 
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bidragit och samverkat till stadsutglesning. Dessa faktorer kan också tänkas bidra och påverka 
stadsutglesning i olika mängd. De drivkrafter som kan urskiljas är: ökat 
välstånd/inkomstklyftor, ökad mobilitet, otillräckligt reglerat kapitalistiskt system, politiska 
beslut, statens otillräckliga reglering av kommuner, kommuners beslut om markanvändning 
och splittringen av många kommuner, samt otrygghet/våld, oordning/nedsmutsning och 
främlingsrädsla.  
 
Det finns ett rådande ideal som framhävs av urbanister och flertalet planerare, vilket är 
täthetsidealet. Att exploatering bör ske genom förtätning eftersom det leder till stadsmässiga 
kvalitéer som att sociala- och livliga plaster, service och kollektivtrafik kan erbjudas nära 
bostaden. De anser att dessa kvalitéer och den variation som förtätning ger förstörs om städer 
glesas ut. Det är detta ideal som driver att förtätning av städer sker.  
 
En motsättning kan urskiljas, mellan det rådande täthetsidealet och stadsutglesning, som en 
majoritet av befolkningen faktiskt verkar föredra.  
 
 
Hur påverkar förtätning och stadsutglesning individers vilja att utöva fysisk aktivitet? 
 
Granskad forskning visar på att FA genom aktiv transport motverkas genom stadsutglesning 
och främjas genom bebyggelsetäthet och funktionsblandning. Stadsutglesning påverkar alltså 
FA negativt medan förtätning påverkar denna form av FA positivt. 
 
Utifrån undersökt forskning kan dessutom ett samband mellan faktorer som främjar 
stadsutglesning och faktorer som motverkar individers vilja att utföra FA urskiljas. Dessa 
sammanlänkade faktorer är tillgänglighet i form av otrygghet, kvalité i form av 
oordning/nedsmutsning och inkomstklyftor/kostnad. Om dessa faktorer förekommer i tätorter 
främjas alltså stadsutglesning och FA motverkas. Därmed kan än en gång dessa faktorer anses 
vara av betydande vikt för att främja FA, eftersom de även har en indirekt påverkan genom 
stadsutglesning motverkande effekt på FA.  
 
Förtätning kan också motverka FA. Eftersom exploatering genom förtätning vid flertalet 
tillfällen tagit i anspråk grönytor. Grönytor främjar FA även om de inte är helt avgörande. 
Samtidigt kan stadsutglesning antas främja bevarandet av grönytor indirekt, eftersom denna 
typ av exploatering inte tar något av den begränsade marken i tätorter i anspråk. På samma 
gång så används stora områden utanför stadskärnan till exploatering i stället och riskerar, 
förutom att ta grönytor där i anspråk, förstöra känslig jordbruksmark.  
 
Hur kan individers vilja att fysiskt aktivera sig i tätbebyggelse främjas och realiseras genom 
fysisk planering i Sverige? 
 
Enligt den forskning som behandlats kan det konstateras att fysisk planering påverkar FA.  
Genom att främja tillgång, tillgänglighet och kvalité på områden som ska användas för FA kan 
möjligtvis FA främjas. Samtidigt kan det antas att det finns en risk för att andra intressen som 
också ska tas i beaktande genom fysisk planering då kan bli åsidosatta. Enligt granskad 
forskning kan det anses viktigt att bevara tätortsnära naturområden för att främja FA. 
Samtidigt är det inte bara tillgången till naturområden som avgör om mer FA kommer utföras. 
Men då finns det ändå goda förutsättningar för de individer som vill utföra FA, vilket därmed 
ändå kan anses främja FA till viss del. 
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En motsättning mellan tillgång, tillgänglighet och kvalité kan dessutom urskiljas. En högre 
kvalité på områden för FA sker inte automatiskt utan kostar pengar och forskningen visar på 
att det finns en problematik i vem som ska betala för underhåll och tillrättaläggande. Kostnad 
för den enskilda individen som ska använda området kan riskera att stänga ute sårbara grupper 
som inte har råd att betala. Därmed påverkas tillgången negativt i stället och den offentlighet 
som råder förstörs. Om ingen reglering av naturområden sker kan samtidigt allmänningarnas 
tragedi uppstå, vilket då skadar kvalitén. En motsättning mellan tillgång och kvalité kan 
därmed tydas.  
 
Att naturmiljöer och FA har en koppling och anses viktigt i offentlig policy och lagstiftning 
kan utan tvivel urskiljas utifrån forskningen. Att fysisk planering ska främja friluftsliv och 
rekreationsnatur anses dessutom som viktigt i många myndighetsdokument, speciellt 
tätortsnära friluftsliv. Trots att FA kan anses vara av betydande vikt bland styrande, prioriteras 
i flertalet av fallen exploatering framför bevarande av naturmiljöer, som främjar FA. 
Forskningen antyder att detta kan bero på att det rådande planeringsidealet förtätning inte 
ifrågasätts. Att inblandade inte har ett kritiskt förhållningssätt till förtätning utan att det anses 
vara det bästa utan vidare diskussion. Detta är bekymmersamt eftersom de vedertagna 
åsikterna verkar syfta till att vilja främja FA, vilket främjas genom tätortsnära natur. En 
exploatering av befintlig tätortsnära natur borde alltså inte prioriteras, om man ser till de 
vedertagna målen som styrande verkar vilja uppnå. En implementering av rådande mål borde 
därför vara eftersträvansvärda. 
 
Det är dessutom bekymmersamt för främjandet av FA att en diskussion om angiven 
problematik mellan förtätning kontra stadsutglesning uteblir inom fysisk planering. Eftersom 
både förtätning och stadsutglesning har positiva och negativa effekter på FA. En öppen och 
djupare diskussion om denna problematik borde vara eftersträvansvärd och skulle möjligtvis 
kunna främja FA. Rådande planeringsidealet förtätning borde inte implementeras utan att först 
ha genomgått en kritisk analys utifrån det enskilda fallet. Om en öppen diskussion genomförs, 
har FA åtminstone tagits i beaktande, vilket säkerhetställer att misstag som kan påverka FA 
negativt inte uppstår. 
 

5.3. VIDARE FORSKNING 
Mina resultat visar på att det finns behov av vidare forskning inom området fysisk planering 
för fysisk aktivitet. Speciellt intressant är problematiken med att den offentliga policy för FA 
inte omsätts i praktiken. Denna forskning har visat på att fysisk planering påverkar FA och 
spelar en viktig roll för utövandet av FA.  
 
Vidare forskning om hanteringen av FA inom planeringen, hur främjandet av FA verkställs är 
relevant. Genomförandefrågor relaterade till FA kan därmed utifrån denna studie anses 
intressant och relevant att forska mer om. 
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