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SAMMANFATTNING:  
 

Rubrik 

Fysisk aktivitet  

Hälsa och tillgänglighet av grönområden i samhällsplaneringen. 

Bakgrund 

Stillasittande och fysisk inaktivitet har blivit allt mer vanligt bland befolkningen, detta orsakar 
en ökning av olika folksjukdomar. Att stillasittande och fysisk inaktivitet blir vanligare är ur 
ett folkhälsoperspektiv ett av de största problemen som finns. Med fysisk aktivitet minskas 
folksjukdomar samtidigt som vardagsmotion kan motverka hjärt- kärlsjukdomar, diabetes 
typ2, olika cancerformer, övervikt och fetma som i sin tur leder till förtidigt död. Det här är en 
av dem viktigaste frågorna som diskuteras världen över.  

Syfte 

Syftet med denna studie är att visa hur tillgänglighet till grönområden påverkar 
vardagsmotion och därmed hälsan. 

Studiedesign  

Litteraturstudie. 

Resultatet  

Människors påverkan på den byggda miljön är stor och likaså miljöns påverkan på 
människans hälsa. Stödjande miljöer som exempelvis grönområden kan ha positiva effekter 
på folkhälsan, genom att vara en anledning till ökad vardagsmotion. Med grönområden menas 
exempelvis parker, cykelvägar och motionsplatser i omgivningen där människor kan mötas. 
Detta har en stor påverkan på vardagsmotionen. I studier hittas stora fynd som borde vara 
självklara. Genom samhällsplanering kan folkhälsan främjas och i studien belyses många 
viktiga punkter inom det valda ämnet. 

Material och metod 

Studien baseras på kvalitativa material och internationellt publicerade vetenskapliga artiklar. 
Tre data baser har använts för att göra pilot sökningar dessa var, Pubmed, Summon@BTH & 
ScienceDirect. Många studier visar att vanliga folksjukdomar kan motverkas av fysisk 
aktivitet. Studien sammanställer forskning inom olika områden där fysisk aktivitet är viktigt 
och hur man kan nå detta med smart samhällsplanering.  
 
 
Nyckelord: Exercise, Fysiskaktivitet, Grönområden, Health, Hälsa, Landscape, Green spaces, 
Vardagsmotion,  
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BAKGRUND:  

Dagens samhällsutformning har en viktig roll för att främja fysiskt aktivitet bland 
befolkningen.  Människor påverkas av miljön; att öka tillgänglighetsmiljön är ett 
hälsofrämjande arbete (Saulle Torre, 2012.  Orschulok, Coffee, Howard, Hugo, Taylor, 
Adams & Daniel, 2013). År 1994 fick Sveriges riksdag naturresurslagen (Kap 3, paragraf 7) 
som idag heter miljöbalken (Kap 3, paragraf 7) som innebär att allmänheten ska ha en rik och 
tillgänglig natur för att främja människors välbefinnande (Riksdagen, 1998). Exempel på 
grönområden kan vara parker, cykelvägar och motionsplatser. 

Att finna balans mellan arbete, vardagssysslor och motion är nödvändigt för hälsan i det 
stressiga och krävande samhället vi lever i. För en god balans finns det många faktorer som 
inverkar för att en bra livsstil ska kunna upprätthållas(Faskunger, 2007). Bra intag av mat och 
fysisk aktivitet resulterar välmående. Enligt Johansson, Kollberg & Bergström (2009) 
grönområden kan vara en viktig faktor för människors aktivitetsmönster. Att ha tillgång till 
stödjande närmiljöer kan ha ett tydligt samband med människors inställning till fysisk 
aktivitet. En stödjande närmiljö är en miljö där fysisk aktivitet är kopplad till vardagen, 
exempelvis gångavstånd till individens bostad (Johansson et al., 2009).  

Enligt den svenska rekommendationen för fysisk aktivitet gäller trettio minuters promenad per 
dag, fem dagar i veckan. Alternativt intensiv fysisk aktivitet som löpning i 20-30 minuter, tre 
dagar i veckan.  En ökad risk för övervikt, fetma, diabetes, hjärtkärlsjukdomar och cancer är 
kopplad till dålig vardagsmotion, där rekommenderad motion inte uppnåtts.  Dålig motion i 
samband med dålig kost och dåliga vanor är allvarliga riskfaktorer för tidig död 
(Yrkesföreningar för fysisk aktivitet, 2011). Enligt Kaczynski & Henderson (2007) är 
kunskapen om närmiljön och stödjande miljö viktigt för att motverka stillasittandet. Stödjande 
miljö innebär platser där en del fysisk aktivitet kan utföras. Invånarna behöver ha kunskap om 
tillgängliga cykelvägar, joggning vägar och promenadvägar som finns. (Kaczynski & 
Henderson, 2007).  

Samhällets utformning har lett till att grönområden inte är lättillgängliga för alla. Enligt 
Astell- Burt, Feng, Mavoa, Badland och Giles-Corti (2014) gör geografiska skillnader det 
enklare att utforma grönområden på vissa platser. Det finns samband mellan svårtillgängliga 
stödjande miljöer och socioekonomiska aspekter som visas genom att det är brist på grön 
områden i innerstäder. Brist på stödjande miljöer är vanligare för låginkomsttagare, detta kan 
bero på att det är dyrare att bo i områden med större tillgång till grönområden. En möjlighet 
för att öka tillgängligheten till grönområden kan vara politiska beslut vid bebyggelse av nya 
bostadsområden (Astell-Burt et al., 2014).  
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Vardagsmotion och hälsa  

Fysisk aktivitet är ett brett begrepp som inkluderar olika former av rörelser i vardagen som 
kan bidra till ökad energi. Den sorts fysisk aktivitet som inkluderas i studien är vardagsmotion 
som exempelvis, promenad och cykling (Maria, 2007). Fysisk inaktivitet orsakar cirka 1,9 
miljoner dödsfall per år. Stillasittandet är ett av de vanligaste problemen bland människor 
idag. Kunskapen om fysisk aktivitet och meningen med att utföra vardagsmotion ökar ständigt 
(Boverket, 2012).   

Under de senaste decennierna har olika forskningar gjorts kring sambandet mellan parker och 
fysiskaktivitet. Vardagsaktivitet i form av cykling och promenader sker vanligtvis i anslutning 
till en park. Målgruppen vuxna äldre använder främst parker till avkoppling och promenader 
(Godbey, Freudenberg & Vianhov, 2005). I samband med att allt fler jobb innehåller 
stillasittande arbetsuppgifter har vikten av att själv välja att vara fysiskt aktiv ökat. Att vara 
fysiskt aktiv påverkar både den fysiska och psykiska hälsan. Vår vardagliga aktivitet har 
betydelse för såväl den individuella hälsan som för folkhälsan (Godbey et al., 2005).   

 Att vara fysiskt aktiv innebär fysisk styrka, förstärkning av immunförsvaret och förbättring 
av syreupptagningen. Även uthålligheten förbättras hos den aktiva individen. Det finns tydliga 
samband mellan folksjukdomar och fysiskt inaktivitet (Maria, 2007).   

Att undersöka om det finns en relation mellan fysisk aktivitet och stödjande miljöer i form av 
grönområden är viktigt för folkhälsan. Om grönområden påverkar rörelsemönstret hos 
befolkningen, så kan stödjande miljöer i form av grönområden enligt Schantz, Georgesu & 
Chin (2012) ha en stor betydelse för att främja hälsan.  

Aktiv livsstil och god hälsa  

Hillsdon, Panter, Faster & Jones (2006) uppger att det är nödvändigt att uppnå ”den svenska” 
rekommenderade dosen av fysisk aktivitet för att förebygga och främja folksjukdomar. 
Folkhälsovetare vill upplysa vikten med vardagsmotion och få människor att förstå 
riskfaktorerna av fysisk inaktivitet. Det finns många teorier som tyder på naturens positiva 
effekter på hälsan och välbefinnandet (Bowler, Buyung-Ali, Knight & Pullin, 2010). Det är 
viktigt att undersöka om den psykiska hälsan påverkas av fysisk aktivitet och tillgång till 
grönområden (Belager et al., 2011). En positiv förändring kring fysisk aktivitet behöver 
uppnås på en majoritetsnivå för att få en bred effekt och långvarig hållbarhet (Hillsdon et al., 
2006). De positiva effekterna som fysisk aktivitet har på hälsan är vetenskapligt etablerade.  

Vardagsmotion kan delas upp i olika former av aktiviteter det vill säga aktivitet under fritiden 
som exempelvis: hemmasysslor och sträckan till och från jobbet (Belanger, Townsend & 
Foster, 2011). Handersson & Parr (2005) menar att den vanligaste aktiviteten i en park är 
promenader. Enligt Shores & West (2010) finns det stor potential i att motverka stillasittandet 
genom stödjande miljöer som parker och grönområden. Vanligast är fysisk inaktivitet bland 
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äldre vuxna, detta kan bero på den begränsade möjligheten och tillgängligheten till stödjande 
miljöer.    

Insatser av grönområden i närmiljön 

Enligt Owen, Humpel, Leslie, Bauman & Sallis (2004) har politiska insatser och prioriteringar 
en direkt roll i utsträckningen utav skapandet av stödjande miljöer. För att uppnå den dagliga 
rekommendationen av fysisk aktivitet behöver det finnas stöd från politikerna. Forskningen 
visar att den byggda miljön kan påverka utformningen av en aktiv livsstil. När det gäller 
miljöns direkta påverkan på en aktiv livsstil kan grönområden och parker vara ett verktyg ur 
ett folkhälsoperspektiv.   

Grönområden har positiva effekter på koldioxidutsläppen men även minskningen av 
bullernivån i närområden. Det vanligaste problemet i städer är att människor påverkas av för 
höga bullernivåer, vilket är en riskfaktor för psykisk ohälsa och kan resultera sömnstörningar 
samt ökad stress (Gunnarsson & Öhrström, 2007). Enligt Nielsen & Hansen (2007) lider 
många västerländska människor av psykisk ohälsa som exempelvis stress. Gunnarsson & 
Öhrström (2007) uppger att det finns samband mellan natur och stressreaktioner. Det är 
vanligt att vuxna i medelåldern inte är fysiskt aktiva på fritiden vilket kan resultera psykisk 
ohälsa som exempelvis att utmatningssyndrom och stress ökar. Att ha tillgång till 
grönområden kan ge möjlighet till mer ökad vardagsmotion.   

Ökad tillgänglighet till fysisk aktivitet   

Idag finns det stor potential för att bygga miljöer som är anpassade för fysisk aktivitet. Det 
bör läggas stora insatser på att uppmuntra invånarna till fysiskt aktivitet, detta kan uppnås 
genom skapandet av en ”tryggmiljö” med bilfria gång- och cykelvägar (Schantz, 2006). Enligt 
Faskunger (2007) finns det omfattande fördelar med grönområden i stadsmiljö.  

Under de senaste decennierna har samhället snabbt utvecklats och omställningen har skapat 
goda förutsättningar för att öka förmågan av genomförandet av en hållbar samhällsplanering. 
Sveriges miljökvalitetsmål utgår från ett samhällsplanerings- folkhälsoperspektiv för att 
strukturera fysiskplanering i städer och orter (Serverinsson, 2013).   

Syfte:  

Syftet med studien var att ta reda på hur tillgängligheten av grönområden påverkar 
vardagsmotion och därmed hälsan.                                                                                           
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Metod: 

Rapportens metod var en litteraturstudie som inkluderar kvalitativa studier. Studien granskar 
kritiskt andra tillgängliga forskningar och sammanställer litteraturer inom ämnet. Studiens 
metod fas syftar till att skapa en syntes av data från tidigare genomförda empiriska studier 
(Forsberg & Wengström, 2013). Arbetet utgår från tre olika databaser, de valda databaserna är 
Pubmed, Summon@BTH & ScienceDirect (Se tabell 1).  

Datainsamling  

Kvalitativ insamling och beskrivning av litteraturer användes för att kunna ge en tydlig och 
trovärdig framställning för studien (Grandheim & Lundman, 2004).Pilotsökningen gav en 
bred överblick av området till en början, mot slutet valdes specifikt material som kunde stödja 
arbetet (se tabell 7). Anledningen till detta var för att få mer relevanta referenser till studien 
(Willman, Stoltz & Bathsevani, 2006).   

De sökord som användes i databaserna beskrevs olika i förhållande till databasernas söksätt. I 
studien användes korta och konkreta sökord för att fånga kvalitativ och relevant data. De 
sökord som gav mest koppling till ämnet valdes ut. Olika söktermer användes som 
exempelvis Meshtermer och fritextsökning, detta för att få noggrannhet i sökningen 
(Backman 2008). För en mer specifik sökning kombinerades sökorden med ”AND”. Sökorden 
som har använts i studien är följande: ”Exercise planning”, ”physical planing”, ”green spaces 
" , “Landscape health”,”Everyday exercise health”, “physical activity parks”, ” health AND 
physical activity” och “ Exercise health”. Detta är de sökord som gav mest relevanta 
referenser för studien (Se Tabell 3).  

Tabell 1, Artikelöversikt. 

Databas, år Urval, 
datasamlingsmetod 

Hittade 
och 
lästa 
artiklar 

Genomförande, 
analys 

Icke 
kvalitativa 
artiklar 
som 
valdes 
bort  

Kvalitativa 
artiklar 
för studien 

Antal 
valda 
artiklar 
till 
studien  

Pubmed, 2004-
2014 

Astract, fulltext 6 6 4 2 2 

Summon@BTH 
2005-2014 

Astract, fulltext 8 8 7 1 1 

ScienceDirect 
2005-2014 

Astract, fulltext 16 16 9 7 7 

  30 20  10 
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Inklusionskriterier   

Studien utgår från vetenskapliga artiklar och forskningar inkluderades. De kvalitativa 
artiklarna begränsades mellan år 2004- 2014. Åldersgruppen för studien koncentrerades på 
12-81 år. Alla artiklar var skrivna på engelska (Forsberg & Wengström, 2013). 

Exklusionskriterier  

Artiklar som inte hade stark koppling till arbetets syfte togs bort. Vetenskapliga artiklar utan 
etiska överväganden exkluderades då artiklarna skulle vara peer reviewed granskade , 
full text och tillgång till abstract. 

Litteratururval  

Urvalsstrategin i studien var att hitta och undersöka brett om ämnet och sedan använda 
kvalitativt material. I Studien används teoretiskt urval (theory-based sampling) för att belysa 
ämnet ur olika synvinklar (Forsberg & Wengström, 2013). Det teoretiska urvalet gjordes för 
att samla information som sedan skapade de olika kategorierna (Tabell 3). Ytterligare 
information samlades in efter att kategorierna var satta, detta för att uppnå en teoretisk 
mättnad. De 30 valda artiklarna som finns i sök schemat (tabell 3) granskades noggrant 
genom läsning av artiklarnas abstract för att kunna se vilka som hade samband för studien.  

I början av datainsamlingen var syftet att få en bred överblick av tillgängliga forskningar som 
hade koppling till uppsatsen, för detta användes Willman et al (2006) kvalitativa 
bedömningsprotokoll.  Enligt Willman et al., (2006) behövs en granskning i utvärderingsfasen 
och ett bedömningsprotokoll som ska innefatta olika frågeställningar för att kunna bedöma de 
valda artiklarna. Det kvalitativa bedömningsprotokollet innehöll olika frågeställningar för att 
kunna sammanfatta och bedöma kvaliteten i de trettio utvalda artiklarna (Se tabell 6) Utifrån 
bedömningsprotokollets frågeställningar betygsattes alla artiklar. Artiklarna betygsattes i tre 
kategorier, bra 75-100%, medel 50-75% och dålig 0-50% (Se tabell 5)  

I nästa steg gjordes ett urval av de trettio kvalitativa artiklarna. I urvalet delades artiklarna upp 
i land, språk, år, författarens namn, artikelns ämne, syftet med artikeln och betyg från tidigare 
nämnda bedömningsprotokoll (Se tabell 5). Bra och medelbetyg innebar att artikeln var 
kvalitativ till studien och fick därför inkluderas.  Av de totalt trettio artiklarna fick fyra 
artiklar högst betyg. Sex artiklar fick medelbetyg och resterande 20 artiklar fick lågt betyg. De 
artiklar som fick bra och medelbetyg ansågs vara mest relevanta till studien. I nästa steg 
gjordes en artikelöversikt. I artikelöversikten redovisas resultaten av de tio valda artiklarna 
(Se tabell 4).   

Forsberg & Wengström (2013) menar att de valda artiklarnas kvalitet ska värderas. 
Granskning och värderingar i systematiska litteraturstudier är viktigt på grund av att alla 
vetenskapliga artiklar inte behöver vara av hög kvalitet. En kritisk granskning av kvalitativ 
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forskning bör omfatta studiens syfte och frågeställningar, studiens upplägg, urval, 
mätinstrument samt analys och tolkning.  

Analysmetod  
 
Studiens analysarbete skedde genom en mindre uppdelning av det undersökta ämnet. 
Uppdelningen var enligt följande, Steg 1 gick ut på att undersöka materialet och få bekantskap 
inom området.  I steg 2 sammansattes alla delar till en helhet (syntesen) och i steg 3 
utgick kodningen av materialet från empirin och beskriver vad som framkommit i materialet. 
I steg fyra skapades de olika kategorierna, enligt Forsberg & Wengström (2013) ska hela 
materialet i en traditionell innehållsanalys gås igenom på ett systematiskt sätt och därefter ska 
samtliga kategorier radas upp och huvudkategorierna väljas ut och arbetas vidare med. 
(Forsberg & Wengström, 2013).  
Innehållsanalysen har genomförts noga, den utvalda texten genomlästes flera gånger för 
att skapa en bekantskap med området (Se frågeformulär 1, sid 24) 
 
Tabeller skapades utifrån textens innehåll för att besvara uppsatsens syfte, där en traditionell 
innehållsanalys gjordes (Se tabell 7).   I innehållsanalysen togs flera meningsbärande enheter 
från de tio valda artiklarna . De meningsbärande enheterna valdes noggrant ut efter att jag läst 
artiklarna i omgångar och skapat en bekantskap med ämnet. De utvalda enheterna valdes ut på 
grund av dess koppling till studiens frågeställningar och syfte. De meningsbärande enheterna 
lyfte fram artikelns kärnor. När artiklarnas meningsbärande enheter tagits ut, kodades 
materialet i de valda artiklarna. Efter att materialet kodats sattes kategorier med koppling till 
studiens bakgrund och syfte vilket gav en enklare helhetsbild.  Flera kategorier kan leda till ett 
gemensamt tema (Se tabell 8).  
 
 
Etiska överväganden  
 
Det finns fyra vägledande huvudkrav inom forskningsetiska principer: 
Informationskravet: forskaren skall informera deltagarna om den aktuella 
forskningsuppgiftens syfte. 
Samtyckeskravet: deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 
medverkan, och att de som medverkar skall ha rätt att kunna avbryta sin medverkan. 
Konfidentialitetskravet: uppgifter om deltagarna i en undersökning skall ges största möjliga 
anonymitet. 
Nyttjandekravet: uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 
forskningsändamål. 
  
Studien följer etiska överväganden och artiklarna som valdes till uppsatsen har genomgått 
en etiskkontroll om trovärdigheten i ämnet. Författaren använder sig av pålitliga källor och 
gjorde en etisk tolkning av de valda artiklarna. Artiklarna valdes med en neutral 
inställning.  De etiska utgångspunkterna för all forskning som involverar människor, är att 
inte skada deltagarna (Combes et al., 2010) exempelvis, all data kring hälsoundersökning 
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som användes var från DNSGP-2-nederländerna. 12 699 personer, från 12 år och uppåt 
intervjuades inom ett år så att man skulle få ett så korrekt resultat som möjligt, deltagarnas 
anonymitet säkerställdes. I Berg et al (2010) hade forskarena skyldigheten att informera 
deltagarna i en undersökning om deras roll. Därmed informerades deltagarna om vilka risker 
som existerade. 
  
Arbetet utgår från studier som har fått tillstånd från en etisk 
kommitté eller genom andra etiska överväganden. I studien redovisas alla valda artiklar som 
ingår i litteraturstudien. Presentation av allt resultat, det vill säga resultat som stödjer och 
icke stödjer hypotesen (Forsberg & Wengström, 2013).  
 
   
 

RESULTAT: 

Tabell 2.  

Kategori Tema  
 
Olika aktivitetsformer i grönområden 
 
Vardagsmotion 
 
 

 

Ökad aktivitet 

 

 
Aktiv livsstil i vardagen 
 
Hälsa och välbefinnande  
 

 
Hälsoeffekter 

 

 
Ökad tillgänglighet av stödjande miljöer   

 
stödjande miljöer 

 
 
 
Ökad aktivitet  
   

I detta tema beskrivs ökad aktivitet och hur den påverkar vardagsmotionen.  

 

Olika aktivitetsformer i grönområden  
 

De snabba förändringarna som sker i dagens samhälle och behovet av stödjande miljöer blir 
allt viktigare. Med stödjande miljöer menas exempelvis offentliga parker. För att öka den 
fysiska aktiviteten bland lokalbefolkning räcker det inte med små förändringar, utan det 
behövs ett ökande av olika aktivitetsformer genom exempelvis basketplaner och 
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fotbollsplaner. Det vill säga en ökning av platser som uppmuntrar till sociala relationer och 
fritidsaktiviteter (Cohen, Colinelli, Williamson, Sehgal, Marsh & Mckenzie, 2009).  
 

“Attracting people to improved park venues may not be successful unless the physical 
changes are so novel and remarkable that these alone would draw people to them.”( Cohen et 
al., 2009. Sid 479).  
 

Vardagsmotion  
 

En viktig faktor är att avståndet mellan hemmet och närmaste grönområde påverkar huruvida 
man besöker grönområdet ofta eller inte. De som bor längre bort från ett grönområde gör färre 
besök och motionerar därmed färre gånger i grönområdet. I studien påpekas att kontakt med 
naturen och grönområden kan påverka människor på många olika sätt, exempelvis genom 
att sänka blodtrycket, förbättra prestationsförmågan, höja lyckokänslor och positivt påverka 
känslor som aggression och ilska (Gunnarsson & Öhrström, 2007).  
 

" nature provides restorative experiences that directly affect people’s psychological well-
being and health in a positive way" (Gunnarsson  & Öhrström, 2007. Sid 115 ).  
 
 

Hälsoeffekter  
 
I detta tema beskrivs hur hälsoeffekter kan leda till aktivlivsstil och därmed god hälsa.   
 

Aktiv livsstil i vardagen  
 

Grönområden och parker tillhandahåller platser för människor att uppleva natur och ägna sig 
åt olika former av fysisk aktivitet och avkoppling. Offentliga parker är viktiga resurser för 
ökad fysisk aktivitet i befolkningen. Människor som är bosatta i närheten av grönområden 
eller parker är mer aktiva under vardagen genom bland annat parkanvändning. Detta tyder på 
att det är viktigt att det finns tillgång till parker i närmiljön, för att öka fysisk aktivitet bland 
grupper som har hög fysisk inaktivitet 
(Cohen, Mckenzie, Sehgal, Wiliamson, Colienelli & Lurie, 2007). 
  

“parks can play a role in facilitating physical activity”( Cohen et al., 2007. Sid 2).  

 
Hälsa och välbefinnande  
 

Grönområden har en psykologisk påverkan på hälsan. I områden där det finns lägenheter och 
tätt bosatta, är parker och grönområdens roll enorma och positiva för hälsan. Grönområden 
leder till avkoppling, lägre blodtryck och ett bättre humör (Hiching, 2013).  
 

"Just seeing trees and grass from apartment windows appears to help residents face the 
challenges of their lives and thereby reduce their aggression levels” (Hiching, 2013. Sid 98). 
  

Den vanligaste rapporteringen av psykiska besvär är stressrelaterade fall, stress har ökat 
mycket på senare år. Tillgång till trädgård eller korta avstånd till grönområden är förknippade 
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med mindre stress. För att öka välbefinnandet och förbättra hälsan är avståndet till dessa 
miljöer en betydelsefull faktor (Nielsen & Hansen, 2007).  
 

”The use of green areas is associated with less stress and use patterns are likely to contribute 
to the effect of distance to green areas” (Nielsen & Hansen, 2007. Sid 845).  
 

Enligt Berg, Maas, Verheij & Groenewegen (2010) visar forskningen att 
närliggande grönområden leder till en förbättrad hälsa. Studien visar att människor som lever i 
närheten av grönområden upplevs vara minde stressade än andra som inte har samma 
tillgänglighet. Att öka tillgängligheten av närliggande grönområde har en direkt och indirekt 
effekt på individens återhämtning. Relationen mellan stressande vardag och en kombination 
av hälsoproblem kan vara allvarliga riskfaktorer för ohälsa. Många individer vill ha nära 
tillgång till grönområden med tillgång till olika aktiviteter. Grönområden minskar vardagliga 
störningar och ger en bättre hantering av svårigheter i vardagen (Berg et al., 2010).  
 

“Green space in a 3-km radius around the home significantly decreased the relationships of 
stressful life events with number of health complaints and perceived general health” ( 
Bergs et al., 2010. Sid 1208).  
 
 
Stödjande miljöer  
 
I detta tema beskrivs hur stödjande miljöer genom ökad tillgänglighet påverkar fysisk aktvitet 
hos befolkningen.  
 

Ökad tillgänglighet till fysisk aktivitet  
 

En gynnsam miljö med tillgång till grönområden är avgörande för minskning av fysisk 
inaktivitet. Tillgång till grönområden ökar fysisk aktivitet bland människor trots 
etnicitet, utbildning eller 
samhällsklass (Maas, Verheij, Groenewegen, Vries & Spreeuwenberg, 2006).   
 

"The percentage of green space in people’s living environment showed a positive association 
with the perceived general health of residents. People with a greener environment within a 1 
km or 3 km radius around their homes have better self-perceived health than people living in 
a less green environment"(Mass et al., 2006. Sid 591).  
 

Promenad är den form av vardagsmotion som är vanligast, studien visar att promenader oftast 
är relaterade till vardagssysslor som exempelvis att gå till affären, jobbet och sociala 
relationer. Det behövs tillgång till trygga cykelvägar och gångvägar. Trygga cykelvägar och 
gångvägar leder till ökad fysisk aktivitet och en minskning av miljöutsläpp, som en följd utav 
minskning av bilanvändning. Genom stödjande miljöer och en samverkan mellan 
stadsplanering och folkhälsopolitiker kan strategier skapas för att bryta inaktivitetsmönster 
bland vuxna (Owen et al., 2004).  
 

“Attributes associated with walking for exercise were different from those associated with 
walking to get to and from places” (Owen et al., 2004. Sid 67).  
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Att utöka grönområden och stödjande miljöer har ingen effekt om 
inte hänsyn till lokalbefolkningen tas. Personer som bor närmare grönområden 
upplevdes känna sig mindre ensamma. Grönområden i boendemiljön har en stark koppling till 
ökade sociala relationer. Det är vetenskapligt baserat att vikten av social relation har positiv 
inverkan på människors välbefinnande (Maas, Van Dillen, Verheij & Groenewegen, 2009).  

 
"Concerning the relation between green space and social contact, our results show that 
people with more green space in their living environment feel less lonely and experience less 
shortage of social support."(Mass et al., 2009. Sid 593).  
 
Ökad tillgänglighet av stödjande miljöer  
 

Det är viktigt att tänka på tillgängligheten av grönområden i närmiljön för att öka fysisk 
aktivitet. Det finns ett samband mellan tillgänglighet och att uppnå de rekommenderade 
måttet av fysisk aktivitet. Människor som inte har samma tillgänglighet till stödjande miljöer 
som exempelvis parker och grönområden har oftast sämre hälsa. Genom att tillhandahålla en 
god tillgång till grönområden i städer kan man främja befolkningens fysiska 
aktivitetsmönster (Combes et al., 2010).     
 

”better access to green spaces may be associated with higher use and in turn greater 
participation in physical activity” (Combes et al., 2010.Sid 821).  
 
 
Diskussion 
 
Studiens diskussions fas är uppdelad i två delar, första delen är metod diskussion som 
innefattar studiens bearbetningssätt, begränsningar och styrkor. Den andra delen är resultat 
diskussionen och gjordes genom att upplysa om forskningen i området och hur studien 
besvarar syftet, frågeställningarna och små generaliseringar av resultatet.  
 
Metod diskussion  
 
Studiens metod är en systematisk litteratursökning med vetenskapliga artiklar av god kvalitet 
som har kunnat ge underlag för bedömningar, slutsatser och studiens syfte.  Enbart kvalitativa 
artiklar inkluderades i studien (Forsberg & Wingström, 2013). De sökorden som valdes ut 
gav bäst resultat till studiens syfte (Se tabell 3) (Backman, 2006). 
 
 I en systematisk litteraturstudie ska författaren använda sig av en bred sökning så att 
författaren får en bred överblick av det valda området, därefter granskas materialet och skalas 
av till mindre beståndsdelar. Ett trovärdigt systematiskt tillvägagångssätt underlättar 
tolkningen av sammanställningen av bevis på ett konservativt och opartiskt sätt (Willman et 
al., 2006).  Litteraturböckerna av författarna Forsberg & wingström, 2013., Willman et 
al., 2006 & Backman, 2008, användes som verktyg för metoden och utvärdering av 
artiklarna.  När det gäller datainsamlingen har författaren använt sig av tre vetenskapliga 
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databaser. Sökningarna begränsades genom att enbart leta efter peer view artiklar och 
forskning som har tillgång till abstract och resultat(Se tabell 3). I inklusionen för studien 
användes vetenskapliga artiklar från det senaste decenniet, alla artiklar som valdes ut var på 
engelska, anledningen till detta är då relevanta studier inom ämnet var på engelska  
 
Studiens litteratururval var till en början stor, därefter valdes trettio stycken artiklar ut från de 
tre valda databaserna som tidigare nämnts, därefter undersökte författaren de valda 
artiklar och kvaliteten i studierna (Se tabell 5). Detta har genomförts genom kritisk 
granskning och olika kvalitetsbedömningar. Efter att dessa faser genomförts har författaren i 
det andra urvalet använt tio artiklar som innehåller relevant information för uppsatsen med 
hänsyn till syftet (Se tabell 6). Artiklarna har kritiskt granskats för att visa trovärdighet i 
studien och att författaren inte bara styrts av att hitta bekräftelse till studien (Se tabell 3).   
 
Resultaten i studien är trovärdiga då alla granskade vetenskapliga artiklar i uppsatsen har 
pekat på samma evidens som tidigare forskningsresultat. Om inte resultatet av de utvalda 
artiklarna visat samma resultat som tidigare forskning hade trovärdigheten av resultatet varit 
för svag. Författarens reflektion av resultatet är ifall majoriteten av artiklarna hade betyget 
”bra” skulle studiens resultat vara överbevisad.   
 
Vid en annan metodanvändning skulle resultatet bli likvärdigt. Något som skulle kunna ha 
påverkat arbetet positivt är ifall metoden hade kombinerats tillsammans med egna intervjuer. 
Detta gjordes inte i mån av tid. Anledningen till att det exempelvis inte blev en 
enkätundersökning är på grund av att det hade krävts mer tid och resurser. Men även för att 
enkätundersökningar inte är lika pålitliga som intervjuer och litteraturstudier.  Vid intervjuer 
skulle bättre fakta kunnat erhållas men det skulle blivit väldigt specifikt och inte gett lika bred 
data. Det positiva med den utvalda metoden är att studien är en sammanställning av de 
granskade forskningar som finns tillgängliga inom området. 
 
Resultat diskussion 

Syftet med studien var att ta reda på hur tillgänglighet till grönområden påverkar 
vardagsmotion och därmed hälsan. De grönområden som studien granskar är 
parker, promenadvägar och cykelvägar. Med uttrycket ”grönområden påverkar 
vardagsmotion” menas cykling, promenad, sysslor hemma i trädgården och andra vardagliga 
ärenden där man är fysisk aktiv. Dagens utformning av städer har skapat olika miljöer utan 
tillgång till grönområden, en bidragande faktor är att människor i allmänhet lever tätare. 
(Mass et al., 2006). Sammanställningen av resultaten från litteraturstudien och andra studier 
visar tydligt att resultaten kompletterar varandra och att de ledde till likvärdigt svar. 

Analysresultat av litteraturstudien visar att grönområden har ett tydligt samband med 
minskning av stillasittandet. Godbey at el (2005) påpekar att vardagsmotion vanligtvis sker i 
anslutning till en park. Combes et al(200109 menar att människor påverkas av den byggda 
miljön som de lever i och å andra sidan menar Combes at el82010) att det inte bara handlar 
om tillgänglighet till grönområden, utan även avståndet till ett grönområde. Ett av studiens 
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resultat visar att det är lättare att besöka grönområden om de ligger inom en radie av 1-3 km 
från bostaden (Combes et al., 2010). 

Det är vetenskapligt etablerat att alla former av fysisk aktivitet främjar 
hälsan (Schantz, 2006). För att grönområden ska kunna främja fysisk aktivitet måste ett aktivt 
val av individen göras, det vill säga att besöka grönområdet. Relationen mellan grönområden 
och hälsan är starka (Mass et al., 2006). Astell-Burt et al., 2014) menar att fler individer måste 
ha tillgång till grönområden för att minska stilla sittandet. 

 Som tidigare nämnts bor fler människor idag i storstäder och befolkningstakten ökar, det 
innebär att om ingen åtgärd görs kommer problemet att bli större framöver. Att ha tillgång till 
grönområden och parker är viktig för tätorter och bostadsområden. Det har visats att tillgång 
till grönområden och stödjande miljöer är ännu viktigare för människor i tät bosatta områden 
med lägre socioekonomiska resurser (Choen et al., 2007). För att få fler grönområden i 
bostadsområden måste frågan lyftas politiskt och inkluderas i stadsplaneringen. Owen et 
al.,(2004) påpekar att promenad och vardagsmotion är oftast relaterade till vardags sysslor 
som exempelvis att åka till affären eller att cykla genom grönområden till jobbet. Owen et 
al.,(2004) att cykelvägar och gångvägar leder till ökad fysisk aktivitet och minskning av 
folksjukdomar. 

Det finns ett tydligt samband mellan stress, övervikt och tillgång till 
grönområden (Nilsen & Hansen, 2007). Människor upplever grönområden positivt för sociala 
relationer, promenader och avkoppling. Ett av studiens resultat visade att människors 
självuppskattade hälsa förbättrades i samband med ökningen av grönområden (Nilsen & 
Hansen, 2007). Gunnarsson & Ohström (2007) utpekar att för höga bullernivåer i storstäder är 
bland annat förknippade med stress och sömnbrist. Berg et al.,(2010) menar att människor 
som lever i närheten av grönområden har oftast en bättre psykisk hälsa och upplever mindre 
stress. 

 
 Slutsats: 
 
De konklusioner som har presenterats i studien bygger på resultaten och diskussionen 
(Forsbeg & Wingström, 2013). Studien fann samma resultat som tidigare forskningar gjort, att 
det finns ett samband mellan grönområden och hälsa. Studien visade även att vikten av 
närliggande grönområden ökar fysisk aktivitet, då stillasittandet är ett stort problem i 
västvärlden. 1,9 miljoner människor dör varje år av fysisk inaktivitet (Boverket, 
2012).   Författaren tar upp vikten om att fysisk planering är en central fråga 
i samhällsplaneringen (Hillsdon et al., 2006).  
 
En av konklusionerna som var intressant var bland annat vikten med att grönområden ska 
ligga inom en radie på 1-3 km för en mest positiv effekt på invånarna(Mass et al., 2006). 
Samtliga artiklar tyder på att grönområden främjar hälsan och minskar stillasittande. En av de 
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mest intressanta upptäckter var att de grupper som har mest behov av grönområden och som 
använder de offentliga parkerna mest är de socioekonomiska utsatta grupperna.   
Mass et al., (2009) studie visade att det inte bara räcker med att ha grönområden utan vikten 
utav olika former av stödjande miljöer som exempelvis promenadvägar, cykelvägar, 
mötesplatser och en plats för avkoppling. Några av studierna som valdes i uppsatsen tyder 
även på att många i befolkningen inte når rekommendationerna för fysisk aktivitet som 
innebär trettio minuter aktivitet om dagen i minst fem dagar i veckanäven att i tätbefolkade 
orter och bostadsområden ska grönområden vara högt prioriterade. För att öka fysisk aktivitet 
på ett effektivt sätt gäller att öka utbudet av grönområden för att främja olika vardagliga 
sysslor som exempelvis, gå eller cykla till affären, cykelvägar till jobbet.   
 
Under undersökningens gång har mina kunskaper ökat och mina tankar kring området har 
ändrats. Detta har lett till insikten om vikten med offentliga parker. Faktorer som närliggande 
grönområden, olika former av aktivitet i samma område, vikten med att lokal invånarna ska 
veta vad som erbjuds i närheten av området för att öka motivationen till vardagsmotion. Det 
vill säga öka kunskapen om vikten med vardagsmotion och hur man ska gå tillväga genom 
kunskap om stödjande miljöer i närheten.  
 
En fråga som det bör forskas vidare på: Hur kan man på bästa sätt få människor att öka 
vardagsmotion med tanke på den ökade andelen invånare i städer?  
Min egen åsikt är att öka tillgänglighet till grönområden och öka tillgång till olika stödjande 
miljöer måste ske för en hållbar utveckling i städer. Eftersom ökad tillgång till 
stödjande miljöer kan leda till minskning av bilkörning, till exempel tillgång till cykelvägar 
och gångvägar. Ökad fysisk aktivitet och därigenom en bättre folkhälsa minskning av 
folksjukdomar och förtida död. Att sociala relationer är av en viktig roll för människors 
välbefinnande är evidens belagt. Uppsatsen upplyste även att grönområde kan öka sociala 
relationer.  
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Exempel på sökord 

”Exercise planning”, ”physical planing”, ”green spaces " , “Landscape health”,”Everyday 
exercise health”, “physical activity parks”, ” health AND physical activity” och “ Exercise 
health”. Dessa är sökorden som gav mest relevanta referenser för studien. 

Tabell 3, Sökschema. 

Datum Databas Sökord/Kombin
ationer och 
booleska termer 

Begränsninga
r 

Typ av 
sökning 
(fritext, 
abstract, 
nyckelord, 
MeSH-
term) 

Antal 
träffar 

Moti
v till 
exklu
sion 

Utvald
a 
artiklar 

214-
04-05 

Pubme
d 

Exercise 
planning 

Engelska, 
10år, 
research & 
Review 
artiklar 

Mesh- term 12055 Fann
s inte 
ett 
klart 
samb
and 
med 
syftet 

3 

2014-
04-05 

Pubme
d 

Physical planing Engelska, 
10år, 
research & 
Review 
artiklar 

Fritext 182 Fann
s inte  
ett 
klart 
samb
and 
med 
syftet 

3 

2014-
04-06 

Summo
n@BT
H 

Green spaces Engelska, 10 
år, Journal 
article, 
Folkhälsa 

Fritext 6,348 =//= 5 

2014-
04-07 

Summo
n@BT
H 

Landscape 
health 

Engelska, 10 
år, Journal 
article, 
Folkhälsa 

Mesh- term 8,541 =//= 0 

2014-
04-07 

Summo
n@BT
H 

Everyday 
Exercise Health 

Engelska, 10 
år, Journal 
article, 
Folkhälsa 

Mesh- term, 
Fritext 

4,264 =//= 1 

http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm?Mesh_No=G11.427.590.530.698.277&tool=karolinska
http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm?Mesh_No=G11.427.590.530.698.277&tool=karolinska
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2014-
04-07 

Summo
n@BT
H 

Physical activity 
parks 

Engelska, 10 
år, Journal 
article, 
Folkhälsa 

Fritext  11.717 =//= 2 

2014-
04-08 

Science
Direct  

Health AND 
physical activity 

Engelska, 10 
år, Journal 
article 

Fritext  21132 =//= 8 

2014-
04-08 

Science
Direct 

Exercise Health Engelska, 10 
år, Journal 
article 

Fritext  11,780 =//= 8 

       30 
 

Tabell 4, Artikelöversikt. 

Databas, år Urval, 
datasamlingsmetod 

Hittade 
och 
lästa 
artiklar 

Genomförande, 
analys 

Icke 
relevanta  
artiklar 
för 
studien  

Kvalitativa 
artiklar 
för studien 

Antal 
valda 
artiklar 
till 
studien  

Pubmed, 2004-
2014 

Astract, fulltext 6 6 4 2 2 

Summon@BTH 
2005-2014 

Astract, fulltext 8 8 7 1 1 

ScienceDirect 
2005-2014 

Astract, fulltext 16 16 9 7 7 

  30 20  10 
 

Tabell 5, urval av kvalitativa artiklar. 

Land/ 
språk/År 

Författare/ 
forskare  

Studien/ 
ämnet 

Syftet av den 
valda artiklen 

Bety
g 

Kvalitati
va 
artiklar 
till 
studien 

Resulta
t av 
valda 
artiklar 
till 
uppsats
en 

England/ 
Engelska 
/2010 

Coombes,E., 
Jones, A-P 
& Hillsdon, 
M 

The 
relationship 
of physical 
activity and 

Undersöker 
sambandet 
mellan fysisk 
inaktivitet och 

75-
100
% 

Ja 1 

http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm?Mesh_No=G11.427.590.530.698.277&tool=karolinska
http://mesh.kib.ki.se/swemesh/show.swemeshtree.cfm?Mesh_No=N01.400&tool=karolinska
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overweight 
to 
objectively 
measured 
green space 
accessibility 
and use 

tillgång till grön 
områden 

USA/ 
Engelska / 
2009 

Cohen, D-
A., Colinelli, 
D., 
Williamson, 
S., Sehgal, 
A., Marsh, T 
& Mckenzie, 
T-L 

Effects of 
Park 
Improveme
nts on Park 
Use and 
Physical 
Activity : 
Policy and 
Programmi
ng 
Implication
s 

Att bedöma 
konsekvenserna 
av 
parkförbättringar 
på park 
användning och 
fysisk aktivitet. 
 

50-
75% 

Ja 1 

USA/ 
Engelska/2
007 

Cohen, D-
A., 
Mckenzie, 
T-L., 
Sehgal, A., 
Wiliamson, 
S., 
Colienelli, D 
& Lurie, N 

Contributio
n of Public 
Parks to 
Physical 
Activity 

Hur 
låginkomsttagare 
och 
minoritetsgruppe
r använder 
offentliga, 
urbana 
kvartersparker 
och  hur parker 
bidrar till fysisk 
aktivitet 

50-
75% 

Ja 1 

Danmark 
/ Engelska 
/2007 

Nielsen, T-S 
& Hansen, 
K-B 

Do green 
areas affect 
health? 
Results 
from a 
Danish 
survey on 
the use of 
green areas 
and health 
indicators 

Tillgång till och 
användning av 
grönområden och 
konsekvenserna 
för stress och 
övervikt. 

75-
100
% 

Ja 1 
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Australien/ 
Engelska / 
2004 

Owen, N., 
Humpel, N., 
Leslie, E., 
Bauman, A 
& Sallis, J-F 

Understand
ing 
environmen
tal 
influences 
on walking: 
Review and 
research 
agenda 

Att förstå hur 
miljöegenskaper 
kan påverka 
särskild fysisk 
aktivitet 
beteenden är en 
forskningspriorit
ering för 
folkhälsan 

50-
75% 

Ja 1 

Holland/ 
Engelska / 
2006 

Maas, J., 
Verheij, R-
A., 
Groenewege
n, P-P., 
Vries, S-D., 
Spreeuwenb
erg, P 

Green 
space, 
urbanity, 
and health: 
how strong 
is the 
relation? 

Styrkan i 
sambandet 
mellan mängden 
grönområden i 
människors 
livsmiljö och 
deras upplevda 
allmänna hälsa 

75-
100
% 

Ja 1 

England/ 
Engelska / 
2013 

Hitching, R Studying the 
preoccupati
ons that 
prevent 
people from 
going into 
green space 

Iscensätta en 
bredare 
diskussion om 
olika sätt att 
forska kring 
engagemang för 
grönområden för 
de som verkar 
vara nöjda utan. 
 

75-
100
% 

Ja 1 

Holland/ 
Engelska 
/2010 

Berg, A-E-
V-D., Maas, 
J., Verheij, 
R-A., 
Groenewege
n, P-P 

Green 
space as a 
buffer 
between 
stressful life 
events and 
health 

Om grönområden 
kan dämpa 
negativa 
hälsoeffekter av 
stressande 
livshändelser 

50-
75% 

Ja  1 

Hålland/ 
Engelska 
/2009 

Maas, J., 
Van Dillen, 
S-M-E., 
Verheij, R-
A.,  
Groenewege
n, P-P 

Social 
contacts as 
a possible 
mechanism 
behind the 
relation 
between 
green space 
and health. 

Om sociala 
kontakter är en 
underliggande 
mekanism bakom 
sambandet 
mellan 
grönområden och 
hälsa. 

50-
75% 

Ja 1 
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Sverige/ 
Engelska / 
2007. 

Gunnarsson, 
A-G & 
Öhrström, E 

Noise and 
well-being 
in urban 
residential 
environmen
ts: The 
potential 
role of 
perceived 
availability 
to nearby 
green areas 

Upplevd tillgång 
till närliggande 
grönområden 
påverkar olika 
aspekter av 
välbefinnande i 
dessa två 
bullervillkorsgru
pper. 

50-
75% 

Ja 1 

      10 
 

Tabell 6, Kvalitetsbedömings protokoll, (Willman al et, 2006), Sid 156-157. 

 Frågor  Ja Nej  Vet ej 
Beskrivning av 
studien 

Tydlig avgränsning/ 
problemformulering? 

   

 Är kontexten Presenterad?    
 Etiskt resonemang?    
Urval Relevant?    
 Strategiskt     
Metod  Urvalsförfarande tydligt beskrivet?    
 Datainsamling tydligt beskriven?    
 Analys tydligt beskriven?    
Giltighet Är resultatet logiskt, begripligt?    
 Råder datamättnad?    
 Råder analysmättnad?    
Kommunicerbarhet Redivisas klart och tydligt     
 Redovisas resultatet i förhållande 

till en teoretisk referensram? 
   

 Genereras teori?    
Huvudfynd      
Sammanfattande 
bedömning av 
kvalitet 

Komentarer  Bra 
75-100% 

Medel 
50-75 

Dålig 
0-50 

 

Frågeformulär 1, Innehållsanalysen (Forsberg & Wengström, 2013).  

Steg 1, Läs texten noga för bekantskap med området. 

Steg 2, Vad handlar texten om? Ge utsagorna koder. 
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Steg 3, Kondensera koderna till kategorier. 

Steg 4, Kan kategorierna sammanfattas i ett eller flera teman 

Steg 5, Tolka och diskutera resultaten. 

Tabell 7. Exempel på en traditionell innehållsanalys  

Menningsbärande 
enhet 

Kodning  Kategori Tema  

“Attracting people to 
improved park 
venues may not be 
successful unless the 
physical changes are 
so novel and 
remarkable that 
these alone would 
draw people to 
them” 
 
" nature provides 
restorative 
experiences that 
directly affect 
people’s 
psychological well-
being and health in a 
positive way" 
 
”better access to 
green spaces may be 
associated with 
higher use and in 
turn greater 
participation in 
physical activity” 

        
 
 
 
 
 
 
 
Kontakt med naturen 
och grönområden 
 
 
 
 
 
 
 
Tillgång och 
användning 

Olika 
aktivitetsformer i 
grönområden 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vardagsmotion 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ökad tillgänglighet 
av stödjande miljöer  

Uppfattning av 
grönområden och 
vardagsmotion 

 

“parks can play a 
role in facilitating 
physical activity” 
 
"Just seeing trees 
and grass from 
apartment windows 

Parker och fysisk 
aktivitet  
 
 
Grönområden och 
Välbefinnande  
 

Aktiv livsstil i 
vardagen 
 
 
Hälsa och 
välbefinnande  
 

Användning av 
grönområden och 
friskfaktorer 
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appears to help 
residents face the 
challenges of their 
lives and thereby 
reduce their 
aggression levels” 
 
”The use of green 
areas is associated 
with less stress and 
use patterns are 
likely to contribute 
to the effect of 
distance to green 
areas” 
 
“Green space in a 3-
km radius around 
the home 
significantly 
decreased the 
relationships of 
stressful life events 
with number of 
health complaints 
and perceived 
general health” 

 
 
 
 
 
 
 
Byggd miljö och 
hälsoeffekter  
 
 
 
 
 
 
Grön utrymmen och 
hälsa   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

"The percentage of 
green space in 
people’s living 
environment showed 
a positive association 
with the perceived 
general health of 
residents. People 
with a greener 
environment within a 
1 km or 3 km radius 
around their homes 
have better self-
perceived health than 
people living in a 
less green 
environment" 

Avstånd till 
grönområden och 
allmän upplevd 
hälsa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ökad tillgänglighet 
av stödjande miljöer  
för alla  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tillgängligheten av 
stödjande miljöer 
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“Attributes 
associated with 
walking for exercise 
were different from 
those associated with 
walking to get to and 
from places” 
 
“Concerning the 
relation between 
green space and 
social contact, our 
results show that 
people with more 
green space in their 
living environment 
feel less lonely and 
experience less 
shortage of social 
support" 

 
 
Promenader och 
vardagssysslor  
 
 
 
 
 
 
Grönområden 
anpassad till behov 
och socialt stöd  

 

Tabell 8. kategori & tema 

Kategori Tema  
 
Olika aktivitetsformer i grönområden 
 
Vardagsmotion 
 
Ökad tillgänglighet av stödjande miljöer 

 

Uppfattning av grönområden och 
vardagsmotion 

 
 
Aktiv livsstil i vardagen 
 
Hälsa och välbefinnande 
 

 
Användning av grönområden och 
friskfaktorer 

 
 
Ökad tillgänglighet av stödjande miljöer för 
alla  

 
Tillgängligheten av stödjande miljöer 
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