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Förord 
Jag har nu studerat på KTH i fem år och har haft många planeringskurser som har tangerat 
det mesta inom planering. Kurserna har vidrört vitt skilda ämnen, allt från stigande 
vattennivåer och dagvattenhantering till planeringsteori och grönområden. Däremot har 
ingen kurs direkt berört fysisk aktivitet och påpekat att anläggningar för idrott och motion är 
viktiga element i staden. Jag har ett stort idrottsintresse och har genom åren varit en flitig 
användare av både kommunala och privata idrotts- och motionsanläggningar. Idrott och 
motion är betydelsefullt för mig och många andra människor, därför hoppas jag att detta 
arbete kan bidra till att idrotts- och motionsanläggningar får lite mer utrymme i planeringen.  
 
Chansen att skriva exjobb på Järfälla kommun uppstod efter en kort praktikperiod på 
planenheten sommaren 2018 där bekantskap med tjänstemän instiftades som sedan ledde 
till en möjlighet att skriva detta arbete. 
 
Jag vill rikta ett stort tack till mina handledare, Stefan Lundberg på KTH och Angelica Eklund 
på Järfälla Kommun. Utan er värdefulla hjälp hade arbetet blivit väldigt mycket svårare. 
 
  

 



Sammanfattning 
I Sverige ökar antalet människor med långvarigt stillasittande och många motionerar inte 
tillräckligt för att kompensera för sin fysiskt inaktiva vardag. Det finns ett tydligt samband 
mellan fysisk aktivitet, hälsa och välbefinnande. Beteendet fysisk aktivitet påverkas av den 
byggda miljöns utformning, därmed är fysisk planering mycket viktig för folkhälsan. Det finns 
många element i staden som är viktig för folkhälsan, däribland idrotts- och 
motionsanläggningar, som är miljöer som direkt är inriktade på fysisk aktivitet. För att 
människor ska vara fysiskt aktiva är det viktigt med att det finns ett bra utbud av olika 
anläggningar samt att anläggningarna har god närhet, tillgänglighet och användbarhet. 
Boende i Järfälla kommun har generellt sett ett dåligt utbud av idrotts- och 
motionsanläggningar att välja bland som är gratis, men bra om anläggningar med avgift 
inbegrips, särskilt i kommundelen Jakobsberg. Närheten till olika typer av idrotts- och 
motionsanläggningar är god i nästintill hela kommunen, med undantag för Stäket. För att 
främja en mer jämställd och högre användning av anläggningar i Järfälla, bör inventeringar 
av gång och cykelvägars tillgänglighet samt idrotts- och motionsanläggningars användbarhet 
utföras. Kommunala anläggningar som det endast finns en eller ett fåtal av samt regionala 
anläggningar bör planeras så att de kan nås enkelt med kollektivtrafik.  
 
För få en mer jämställd anläggningsstruktur bör mer information om idrott och motion i 
Järfälla införskaffas för att ta välmotiverade beslut. Hänsyn bör tas till mindre idrotter som 
har svårare att skapa opinion och få sin vilja igenom samt till allmänhetens intressen då 
många tränar utan att vara medlem i någon idrottsförening. Utöver anläggningsstrukturen 
finns det andra strukturer; Riksidrottsförbundet och kommunernas bidragssystem till 
ungdomsidrotten och sociala normer, som påverkar män och kvinnors förutsättningar till 
fysisk aktivitet.  
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Abstract 
The number of people with a sedentary lifestyle in Sweden is increasing and a large share 
does not exercise enough to compensate for their physically inactive lifestyle. There is a 
clear connection between physical activity and health and well-being. The behaviour 
physical activity is affected by the surrounding urban environment and therefore, urban 
planning have an impact on the public health. There are several components which the city 
consists of that has a great influence on the public health. One of those components is sport 
and exercise facilities which are directly focused on physical activity. The usage of these 
facilities depend on the variety and on proximity, accessibility and usability. Residents in the 
municipality of Järfälla have generally a bad variety of free sports and exercise facilities, but 
good variety of facilities that not necessarily are free, especially in Jakobsberg. The proximity 
to different kinds of sport and exercise facilities is good in close to the hole part of the 
municipality, except Stäket. In order to support a higher and more equal usage of the 
facilities, an inventory of the accessibility of the pedestrian and bike infrastructure and of the 
usability of sport and exercise facilities should be made. Facilities owned by the municipality 
which there are a limited number of and regional facilities, should be located so the users 
can get there easily with public transportation.  
 
In order to obtain a more equal infrastructure of sport and exercise facilities, more data about 
exercise habits in Järfälla needs to be gathered, making decision-making easier. 
Consideration should be taken to sports that are small in number of members and thereby 
does not have the same influence and also to the fact that a majority of the residents are not 
a member in any sports club. Lastly, there are further elements to consider than the facilities; 
the subsidy to sport clubs needs to be reconsidered and the social norms that affects the 
prerequisites for men and women to be physically active.  
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1. Inledning 
 
Enligt folkhälsomyndigheten (2018a) är folkhälsan globalt sett god i Sverige och 
utvecklingen ser ljus ut i flera avseenden; medellivslängden ökar, fler skattar sin allmänna 
hälsa som god och förstagångsinfarkter och förstagångsstroke minskar. Däremot ökar 
förekomsten av övervikt och fetma som bland annat ökar risken för typ 2-diabetes, högt 
blodtryck och hjärt- och kärlsjukdom (Folkhälsomyndigheten, 2018a). Det finns ett tydligt 
samband mellan fysisk aktivitet, hälsa och välbefinnande. Vardaglig rörelse, träning och 
motion ökar välbefinnandet och gör även människor gladare. Fysisk aktivitet har också 
många andra positiva effekter, till exempel att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar, 
osteoporos, Parkinsons sjukdom och diabetes. Havande kvinnor som tränar föder oftare 
barn med lägre vikt och minskar därmed barnets risk för övervikt i sin uppväxt. Dessa är 
några exempel på den fysiska aktivitetens positiva inverkan på människor 
(Folkhälsomyndigheten, 2011).  
 
Människors rörelsemönster beror inte enbart på faktorer såsom motivation, färdigheter, 
kunskap eller livsstilspreferenser. Utformningen av städer, bostadsområden och lokala 
platser har en stor inverkan på människors hälsa och välbefinnande. För bara ett halvt sekel 
sedan var städerna mycket promenadvänliga då gator var utformade efter fotgängare och 
cyklister. Städerna var kompakta och det var nära mellan jobb, skola, affärer och service. 
Det var därför inget problem att få tillräckligt med fysisk aktivitet under dagen då allt kunde 
nås genom att promenera eller cykla, dessutom var hushållsarbetet mer krävande och 
arbetet som utfördes på jobbet var mer fysiskt (Faskunger, 2007). Andelen med sittande 
fritid i Sverige ökar enligt Folkhälsomyndigheten (2018a) och det är inte bara i Sverige som 
stillasittandet är ett problem, enligt Världshälsoorganisationen (WHO) (2009) är fysisk 
inaktivitet den fjärde största orsaken till förtida död i världen. På första till tredje plats på 
WHO:s lista finns högt blodtryck, rökning och högt blodsocker, varav två av dessa påverkas 
negativt av fysisk inaktivitet. Följderna av ökat långvarigt stillasittande beräknas orsaka cirka 
1,9 miljoner förtida dödsfall om året i världen (Faskunger, 2012). Den fysiska inaktiviteten är 
inte bara dålig för människors hälsa och välbefinnande, den är också dålig ur 
samhällsekonomisk synvinkel då sjukvårdskostnader enbart för Sverige uppskattas till 6 
miljarder kronor om året.  
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Idag är fysiska aktivitet en fritidssyssla i form av idrott, motion och träning istället för att vara 
en naturlig del av vardagen (Faskunger, 2007). Statens folkhälsoinstitut (2011) menar att 
vuxna behöver måttlig till intensiv rörelse 30 minuter varje dag genom till exempel en rask 
promenad. Annan forskning menar att det till och med är tillräckligt med en rask promenad i 
30 minuter endast fem dagar i veckan för att det ska ge tydliga hälsoskillnader 
(Transportation Research Board & Institute of Medicine of the National Academies, 2005). 
Barn behöver vara fysiskt aktiva längre, minst 60 minuter per dag, för att uppnå positiva 
hälsoeffekter (Statens folkhälsoinstitut, 2011). Många, både barn och vuxna, motionerar 
dock inte tillräckligt för att kompensera för sin stillasittande vardag, varken när det gäller 
hushållssysslor, transport till jobbet eller fritidsmotion (Faskunger, 2007). Idrotts- och 
motionsanläggningar är dock ett sätt att aktivera folk mer i vardagen. Utöver den viktiga 
funktionen att främja fysisk aktivitet och hälsa kan dessa anläggningar i slutändan tillföra 
andra värden till samhället. Till exempel genererar föreningsidrotten värdefulla sociala 
värden som att skapa gemenskap och identitet, integration och minskad brottslighet (Nielsén 
& Sternö, 2015). 

1.1 Syfte och frågeställning 
Syftet med detta arbete är att studera möjligheterna för en kommun att planera för idrotts- 
och motionsanläggningar som främjar fysisk aktivitet och jämställdhet. I arbetet används 
Järfälla kommun som en fallstudie för att undersöka följande frågor: 
 

● Hur kan kommunal planering påverka folkhälsan?  
● Hur kan kommunen skapa jämställda förutsättningar till fysisk aktivitet? 

1.2 Disposition 
Arbetets huvuddel består av tre kapitel; Bakgrund, Metod och Resultat. Bakgrunden 
sammanfattar det aktuella forskningsläget som arbetet utgår från. Flera aspekter kring fysisk 
aktivitet och anläggningar, som är avsedda för fysisk aktivitet, avhandlas och 
problematiseras ur ett jämställdhetsperspektiv. Efter bakgrunden följer en metoddel som 
förklarar val av metod och hur analyser har utförts. Metoddelen följs av ett kapitel som 
presenterar resultatet av utförda analyser samt även fakta som är specifik för Järfälla 
kommun. Resultatet och bakgrunden diskuteras och analyseras sedan i diskussionen och till 
sist sammanfattas rekommendationer och vad som kan utredas vidare i slutsatsen.  

1.3 Järfälla kommun 
Arbetet är skrivet med Järfälla kommun som fallstudie. Kommunen ligger i Stockholms län 
intill Mälaren och gränsar till Stockholm i söder, till Sollentuna i öst, Upplands Väsby i 
nordost samt Upplands bro i nordväst. Järfälla har även en maritim gräns i Mälaren mot 
Ekerö kommun. Idag bor det cirka 78 500 personer (Statisticon, 2019a) i kommunen. 
Majoriteten av bebyggelsen i Järfälla är belägen mellan de två naturreservaten Görveln och 
Järvafältet som ligger i västra respektive östra delen av kommunen. Genom kommunen 
löper två stora trafikkorridorer, E18 (motorväg) och Mälarbanan (järnväg). 
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2. Bakgrund 
I följande kapitel presenteras en översikt av litteraturen på området fysisk aktivitet och idrott 
och motion ur ett jämställdhetsperspektiv. Detta kapitel fungerar som en bakgrund till 
analyserna som har genomförts. 

2.1 Den kommunala rollen 
Inledningen redovisade vilka negativa följder långvarig fysiskt inaktivitet kan ge och att 
många idag är långvarigt stillasittande även efter jobbet. Det är därför viktigt att redogöra 
ansvarsfördelningen för folkhälsoarbetet så att insatser kan göras för att aktivera 
medborgarna i större utsträckning. Enligt Boverket (2013) är ansvaret för folkhälsofrågor 
delat, både vertikalt på olika nivåer; nationellt, regionalt och kommunalt, samt horisontellt 
mellan olika sektorer som vård och omsorg, stadsbyggnad, trafik, skola, naturvård och 
friluftsliv. En stor del av ansvaret för folkhälsa och fysisk aktivitet ligger hos kommunen 
eftersom de har planmonopol och ansvarar för planering, byggande och förvaltning av den 
byggda miljön. Kommunen bestämmer således över utformning och struktur av 
medborgarnas livsmiljö. Kommunen har även andra ansvarsområden som är förknippade 
med folkhälsa på ett eller annat sätt som äldrevård, skola och omsorg (ibid). Planering, 
utformning och förvaltning av bostadsområden, orter, städer och landskap påverkar 
medborgarnas förutsättningar till fysisk aktivitet (Faskunger, 2007). Karin Book (2015) menar 
att plan- och bygglagen (PBL), som reglerar kommunens planläggning av mark, vatten och 
byggande, skapar både möjligheter och hinder för idrotten att ta plats i den kommunala 
planeringen. Möjligheterna är att planprocessen tillåter olika intressenter att göra sin röst 
hörd. Hindrena är att idrott inte lyfts fram som en lagstadgad verksamhet som kommunerna 
måste tillgodose i planeringen. Däremot finns det två särskilt intressanta formuleringar i PBL 
enligt Book som berör idrotts- och motionsanläggningar: 
 
Vid planläggning enligt denna lag ska hänsyn tas till behovet av att det inom eller i nära 
anslutning till områden med sammanhållen bebyggelse finns 
1. gator och vägar, 
2. torg, 
3. parker och andra grönområden, 
4. lämpliga platser för lek, motion och annan utevistelse, och 
5. möjligheter att anordna en rimlig samhällsservice och kommersiell service. 
(Plan- och bygglagen 2010, 2 kap, 7 §)  
 
Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö och 
klimataspekter samt mellankommunala och regionala förhållanden främja 
1. en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, 
grönområden och kommunikationsleder, 
2. en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla 
samhällsgrupper. 
(Plan- och bygglagen 2010, 2 kap, 3 §) 
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Stadsutvecklingen idag kännetecknas av förtätning och utbredning. Dessa två utvecklingar 
sker samtidigt och ger konsekvenser på människors förutsättningar att leva ett aktivt liv. 
Förtätning gör staden tätare och mer gång- och cykelvänlig. Folkhälsan kan alltså främjas 
när aktiva transporter underlättas, däremot är det en utmaning att förtäta utan att det ger 
negativa konsekvenser på närhet, tillgänglighet och användbarhet för anläggningar för idrott 
och motion, parker, grönområden och andra platser som främjar ett aktivt liv 
(Folkhälsoinstitutet, 2010). Storstadsregionerna har de senaste åren upplevt en 
befolkningstillväxt som har lett till att förtätning har skett på bekostnad av tidigare 
idrottsmiljöer och i nya bostadsområden ritas det inte in lika många nya idrottsanläggningar 
som tidigare (Faskunger & Sjöblom, 2017). 
 
I Sverige har kommunerna ansvar för stora delar av de kollektiva nyttigheterna i samhället, 
bland annat lite mer än hälften av alla idrottsplatser (Faskunger, 2007). Även för 
anläggningar som drivs av andra aktörer är kommunen viktig i form av olika stödformer 
(Sveriges kommuner och landsting, 2016). Ett brett utbud av fritidsaktiviteter är inte bara en 
folkhälsofråga, det är även en demokratifråga (RF, 2008). Kommunerna tar dessutom ett 
stort ansvar för att befolkningen ska ha god tillgång till anläggningar för kultur och andra 
fritidsaktiviteter som inte primärt handlar om fysisk aktivitet (Sveriges Kommuner och 
Landsting, 2016). Det är mycket som ska rymmas inom kommunernas budget och det kan 
därför vara svårt att tillfredsställa efterfrågan på olika anläggningar. När det kommer till fysisk 
aktivitet har de ekonomiska förlusterna av stillasittande redan nämnts i inledningen. Utöver 
den potentiella samhällsekonomiska vinsten som kan genereras av fler idrotts- och 
motionsanläggningar, kan andra vinster genereras för kommunen i form av attraktivitet och 
marknadsföring (Faskunger & Sjöblom, 2017). Ett rikt utbud av fritidsaktiviteter väger tungt 
när boende ska skatta livskvalité (Book, 2008). Det finns således många anledningar för 
kommunen att satsa på anläggningar för idrott och motion. 

2.2 Planering för fysisk aktivitet 
Information till allmänheten om fördelarna med fysisk aktivitet samt risker med inaktivitet har 
visat sig ge en liten effekt på individens aktivitetsnivå. Därför har forskare, folkhälso- och 
samhällsplanerare börjat fokusera mer på hur den fysiska miljön kan påverka individen till att 
bli mer fysisk aktiv (Faskunger, 2007). Enligt Amerikanska kommittén för fysisk aktivitet, 
hälsa, transport och byggd miljö (2005) finns det bestämningsfaktorer som på tre olika nivåer 
påverkar beteendet fysisk aktivitet hos en individ som presenteras i figur 1 nedan. Den första 
nivån handlar om individuella faktorer, såsom livsstilsfaktorer, preferenser, genetiska eller 
biologiska faktorer samt tidsanvändning. Den andra nivån handlar om den byggda miljöns 
utformning och design, landskapets samt transportsystemets inverkan. Till sist påverkar den 
sociala miljön med sociala värderingar, preferenser och nätverk, allmän policy, ekonomiska 
faktorer eller marknadsfaktorer. Samma kommitté har även gjort en modell (se figur 2) som 
förklarar orsakskedjan för beteendet fysisk aktivitet för individen i den byggda miljön. Enligt 
denna beskrivning bestämmer individens egenskaper och preferenser hur denne agerar i 
den byggda miljön. En person kan, enligt modellen, påverka och påverkas av den 
omgivande miljön. Den byggda miljön delas in i tre nivåer eller skalor, där den minsta skalan 
representeras av specifika platser med beteendesammanhang som kan påverka människors 
fysiska aktivitet, till exempel val av trappor eller rulltrappor. Mellannivån representerar 
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bostadsområdet som innehåller flera faktorer som gång och cykelbanor eller 
markanvändning, som kan påverka beteendet fysisk aktivitet. Slutligen har olika faktorer på 
regionnivå betydelse för den fysiska aktiviteten som till exempel tillgång till kollektivtrafik och 
var arbetsplatserna finns. I modellen delas fysisk aktivitet in i kategorier: Fritidsbaserad 
idrott, motion och träning, fritidsbaserad rekreation, hobbyverksamhet och vardagsaktiviteter 
och aktiv transport. Indelningen liknar den som Karin Book (2008) gör, nämligen: 
organiserad idrott, spontanidrott, (fysiska) vardagsaktiviteter och fysiskt aktiva transporter. 
Indelningen skiljer sig lite då Book gör skillnad på spontan och organiserad idrott. Dock 
menar Johan Faskunger (2007) att dessa kategorier inte bör ses som definitiva då det kan 
finnas överlappningar mellan dem oavsett hur de delas in.  

  
Figur 1 (höger): De tre olika nivåerna som påverkar beteendet fysisk aktivitet hos en individ. 
Figur 2 (vänster): Orsakskedjan för beteendet fysisk aktivitet för individen i den byggda miljön. 
Källa: (Transportation Research Board & Institute of Medicine of the National Academies, 2005). Omarbetning av illustrationer 
tagna från (Faskunger, 2007) 

 
Enligt Book (2008) finns det miljöer som direkt är inriktade på fysisk aktivitet, det vill säga 
idrottsanläggningar och arenor. Det kan vara prestigearenor, näridrottsplatser och en rad 
andra olika typer av anläggningar däremellan. Förutom dessa anläggningar finns det andra 
miljöer i staden som kan användas till fysisk aktivitet såsom: grönytor, skolgårdar, 
bostadsgårdar, offentliga rum och platser samt cykel- och gångvägar. Utöver dessa måste 
sammanhanget mellan platser och helheten i staden samt dess struktur vägas in. Det finns 
inget klart svar på exakt hur en stad som främjar fysisk aktivitet ser ut (ibid). Parker och 
grönområden är viktiga inslag i den byggda miljön och anses vara viktiga, om inte viktigast, 
för fysisk aktivitet i ett bostadsområde eller tät stadsstruktur (Faskunger, 2007). Book (2008) 
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menar att även hårda urbana ytor kan bjuda in till aktivitet och ge välbefinnande. Bland 
annat därför att stadsgator i tät bebyggelse känns tryggare eller mysigare när det är mörkt 
än grönområden. Däremot är utsträckta urbana områden med liten urbanitet och med få 
offentliga och tillgängliga gröna inslag, problematiska då det skapar långa avstånd och blir 
bilberoende. Sådana stadsstrukturer återfinns oftast i förorten men samma problem existerar 
på landsbygden där det också finns många öppna, gröna obebyggda ytor men som oftast är 
ganska otillgängliga (ibid).  
 
Det finns många parametrar att tänka på som planerare för att skapa en urban miljö som 
bjuder in till fysisk aktivitet, Faskunger (2007) listar åtta huvudområden i den byggda miljön 
som påverkar fysisk aktivitet. Dessa huvudområden berör i stort sett samma faktorer som 
Book (2008) nämner i sin text.  
 
Det första huvudområdet handlar om utformningen av miljön och att skapa promenad- och 
cykelvänliga miljöer. Detta kan göras genom att skapa närhet till olika målpunkter, många 
alternativa färdvägar, estetiskt attraktiva omgivningar, tillgänglig kollektivtrafik, attraktiv 
infrastruktur med trottoarer och gång- och cykelstråk samt grönytor, gröna stråk och parker. 
 
Det andra huvudområdet är god tillgänglighet till parker och grönområden av hög kvalitet och 
med en attraktiv utformning som erbjuder en mångfald av användningsområden. 
 
Det tredje huvudområdet handlar om inomhusmiljöer och fysisk aktivitet där främst 
trappanvändningen är central. 
 
Det fjärde huvudområdet är säkerhet och trygghet som är centralt för framför allt att kvinnor 
och äldre ska våga motionera utomhus. Faktorer som spelar roll är kriminalitet, vandalism 
och mörker. 
 
Det femte gäller barns miljöer för fysisk aktivitet där barns tillgång till det offentliga rummet 
och deras rörelsefrihet till viktiga destinationer är särskilt viktigt tillsammans med att miljön är 
säker och trygg. 
 
Det sjätte området är äldres miljöer för fysisk aktivitet, som är sårbara för den byggda miljöns 
utformning. Framförallt kräver denna grupp närhet och tillgänglighet, men också trygghet, 
orienterbarhet och bänkar längs med stråken. 
 
Det sjunde gäller aktiv transport och hänger i stor sett ihop med den första punkten som 
handlar om utformningen av miljön. 
 
Den åttonde och sista punkten handlar om vikten av att det finns anläggningar eller miljöer 
för idrott, motion och rekreation. 
 
Dessa huvudområden tar upp åtgärder som utöver att främja folkhälsan, också leder till 
andra positiva effekter för samhället (Statens folkhälsoinstitut, 2010). Att planera för fysisk 
aktivitet enlig ovan nämnda åtgärder leder bland annat till: minskat buller samt luft- och 
vattenföroreningar, ökad trygghet och säkerhet, minskar skadade och dödade i trafiken, 
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minskar kostnader för väginfrastruktur, grupper med begränsad rörelsefrihet blir mer 
oberoende, vardagliga möten främjas, ökad social sammanhållning och medborgaranda, 
ökad produktivitet och samtidigt minskad sjukfrånvaro, främjad lokal utveckling och turism 
och till sist främjar det också en attraktiv offentlig miljö för utevistelse, lek och friluftsliv. 
Samhällsåtgärder för ett aktivt liv är med andra ord viktigt för den ekonomiska, ekologiska 
och sociala hållbara utvecklingen (ibid).  

2.3 Aktivitetsvanor och hälsa i riket 
Det är komplicerat att, ur ett jämställdhetsperspektiv, ge en entydig bild av svenska 
befolkningens idrotts- och motionsvanor även om flera studier har gjorts på området. 
(Dartsch, Faskunger & Norberg, 2018). Det beror framförallt på hur forskare har definierat 
fysisk aktivitet. I Riksidrottsförbundets (RF) enkätstudie ställdes frågan hur ofta på en vecka 
de svarande ägnar sig åt måttligt ansträngande motion/idrott överstigande 20 minuter på 
fritiden. Resultatet visar att 72 procent motionerar regelbundet minst en gång i veckan och 
att unga är något mer fysiskt aktiva än äldre samt att kvinnor är mer fysiskt aktiva än män 
(ibid). I Folkhälsomyndighetens (2018b) nationella folkhälsoenkät definieras fysisk aktivitet 
av två parametrar; fysisk träning och vardagsaktiviteter (exempelvis cykling, promenader och 
trädgårdsarbete). Då blev resultatet att ca två tredjedelar av befolkningen i åldrarna 16 till 84 
år är fysiskt aktiva minst 2,5 timmar per vecka (se figur 3 nedan), en tredjedel är fysiskt 
aktiva fem timmar per vecka. Det är små skillnader mellan könen, med ett undantag för 
gruppen mellan 65 till 84 år, där män uppger sig vara mer fysiskt aktiva.  

 
Figur 3: Andel män och kvinnor som är fysiskt aktiva minst 2,5 timmar 

 (Folkhälsomyndigheten, 2018b), hämtad från (Dartsch, Faskunger & Norberg, 2018). 

 
Världshälsoorganisationen (WHO) (2009) rekommenderar minst 2,5 timmar fysisk aktivitet i 
veckan med måttlig intensitet eller minst en timme i veckan med hög intensitet. Det innebär 
att två tredjedelar av Sveriges befolkning når upp till WHOs rekommendationer för 
hälsofrämjande fysisk aktivitet. Enligt Eurobarometern, en återkommande 
opinionsundersökning från Europeiska kommissionen (2018), tränar 67 procent av 
svenskarna minst en gång i veckan vilket är näst bäst i EU. Emellertid utmärker sig Sverige 
även i negativ bemärkelse i Eurobarometern eftersom många vuxna är stillasittande vid ett 
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skrivbord under sin arbetstid. Enligt Folkhälsoinstitutets (2018b) nationella folkhälsoenkät är 
22 procent i Sverige stillasittande minst 10 timmar per dygn, framförallt unga i åldrarna 16 till 
29 år. Genomgående är att män uppger sig vara stillasittande i större utsträckning än 
kvinnor. 
 
Josef Fahlén och Magnus Ferry (2018) skriver att i likhet med andra internationella studier, 
är idrotts- och motionsaktiviteter generellt sett i Sverige beroende av kön, etnicitet och ålder 
och socioekonomisk status. År 2016 var en tredjedel av medlemmarna i idrottsrörelsen i 
Sverige mellan 6 till 25 år, och 47 procent av dessa var kvinnor. Det är svårt att ge en exakt 
bild av vilka idrotts- och motionsaktiviteter på riksnivå som är mest populära. Enkätstudien 
Svenska folkets relation till motion och idrott utförd av RF & SCB (2018) (se figur 4 nedan) 
från 2016 kan enligt Dartsch, Faskunger & Norberg (2018) fungera som en fingervisning och 
visar att många av de mest populära idrotts- och motionsaktiviteterna är av den karaktären 
att de kan utföras i oorganiserad regi (promenera, jogga, styrketräna eller cykla).  

 
Figur 4: Diagram som visar de tio populäraste idrotts- och motionsaktiviteterna (som utövas regelbundet) i befolkningen 6-80 år, 

sett till antalet utövare 2016  (RF & SCB, 2018). 
 
Enligt Faskunger & Sjöbloms (2017) vetenskapliga översikt åt RF visar 
fritidsvaneundersökningar och brukarundersökningar att kvinnor föredrar simning och 
aktiviteter som kan utföras inomhus såsom aerobics, yoga, dans och styrketräning, som 
även RF & SCB:s diagram ovan visar. Aktiviteter av denna karaktär är ofta organiserade av 
privata aktörer med högre brukaravgifter. Män ägnar sig också åt simning och styrkelyft men 
även aktiviteter i offentliga sporthallar och utomhusanläggningar som fotbollsplaner och 
motionsspår. Idrottshallar och fotbollsplaner är de anläggningar som det finns flest av i 
landet och därmed prioriteras män indirekt. Utöver det domineras näridrottsplatserna också 
av män. Översikten visar även att personer med funktionsnedsättningar har, jämfört med 
personer utan funktionsnedsättning, sämre tillgång och tillgänglighet till 
idrottsanläggningarna. Barn och ungdomar är den grupp i samhället som har bäst tillgång 
och tillgänglighet, mycket bättre än vuxna. Till sist konstaterar även översikten att 
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lågutbildade och låginkomsttagare utnyttjar anläggningarna i mindre utsträckning än 
högutbildade och höginkomsttagare (ibid). 
 
De specialidrottsförbund med högst andel män respektive kvinnor var år 2016 enligt figur 5 
nedan. I den går det att utläsa att sju förbund är bland de tio största både för män och 
kvinnor och att bland dessa är andelen män större i alla dessa förbund förutom hos 
friidrottsförbundet. 

 
 
** Många lokalföreningar i Friskis&Svettis är medlemmar i Svenska Friidrottsförbundet. 
Figur 5: Specialidrottsförbund med flest manliga respektive kvinnliga medlemmar (RF & SCB, 2018). 

 
Det är komplicerat att avgöra hur den svenska befolkningens idrotts- och motionsvanor har 
förändrats över tid. Folkhälsomyndighetens (2018b) uppgifter tyder på att vanorna knappt 
har förändrats samtidigt som SCB:s (2015) uppgifter säger att andelen som uppger att de 
idrottar eller motionerar har ökat markant för alla åldrar. Störst är ökningen hos befolkningen 
mellan 65 till 84 år. Generellt sett sjunker aktivitetsnivån i takt med ökad ålder. Men det 
betyder inte att unga rör på sig tillräckligt enligt Dartsch, Faskunger & Norberg (2018) som 
hänvisar till en studie utförd av Gisela Nyberg (2017). Nyberg visar i sin rapport att de flesta 
unga inte rör sig 60 minuter om dagen vilket är folkhälsorekommendationen och att 
aktivitetsnivån var högst hos de yngsta och lägst hos de äldsta ungdomarna. Endast 44 
procent av männen och 22 procent av kvinnorna nådde i genomsnitt upp till rekommenderad 
nivå. Resultat från Ungdomsbarometern (2015) för ungdomar i åldrarna 15 till 24 år, visar att 
kvinnor i 15 års ålder tränar i egen regi i högre utsträckning än män i samma ålder. Andelen 
ungdomar som tränar i privat regi samt oorganiserat ökar i takt med att de blir äldre samtidigt 
som andelen som idrottar i en förening minskar.  

 

Enligt Dartsch, Faskunger & Norberg (2018) finns det tydliga trender inom föreningsidrotten 
sett till det statliga lokala aktivitetsstödet (LOK-stödet). LOK-stödet kommenteras mer 
utförligt i nästa stycke. Det visar sig att föreningarna har svårare att behålla äldre ungdomar, 
särskilt kvinnor. Det finns också stora skillnader vad gäller aktivitetsnivåer för barn och 
ungdomar som idrottar beroende på socioekonomiska mönster. I medelstora och 
socioekonomisk välmående städer och förortskommuner, i synnerhet i Stockholms- och 
Skåneregionen, är aktivitetsnivåerna höga. Små kommuner på landsbygden har lägst 
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aktivitetsnivåer. Könsfördelningen på antalet deltagartillfällen, vilket innebär att föreningen 
får stöd per deltagare mellan 7 och 25 år samt per aktivitet (Riksidrottsförbundet, 2018), var 
39 procent för kvinnor och 61 procent för män (Dartsch, Faskunger & Norberg, 2018). 
Fördelningen mellan idrotter och dess utveckling mellan 2010 och 2016 baserat på 
lok-stödet redovisas i Dartsch, Faskunger & Norberg:s (2018) rapport. Figur 6 nedan visar 
att de förbund som har ökat mest, har också ökat deltagande bland kvinnor och det motsatta 
gäller generellt för förbunden som minskar i antalet deltagartillfällen. Därmed handlar 
förändringarna om hur de olika idrotterna kan engagera och aktivera just kvinnor. 

  
Figur 6: Förändring i deltagartillfällen mellan 2010 och 2016 för de 20 största specialidrottsförbunden med avseende på deras 

barn- och ungdomsverksamhet samt kön (Dartsch, Faskunger & Norberg, 2018). 

 
Det är inte helt kartlagt varför kvinnor i högre utsträckning byter aktivitetsform ju äldre de blir. 
Fahlén och Ferry (2018) tolkar forskning på området som att föreningsidrottens fokus på 
tävling, som ökar med åldrarna, är sämre anpassad för kvinnors preferenser på grund av att 
de som grupp har blivit uppfostrade att inte vara lika fokuserade på konkurrens som män. 
Enligt Håkan Larsson (2018) kan idrottens könsmönster såsom ishockeyns manliga 
dominans och ridsportens kvinnliga dominans förklaras av sociala normer, handlingsregler 
och påbud som oftast är outtalade och som styr hur en person ska vara och agera. Det kan 
innebära att personer som vill vara eller göra på ett visst sätt som inte förväntas av dem, 
upplever att de blir marginaliserade och exkluderade. Kvinnor och män måste förhålla sig till 
normer som att ishockey kräver fysik och aggressivitet och ridsport handlar om estetik och 
omsorg. Fahlén och Ferry (2018) menar att ett bredare utbud av aktivitetstyper i en kommun 
ökar möjligheterna till matchning av individers preferenser, deltagarnivåer kan då ökas. 

14 



2.4 Ekonomiskt stöd till idrottsföreningar och jämställdhet 
Med jämställdhet menas förhållandet mellan flickor och pojkar samt kvinnor och män 
(Åström, 2018). Jämställdhet ska inte blandas ihop med jämlikhet, som är ett vidare begrepp 
som innefattar status och värde mellan människor i en grupp, mellan grupper i ett samhälle 
eller nationer, sett från olika perspektiv. Att arbeta mot jämställdhet innebär således en 
strävan efter att skapa ett samhälle som fungerar likvärdigt och lika bra för flickor och pojkar 
samt kvinnor och män. Jämställdhetsarbetet görs genom att motverka och förändra 
traditioner, ordningar och rutiner som bär och återskapar ojämställdhet. Idrottens syfte är i 
första hand inte att skapa ett jämställt samhälle eller ett inkluderande samhälle, även om 
vissa idrottsföreningar bedriver projekt som bidrar med dessa värden (ibid). 
 
Regeringen har satt upp sex jämställdhetspolitiska delmål där det femte handlar om 
jämställd hälsa vilket innebär att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma 
förutsättningar för en god hälsa (Regeringen, 2019), de flesta kommuner har liknande mål 
inom idrott och motion (Zethrin, 2018). Det lokala aktivitetsstödet (LOK-stödet) är ett statligt 
stöd till föreningsdriven idrott för barn- och ungdomar mellan 7 till 25 år. Riksidrottsförbundet 
har ansvaret att dela ut stödet och det kan endast delas ut till idrottsföreningar som är 
anslutna till någon av specialförbunden som tillhör RF. Det sammanlagda statliga stödet till 
idrottsrörelsen år 2018 var cirka 2,15 miljarder kronor (Zethrin, 2018), merparten av 
statsanslaget till idrottsrörelsen utfärdas genom LOK-stödet (Svensk Idrott, 2018). Det finns 
även ett kommunalt LOK-stöd, det liknar det statliga stödet men saknar generella riktlinjer för 
hur det ska delas ut och är frivilligt för kommuner att dela ut (SOU, 2008). Kommunerna är 
tillsammans Sveriges största bidragsgivare till idrott och motion och bidrar ungefär lika 
mycket som staten i direkt stöd till idrottsföreningarna. Utöver det bekostar kommunerna 
även driftkostnader av anläggningar (11,5 miljarder kr år 2016), olika anläggningsrelaterade 
stöd samt investeringar i nya idrotts- och fritidsanläggningar (3,6 miljarder kr år 2016) 
(Zethrin, 2018).  
 
Det statliga LOK-stödet är inte neutralt då det gynnar idrotter med stora träningsgrupper och 
många träningstillfällen. Lagidrotter får därmed en konkurrensfördel mot individuella idrotter 
samt stora och populära idrotter. Det ger konsekvenser även på fördelningen mellan 
kvinnors och mäns idrottande eftersom män väljer lagidrotter i mycket större utsträckning 
och i synnerhet i de tre största lagidrotterna fotboll, innebandy och ishockey (Dartsch, 
Faskunger & Norberg, 2018). Av det totala antalet deltagartillfällen per år utgör mäns 
aktiviteter cirka 60 procent, medan det utbetalda aktivitetsstödet som går till kvinnors 
verksamhet utgör 40 procent och minskar i takt med att kvinnorna blir äldre (Fahlén & Ferry, 
2018). Även resursfördelningen är ojämn bland män och kvinnor, men ojämnheterna är 
störst inom barn och ungdomsidrotten (ibid). En studie av Fahlén och Ferry (2018) i fyra 
kommuner i Sverige bekräftar tidigare nämnda resultat från Ungdomsbarometern (2016) där 
kvinnor inte avslutar sitt idrottsdeltagande, utan istället byter aktivitetsform från traditionell 
föreningsverksamhet till gym- och gruppträning. I studien uppmärksammades det av Umeå 
kommun som ger kommunalt LOK-stöd till en idrottsförening som bedriver kommunens (och 
Sveriges) största gym- och gruppträningsverksamhet. Enligt studien förfördelas kvinnors 

15 



idrottande då kommuner inte fördelar kommunalt LOK-stöd till gym och 
gruppträningsaktiviteter, som är mycket populära aktivitetsformer för kvinnor i övre tonåren. 
 
Enlig Zethrin (2018) påverkar statens snäva definition av idrott inriktningen på det 
kommunala stödet och även utformningen av anläggningar och ytor. Enligt staten är idrott 
något som endast bedrivs av idrottens förbund och föreningar, vilket har en negativ effekt på 
idrott- och motionsmöjligheterna för dem som står utanför idrottsrörelsen. Det är även svårt 
att se entydigt positiva resultat av de ökade statliga stöden från och med 1990-talet tills idag 
vad gäller ökat deltagande och jämställdhet. Zethrin lyfter fram Gävle kommun som ett 
positivt exempel på hur stödsystemet kan ses över. Kommunen har tagit fram ett 
idrottspolitiskt program för att bland annat få till en ökad jämställdhet. Det innebär att ett nytt 
stödsystem ersatte det gamla som bygger på aktiva medlemmar istället för aktivitetsstöd.  
 
Fahlén och Ferry (2018) redovisar argumentationer om de statliga LOK-stödet, där det å ena 
sidan kan argumenteras för att det inte var statsbidragets fel att kvinnor i vissa åldersgrupper 
attraheras av aktiviteter som anordnas av aktörer som inte tilldelas statsbidrag. Å andra 
sidan kan det hävdas att det är rimligt att ha synpunkter på aktiviteternas utformning, 
organisering och utförande då de i större utsträckning attraherar män än kvinnor i vissa 
åldersgrupper. Mottagaren tycks använda statsbidraget på ett sådant sätt som gör att 
kvinnor söker andra alternativ eller som attraherar män i högre utsträckning. Därmed får 
kvinnor högre kostnader för idrott och motion då aktiviteter i privat regi är dyrare när de inte 
omfattas av statsbidrag (ibid).  

2.5 Idrotts- och motionsanläggningar ur ett 
jämställdhetsperspektiv 
Som tidigare nämnts finns det många olika sätt att aktivera sig på. Det är inte endast 
anläggningar för motion och idrott som är avgörande för människors fysiska aktivitet. För att 
förbättra folkhälsan behöver kommunen jobba med en rad olika frågor som påverkar 
individers fysiska aktivitet. Idrotts- och motionsanläggningar är miljöer som däremot är direkt 
inriktade på att aktivera människor (Book, 2008) och är därför viktiga för folkhälsan. Enligt 
Zethrin (2018) har det nuvarande anläggningsutbudet för idrottande i Sverige sin grund i den 
omfattande byggnationen av idrottsanläggningar under 1960 och 70-talen. Det byggdes för 
manligt präglade idrotter och framförallt anläggningar till bollspel. Ur ett demokrati- och 
jämställdhetsperspektiv finns det därför ett stort behov av att planeringen av idrotts- och 
motionsanläggningar också tar hänsyn till var och hur kvinnor vill ägna sig åt aktiviteterna 
(ibid). Stora delar av landet har idag en brist på idrotts- och motionsanläggningar, 
storstadsregionerna i synnerhet. Detta trots att nyinvesteringar från kommunerna har ökat 
under senaste decenniet. Det finns flera orsaker till detta: många anläggningar är föråldrade 
och omoderna, befolkningstillväxten i städerna, stadsplaneringen, kunskapsbrist, ökat 
idrottsintresse och förändrade aktivitetsvanor hos befolkningen. Generellt sett råder 
anläggningsbrist för de idrotter som är stora sett till antal aktiviteter, medlemmar och publik 
(fotboll, gymnastik, simning, ridsport, innebandy, friidrott, handboll, basket och ishockey) 
eller idrotter som har förhållandevis få anläggningar att tillgå, det vill säga: kampsport, 
motorsport, handikappidrott, skytte och friluftsrelaterade verksamheter som jogging, 
längdskidåkning, cykling och långfärdsskridsko. Organiserade idrotter har idag en fördel 
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gentemot oorganiserade vad gäller tillgång och tillgänglighet eftersom de attraktiva tiderna 
hos idrottsanläggningarna oftast kräver föreningsmedlemskap. Tävlingsidrotten gynnas i 
synnerhet vad gäller tillgång till anlagda idrottsytor eftersom form och funktion baseras på 
specialidrottsförbundens önskemål. Ur tillgänglighetssynpunkt tycks tävlingsidrott även 
gynnas i form av tidstilldelning till skillnad från föreningar som har hälsoinriktad motionsidrott 
(Faskunger & Sjöblom, 2017). 
  
För att stimulera barn och ungdomar som den traditionella föreningsidrotten har svårt att nå 
ut till har näridrottsplatser anlagts (Falhén, 2007). En näridrottsplats är en anläggning som är 
öppen för alla och bör placeras i närheten av bostadsområden eller på skolgårdar. 
Näridrottsplatsen ska göra det möjligt att spontanidrotta året runt och innehålla flera trygga 
användningsområden samt uppmuntra till en aktiv och social närvaro. En näridrottsplats kan 
vara många saker: Mindre idrotts- och skridskoplaner med mångsidig användning under 
hela året, banor för olika upplevelser och äventyr, konditionsbanor, skidspår, löpslingor och 
skidbackar, friidrott, idrottsplats med mångsidig användning samt Idrottshallar och utrymmen 
som kan användas för näridrott. Idén kommer ursprungligen från Norge där “Närmiljöanlägg” 
skapades och har samma syfte som den Svenska motsvarigheten. Men näridrottsplatser 
verkar inte nå den uttalade målgruppen, alltså dem utanför föreningsidrotten och med 
stillasittande livsstilar, utan det är främst barn som redan är aktiva och ungdomar som 
attraheras (Falhén, 2007). Dessa anläggningar domineras starkt av män; mellan 80% och 
100% av användarna är män (Blomdahl, Elofsson & Åkesson, 2012), vilket är 
anmärkningsvärt jämfört med traditionella idrottsanläggningar där tidsfördelningen generellt 
sett är betydligt mer jämställd (Augustsson, Stråhlman, Patriksson & Wagnsson, 2010). 
Utformningen av näridrottsplatserna bör ses över för att öka jämställdheten (Faskunger & 
Sjöblom, 2017). Det råder konsensus bland idrottsforskare att den oorganiserade 
idrottsutövningen har sämre tillgänglighet än tävlingsidrotten, att kvinnors tillgänglighet är 
sämre än mäns, att vuxna har sämre tillgänglighet än barn och ungdomar samt att personer 
med funktionsnedsättning har sämre tillgänglighet. Lågutbildade och låginkomsttagare 
utnyttjar utbudet i mindre utsträckning än övriga samhällsgrupper. Det har därför stor 
betydelse vilka idrotts- och motionsanläggningar som det satsas på samt vilka normer som 
råder kring utnyttjandet av dem. Vissa idrottsformer och samhällsgrupper har idag större 
möjlighet att ta sig till anläggningar och vara fysiskt aktiva än andra (Faskunger & Sjöblom, 
2017). För anläggningar där föreningsidrotten utgör en relativt liten andel av användarna och 
som är kommersiellt gångbar som gym, golfbanor, klätterhallar, äventyrsbad, samt tennis-, 
badminton- och squashhallar, är både ägandet och driften oftast privat. Detta är ett problem 
då dessa anläggningar kan ha höga brukaravgifter som missgynnar sämre bemedlade 
invånare och samhällsgrupper (Faskunger & Sjöblom, 2017).  
  
Ur samhällsekonomisk synvinkel är anläggningar som kan användas till fysisk aktivitet av 
både föreningsidrotten och allmänheten bäst (Faskunger & Sjöblom, 2017). Gröna 
stråk/spår, som kan användas till många olika aktiviteter är en mycket kostnadseffektiv 
lösning ur folkhälsoperspektiv till skillnad från stora evenemangsarenor som visserligen kan 
resultera i andra positiva effekter. Många befintliga anläggningar har potential att utvecklas 
och bli användbara för en större del av befolkningen och öka samhällsnyttan. Utvecklingen 
kan ske genom att öka anläggningens kapacitet och kvalité, utöka funktionerna samt genom 
att bättre tillgodose behoven för både föreningsidrott och spontanidrott. Det exemplifieras 

17 



med att anlägga en konstfrusen isbana utomhus intill en befintlig ishall, den totala isytan och 
kapaciteten ökar då markant den tid på året som flest vill åka skridskor. Idrottsrörelsen får på 
så sätt fler istimmar och antalet idrottsfunktioner ökar eftersom flera idrotter kan samsas om 
ytan samtidigt som isbanan även attraherar allmänheten på annat sätt än vad en hall gör. 
För att göra anläggningen användbar året runt kan en friidrottsplan eller fotbollsplan 
anläggas på samma yta (ibid).  
 
Det finns mycket kunskap om behov av anläggningar och andra miljöer för idrott, däremot 
tycks svårigheten vara att prioritera vilka behov som ska tillfredsställas. Generellt sett 
präglas idrottspolitiken på lokal nivå av ekonomiska överväganden, starka intressen och 
traditioner. Lokalt väletablerade idrotter och idrottsföreningar får oftast mest stöd av 
kommunerna (Faskunger & Sjöblom, 2017). Faktorerna ekonomi och popularitet styr 
eftersom det ger bäst avkastning per investerad krona och ger mest uppmärksamhet åt 
kommunen (Fahlén & Sjöblom, 2008). Bidragsfördelningen fortsätter oftast på samma 
inslagna väg eftersom kommunen i sådant fall inte behöver lägga ned tid och resurser på att 
förändra och ta strid med mäktiga särintressen (Faskunger & Sjöblom, 2017). Däremot 
missgynnas idrotter med få utövare eller nya idrotter som har mindre medialt genomslag. 
Den icke-organiserade allmänheten drabbas ännu hårdare och värst drabbar det de sämre 
bemedlade grupper som inte är föreningsaktiva (Fahlén & Sjöblom, 2008).  

2.6 Strategier för idrotts- och motionsanläggningar 
Faskunger och Sjöbloms (2017) vetenskapliga översikt åt RF samt Faskungers (2007) 
kunskapssammanställning åt Statens folkhälsoinstitut listar en mängd studier som 
genomförts om idrotts- och motionsanläggningar. Tillsammans ger det en evidensbaserad 
teoretisk bakgrund att utgå från vid planering för idrotts- och motionsanläggningar.  
 
Enligt Faskungers (2007) kunskapssammanställning åt Statens folkhälsoinstitut är avståndet 
från bostaden till en idrotts- och motionsanläggning eller liknande plats avsedd för fysisk 
aktivitet av stor betydelse för att människor ska vara fysiskt aktiva regelbundet. Att ha en 
motionsanläggning inom 300 meter från bostaden verkar även leda till att fler cyklar enligt en 
studie i Belgien (Wendel-Vos, 2004). Utöver närheten finns det många studier som styrker 
att individens idrotts- och motionsvanor beror på tillgång och tillgänglighet till idrotts- och 
motionsanläggningar samt andra miljöer för fysisk aktivitet (Faskunger & Sjöblom, 2017). 
Tillgänglighet är inte samma sak som närhet då målpunkten kan vara nära men ändå relativt 
otillgänglig på grund av barriärer såsom stora trafikleder. Individens fysiska och mentala 
förutsättningar, hur och när man färdas mellan olika destinationer, trygghet, säkerhet, 
orienterbarhet, nåbarhet och framkomlighet påverkar tillgängligheten (Statens 
folkhälsoinstitut, 2010). Ju större antalet anläggningar eller platser för fysisk aktivitet (t ex. 
gym, promenadstråk, simbassäng) det finns i ett område, desto högre är sannolikheten att 
de boende är fysiskt aktiva (Giles-Corti & Donovan, 2003; Giles-Corti, m.fl., 2005; Sallis m.fl. 
1989), även bostadsområdets attraktivitet, tillgång till trottoarer (Reed & Phillips, 2005), bra 
belysning, låg trafikvolym samt kuperad terräng (Brownson m.fl, 2001) har positivt samband 
med boendes motionsvanor. Tillgången till idrotts- och motionsanläggningar, som 
exempelvis promenadstråk eller gym, har ett positivt samband med fysisk aktivitet, speciellt 
för benägenheten att promenera. (Giles-Corti & Donovan, 2003). Människor med “god” 
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tillgång till idrottsanläggningar är 43 procent mer benägna att motionera regelbundet till 
skillnad från människor med “dålig” tillgång (ibid). Invånare i Stockholm som inom en 
kilometer från hemmet har fyra motionsanläggningar, rör sig 5,5 minuter mer per dag än 
invånare som bara har en eller mindre. I studien var majoriteten av dessa anläggningar 
inomhus och avgiftsbelagda. Ju fler anläggningar i närheten av bostaden desto mer 
benägna är boende att nå upp till rekommendationen för fysisk aktivitet (Eriksson, Arvidsson, 
& Sundquist, 2012).  
 
Som tidigare nämnt innebär god tillgång till motions- och idrottsanläggningar att människor 
motionerar mer och är mer fysiskt aktiva samt får dem att använda aktiva transportmedel i 
större utsträckning. Det gör att fler människor vistas ute längre, vilket får positiva 
konsekvenser, inte bara för folkhälsan utan också för att aktivitetsvänliga, sociala miljöer 
skapas med närhet till utbud och service. En studie visar att barn som bor i aktivitetsvänliga 
miljöer var fysiskt aktiva tio minuter längre än barn i kontrollgruppen (Jerrett m.fl., 2013). 
Hallmanns m.fl. (2012), studie visar att tillgången till simhallar har positiv inverkan på antalet 
utövare av simidrotter samt att tillgången till idrottshallar har ett negativ inverkan på antalet 
utövare av fotboll då det finns bättre möjligheter att utöva andra idrotter. En annan studie 
påvisar ett starkt samband mellan barn och ungdomars rörelse och avstånd till anläggningar. 
Långa avstånd visade sig hindra barn och ungdomars rörelse, samtidig som utevistelse 
främjades av god tillgång till idrottsanläggningar (Limstrand, 2008). Det finns även andra 
faktorer som är av betydelse för fysisk aktivitet. Anläggningarnas och den byggda miljöns 
utformning kan påverka motivationen och självförtroendet till fysisk aktivitet. Det finns ett 
mycket starkt samband mellan självförtroende och fysisk aktivitet (Faskunger, 2007).  
 
Utöver närhet och tillgänglighet, bör användbarheten av en anläggning beaktas. Olika 
grupper måste kunna känna sig trygga att använda en anläggning. Om idrottsanläggningar 
är väl integrerade i bostadsområdet, det vill säga centralt, luftigt och ljust, skänker det också 
trygghet till platsen samt skapar rörelsekultur och tradition (Lund Tannebek & Bonde, 2013; 
Schytte, 2004). Otrygga miljöer påverkar barns och ungdomars, äldres, kvinnor och speciellt 
kvinnor ur etniska minoriteters aktivitetsvanor (CDC, 1996; Molnar m.fl., 2004). Om det finns 
trygga idrotts- och motionsanläggningar inom tio minuters promenadavstånd är 
sannolikheten för regelbunden motion dubbelt så stor (Powell, Martin & Chowdhury, 2003) 
och om gång och cykelbanor, parker och övriga miljöer i närheten till bostaden upplevs 
trygga, främjas träning och motion (Ball m.fl., 2001). Tryggheten främjas även av liv och 
rörelse, både i form av upplevd trygghet och mindre vandalisering och förstörelse 
(Faskunger & Sjöblom, 2017).  
 
Användbarheten, det vill säga kvaliteten och funktionaliteten av en anläggning (Statens 
folkhälsoinstitut, 2007) är mycket viktig när det kommer till nyttjandet av en idrotts- och 
motionsanläggning (Book, 2007; Statens folkhälsoinstitut, 2007). För näridrottsplatser, till 
skillnad från anläggningar för förenings- och skolidrott, bör miljön vara kravlös som utgår 
ifrån barn- och ungdomars egna lust och preferenser (Fahlén, 2007). Men även om 
användaren kan nyttja anläggningen när och hur den vill, känner sig vissa grupper 
utestängda då det oftast ställs krav på grupptillhörighet, ålder, kön och kompetens i själva 
utövandet. Prestationspress och tävlingsmoment som förenings- och skolidrottens aktiviteter 
upplevs innehålla är minst lika förekommande på näridrottsplatser. Ju mer idrottsbetonade 
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anläggningarna är, desto mindre attraheras de barn och ungdomar utanför föreningsidrotten 
som anläggningen syftar att nå (ibid). Fahlén (2007) menar att norska studier (Schmidt, 
2004; Flemmen, 2003; Lidén, 2004; Mjaavatn, 1999; Nordlands Fylkeskommune, 2001) 
visar att spontan aktivitet hos barn och ungdomar i större utsträckning uppstår på platser 
som inte är funktionsmässigt definierade. Näridrottsplatserna är oftast multi-anläggningar där 
det är möjligt att utöva flera olika aktiviteter men anläggningarnas utformning präglas oftast 
av fotboll vilket också har resulterat i att det oftast är fotboll som utövas. Utformningen är 
därmed inte optimalt anpassad för fysisk aktivitet till alla, idag är framförallt kvinnor, små 
barn och icke-föreningsaktiva underrepresenterade (Fahlén, 2007). Mäns dominans av 
näridrottsplatserna kan även förklaras av att anläggningen och dess aktiviteter möter deras 
preferenser bättre än vad det gör för kvinnor (Blomdahl, Elofsson & Åkesson, 2012). Fahlén 
(2007) är tveksam till om näridrottsplatser är rätt verktyg för att uppmuntra fysiskt inaktiva 
grupper till att bli mer aktiva. Personer som är aktiva/duktiga har oftast tolkningsföreträde 
och makt över anläggningar och regler gentemot de inaktiva/dåliga. Genom avvisning och 
syrliga kommentarer kan svagare grupper stängas ute (Tangen, 2003). Näridrottsplatser 
(främst av “Kulan”-typ, se figur 7 nedan), med deras inramade med sarg, gör det tydligt vilka 
som är “ute” eller “inne” i dubbel bemärkelse. Konstruktionen bjuder in till bedömning och 
utvärdering av färdigheter och egenskaper och det är svårare att vara med utan att direkt 
delta och utan att bedömas. Aktiva/duktiga har inte lika stort försprång om ytor, miljöer och 
anläggningar på förhand inte är definierade för specifika aktiviteter. Öppna lösningar främjar 
därmed spontanidrott bäst (ibid). 

  
Figur 7: Anläggning av Kulan-typ (Fahlén,2007). 

 
Konstgräsplaner kommer oftast högst upp på önskelistan när invånarna önskar förbättringar 
i området, i alla fall i Malmö, då det ses som en symbol för att kommunen satsar på området. 
Enligt Book (2012) kan detta förklaras med att invånarna känner till dessa anläggningar och 
hur de används och att det kan vara svårt för invånarna att ha önskemål om sådant som de 
inte känner till.  Det är bra att bygga konstgräsplaner och spontanidrottsplatser, bara det inte 
sker på bekostnad av andra alternativ. Däremot menar Book att det är dags för nytänkande 
och finna nya typer av platser för nya möten och aktiviteter. Idrott eller fysisk aktivitet 
behöver inte nödvändigtvis vara centralt, snarare kanske det behövs olika kombinationer av 
idrott och kultur som kan locka fler individer till platsen. En social aktivitet kan glida över till 
en fysisk aktivitet och gränserna mellan dessa behöver inte vara skarpa. Book (2012) delar 
Tangens (2003) resonemang att idrottsytor som är avgränsade utgör en stor tröskel och att 
öppenhet mellan stadens och idrottens olika rum gynnar fler invånare att ta del av den 
traditionella idrotten, både den spontana och organiserade.  
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Alby Folkhälsopark i Botkyrka (se figur 8 nedan), tidigare Alby IP, är ett exempel på hur en 
genomarbetad utformning av det offentliga rummet kan stimulera kvinnor att bli mer fysiskt 
aktiva. Alby är ett socialt utsatt område som har flera folkhälsoutmaningar. Projektet 
lyckades med att förvandla en idrottsplats med pojkdominerad idrott till en anläggning där 
utnyttjandet blivit jämställt genom att sammanföra flera manligt och kvinnligt kodade 
aktiviteter som kan utföras samtidigt. Anläggningen är inte längre en renodlad idrottsplats 
utan erbjuder ytor för andra aktiviteter såsom  en yta för dans och andra uppträdanden, 
stadsodling, lekplats, bekväma sittplatser samt bättre belysning och trygghet. Detta har 
blandats med utegym, ytor för spontan bollek, parkour, stadsmotionsspår, ytor för minitennis, 
streetbasket, kickbike och skateboard samt mobil isbana. Anläggningen är trygg och 
erbjuder roliga aktiviteter, en variation av aktiviteter, en användbar design samt små 
rumsligheter inom en större yta (Zethrin, 2018). 

 
Figur 8: Planförslaget från Botkyrka kommun på Alby folkhälsopark (Botkyrka kommun, årtal saknas). 

 
Ett annat positivt exempel på ett område som främjar fysisk aktivitet för alla är Gröningen ( 
se figur 9), i Malmö som lyfts fram av Book (2007), en plats som har haft problem med 
droger, kringdragande gäng och förstörelse och skolan intill har drabbats av anlagda bränder 
och vandalism. På platsen anlades en multisportarena med konstgräs av “kulan”-typ, en 
lekplats, boulebana, beachvolleyplan, streetbasketkorgar, basketplan, kort löparbana med 
längdhoppsgrop samt några stationära träningsredskap. Utöver detta fanns det sedan 
tidigare en större gräsmatta med träd och en kulle. Tillsammans skapas en varierande miljö 
som stimulerar till mer aktivitet än en enfunktionell plats. Den intilliggande skolan har varit 
framgångsrik med att få kvinnor att nyttja multisportarenan i sin vardag. Gröningen kan nås 
lätt av många i området och det finns hus i direkt anslutning som kan öka tryggheten. 
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Gröningens läge är också gynnsamt då den erbjuder en skyddad miljö fritt från bilar 
samtidigt som området är lätt att överblicka. Book (2007) menar att det viktigaste är att 
multisportarenan i princip alltid är tillgängligt för spontan aktivitet. Den enda kvällen som den 
är uppbokad är när den lokala fotbollsföreningen har träning som är gratis och lockar en hel 
del kvinnor. Föreningen bidrar genom att ha en kontrollerande funktion då den är fadder till 
arenan. 
 

 
Figur 9: Området Gröningen (Book, 2007). 

 
Spontanfotbollen är betydligt mindre jämställd än den föreningsorganiserade fotbollen. Även 
om män dominerar näridrottsplatserna, används anläggningarna inte hela tiden, 35% av 
tiden utnyttjade ingen näridrottsplatsen i Blomdahl, Elofsson & Åkessons (2012) studie. 
Kvinnor tillsammans med andra kvinnor tar inte initiativ till spontanfotboll. Män uppger i 
större grad att fotboll är deras viktigaste fritidsintresse samtidigt som kvinnor tycker att 
spontanfotboll är “killigt”. Kvinnor uppmuntras också i lägre utsträckning att gå ut och spela 
fotboll av deras föräldrar och det är vanligare för pappor att spela fotboll med sina söner än 
med sina döttrar (ibid). Detta tyder på att det inte endast är i den fysiska planeringen som 
jämställdhet behöver beaktas i större utsträckning. 
 
Book & Högdahl (2018) menar att utformning av platser som inkluderar kvinnor inte enbart 
handlar om att utgå från kvinnor behov, [..] ”utan också om att uttalat problematisera och 

22 



synliggöra platsernas och närvarons normativa bias” (Book & Högdahl, 2018, s.43). 
Projektet Equalizer syftar till att ifrågasätta normer som skapas på olika platser med flickors 
idrottande och användning av aktivitetsplatser som utgångspunkt. Den laddning en plats har 
smittar av sig på användarna och hur de använder platsen påverkar också platsen. En 
“aktivitetsyta” kopplas samman med en förståelse av “hur man är” vilket kan te sig 
inbjudande eller avvisande beroende på hur man definierar sig själv. Att förstå sig själv 
utifrån begreppet “kön” uppfattas som självklart precis som att “manligt” och “kvinnligt” är 
självklara motsatser. Book & Högdahl (2018) menar att könet och kroppen är något som 
skapas utifrån föreställningar om hur verkligheten är konstruerad och dessa processer äger 
rum på olika platser. Kvinnor och män i det offentliga rummet tvingas hänge sig åt “normativ 
upprepning” av de föreställningar kring kön som finns. På så sätt blir offentliga platser arenor 
för olika former av maktutövning.  
 
I projektet valdes två bollplaner/multisportarenor och två utegym i Malmö som domineras av 
män och upplevs som besvärliga att använda för kvinnor. Modellen gick ut på att unga 
kvinnor aktivt och medvetet i grupp skulle försöka att “ta plats”. Till exempel gå till ett utegym 
att träna fast det bara är män där eller fråga om de fick vara med att spela fotboll eller när 
det inte gick att intervenera, skapa olika former av närvaro i utkanten. Störningarna gick 
oftast bra, speciellt när det kom till att skapa kontakt med yngre ungdomar och barn. Vid 
kontakt med unga män delades ytan istället upp. Kvinnorna blev sällan avvisade men trots 
detta upplevdes det svårt att ta plats. Projektet är inte färdigt än och fysiska åtgärder som 
kan främja störning av normen och förändring av mönster håller på att utarbetas. Till sist 
tillägger författarna att grupperna “kvinnor” och “män” inte är homogena och att det finns 
många män som inte heller känner sig bekväma i aktivitetsplatserna. I slutändan bör målet 
vara att göra platser åt alla och utforma platser så att alla medborgare har förutsättningar att 
ta plats (ibid). 
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3. Metod 
Detta arbete utgår från Statens folkhälsoinstituts (2010), numera Folkhälsomyndigheten, 
manual för kommuner med titeln Aktivt liv i byggda miljöer, i fortsättningen endast manualen. 
Manualen är framtagen för att ge stöd åt planerare och förvaltare i hur de kan förbättra 
förutsättningarna till ett fysiskt aktivt liv. Den bygger på tre övergripande dimensioner; 
Närhet, Tillgänglighet och Användbarhet som stöds av litteraturöversikten i bakgrunden. 
Gränsen mellan dessa dimensioner är inte självklar och därför kan de överlappa varandra i 
viss mån. Med Järfälla kommun som fallstudie prövas manualen på området planering av 
idrotts och motionsanläggningar. Manualen och dess tre dimensioner stämmer väl överens 
med Järfälla kommuns översiktsplan. Närhet och tillgänglighet benämns uttryckligen som 
viktiga i översiktsplanen och även om ordet “användbarhet” inte används, finns det 
formuleringar vilkas andemening är densamma. 
 
I arbetet har både kvantitativa och kvalitativa metoder används. Kvalitativa metoder har 
använts till att skriva bakgrunden och till samlandet av information om idrotts- och 
motionsanläggningar. För att utföra närhetsanalyser och utbudsanalyser användes 
kvantitativa metoder. 

3.1 Identifiering av idrotts- och motionsanläggningar 
Litteraturstudier användes för att skriva bakgrunden i detta arbete, där tidigare forskning som 
är relevant redovisas. Denna bakgrund fungerar som ett teoretiskt ramverk som ligger till 
grund för de analyser som har genomförts. För att kunna genomföra analyser av idrotts- och 
motionsanläggningar i Järfälla kommun har information om aktivitetsvanor och beståndet av 
idrotts- och motionsanläggningar samlats in. En beskrivning av situationen i Järfälla kommun 
är nödvändig också för att få en bättre förståelse av förutsättningarna i Järfälla kommun. 
Informationen har samlats in genom litteraturstudier, intervjuer av tjänstemän samt 
undersökning av kommunala dokument. 
 
För att ta reda på vilka idrotts- och motionsanläggningar som finns i Järfälla kommun 
användes flera metoder för att få en samlad bild. Från Kart och GIS-enheten på Bygg och 
miljöförvaltningen mottogs GIS-filer som visar antalet anläggningar och var dessa finns. 
Filerna innehöll vissa kommunala anläggningar: fotbollsplaner, bollplaner, 
friidrottsanläggning, gymnastikhall, gymnastiksalar, sporthallar, ishallar, motionsspår, 
skidspår, mountainbikespår, skidbacke, skidspår, utegym, grundskolor och vandringsleder. 
Filer till GIS mottogs även från Sweco som innehöll information om rackethallar och 
kampsportsanläggningar. Information om gokartbana, golfanläggningar och speedwaybana 
mottogs vid intervju av tjänstemän på fritidsförvaltningen (Brissman & Jönsson Järnstad, 
2019). 
 
Identifiering av näridrottsplatser är komplicerat då dessa kan se väldigt olika ut. Kort 
sammanfattat ska en näridrottsplats stimulera barn och ungdomar utanför föreningsidrotten 
genom att vara öppen för alla och ha flera trygga användningsområden (Falhén, 2007). Då 
alla grundskolor i kommunen har skolgårdar som innehåller inslag av lek och flera ytor för 
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idrott och aktivitet, betraktas dessa som näridrottsplatser i detta arbete. Även vissa lek- och 
aktivitetsplatser anses här vara näridrottsplatser. Det finns fyra olika typer av Lek- och 
aktivitetsplatser enligt Järfälla kommuns (2017b) Lek- och aktivitetsplan, varav typen 
“naturlek” ska innehålla bollek och typen “traditionell” samt “temalek” ska innehålla möjlighet 
att idrotta. Det finns en naturlek och fyra traditionell i kommunen. Granskning av ritningar 
eller illustrationer av lek- och aktivitetsplatser (Järfälla kommun, 2018) har genomförts och 
där sådana handlingar inte funnits tillgängliga har kartbilder från Jakarta (Järfälla kommun, 
2018d) använts för att inspektera ytorna. Denna granskning resulterade i att tre av fyra 
temalek-och aktivitetsparker ansågs vara en näridrottsplats. I denna sammanställning har en 
näridrottsplats bedömts bestå av minst två ytor avsedd för idrott såsom multibollplan, 
basketplan, “utebandy”-plan, tennis och friidrott samt någon form av lekyta- eller anläggning i 
nära anslutning. 
 
Information om platser för gymanläggningar och gruppträning samlades in genom att 
sökning på google.se gjordes på “gym” och “styrketräning” för gymanläggningar  och för 
gruppträning användes sökorden “yoga”, ”aerobics”, “dans”, “zumba”, “gruppträning” och 
“meditation”. Resultaten som kom upp granskades och de som var anläggningar för träning, 
alltså inte kliniker för rehabilitering, massagesalonger och dylikt, valdes ut.  
 
Intervjuer som har genomförts har skett med tjänstemän som jobbar med fritidsfrågor på 
Kultur-, demokrati- och fritidsförvaltningen samt även med Bygg- och miljöförvaltningen 
eftersom tillräcklig information om befintlig och framtida anläggningsstruktur inte har varit 
åtkomligt. Intervjuerna genomfördes vid bokade och spontana möten med tjänstemän på 
båda förvaltningarna. 

3.2 Analys av närhet och utbud 
För att visa vilka områden som kommer växa respektive minska i antalet invånare har kartor 
över befolkningen år 2018 och 2026 tagits fram. Analysen är baserad på den, i skrivande 
stund, senaste befolkningsprognosen från Statisticon (2019a; 2019b) som finns tillgänglig. 
Kartorna skapades i programmet QGIS genom att data från Statisticon om befolkning år 
2018 och år 2026 för varje NYKO-delområde i Järfälla kommun lades in i en exceltabell som 
slogs ihop med ett lager med alla NYKO-delområde som erhölls från Kart och GIS-enheten 
på Järfälla kommun. Lager som visar framtidsbilden för bebyggelsestrukturen i Järfälla 
kommun kommer också från Kart och GIS-enheten och har sedan lagts in i QGIS.  
 
I detta arbete har närhet analyserats genom GIS och programvaran QGIS där 
gångavståndet till idrottsanläggningar kartläggs. På så vis kan områden med långa avstånd 
till en eller flera motions- och idrottsanläggningar identifieras. För vissa idrottsanläggningar, 
som det inte bedöms vara rimligt att alla kommunens invånare kan ha gångavstånd till, har 
en enkel analys av kollektivtrafiken till dessa målpunkter gjorts. I närhetsanalysen 
kommenteras järnvägsspårets och E18:s barriäreffekt då dessa gör att gångavståndet blir 
längre. Dessa barriäreffekter kan dock ha större påverkan än endast avståndet, vilket nämns 
i bakgrunden och är egentligen mest en tillgänglighetsfråga. Det går också att argumentera 
för att kollektivtrafik tillhör dimensionen “tillgänglighet” och inte “närhet” då det handlar om att 
kunna nå en anläggning efter individens förutsättningar. Däremot är kollektivtrafiken också 
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viktig ur närhetsynpunkt då avståndet mellan anläggningen och hållplatsen samt bostaden 
och hållplatsen kan vara viktig för användningen.  
 
Koordinaterna för de flesta idrotts- och motionsanläggningarna erhölls från Kart och 
GIS-enheten och Sweco. För några anläggningar behövdes dock koordinaterna samlas in 
på egen hand. Detta gäller för bokningsbara fotbollsplaner som ska flyttas eller som är 
planerade, gymnastiksalar och sporthallar som är planerade, golfbana, gym, 
gruppträningsanläggning, näridrottsplatser (ej grundskolor) samt entrépunkter till 
motionsspår och skidspår. Koordinaterna till dessa punkter hämtades från epsg.io med 
ellipsoiden Sweref99 18 00 och lades in i en exceltabell som sedan importerades i QGIS, 
som är det program som har använts.  
 
Olika indikatorer beroende på typ av anläggning användes till analysen av gångavstånd. För 
att förenkla analysen användes cirklar och buffertzoner som sätts runt anläggningarna för att 
beskriva gångavståndet. Enligt kol-TRAST, ett dokument från Sveriges Kommuner och 
Landsting samt Trafikverket (2012) motsvarar det faktiska gångavståndet fågelvägen 
multiplicerat med 1,3. För att cirklarna ska visa gångavståndet i kartan är radiens längd lika 
med den valda indikatorn delat med 1,3. På så sätt kan områden som inte har god närhet till 
en viss typ av anläggning identifieras. 
 
Från listan med anläggningar i avsnitt 4.2 ingår samtliga anläggningar i någon form av 
närhetsanalys med undantag för tre: gokartbanan, speedwaybana samt bollplaner. Detta för 
att gokartbanan och speedwaybana väntas försvinna inom en snar framtid och de allra flesta 
bollplanerna redan ingår som ett element i näridrottsplatserna. Avstånden som har använts 
är 500 meter för lek- och aktivitetsplatser och 2,5 km för övriga anläggningar som ingår i 
närhetsanalysen. 
 
Idrotts- och motionsanläggningarna som placerats ut i GIS till närhetsanalysen användes till 
analysen av utbud. Genom att skapa figurer med samtliga anläggningar av olika sort kunde 
områden med bra och dåligt utbud identifieras. “Bra” utbud anses vara de områden som på 
ett ungefär har fyra anläggningar inom en kilometers gångavstånd, medan “dåligt” utbud 
innebär att kriteriet inte är uppfyllt. Analysen utgår från Eriksson, Arvidsson och Sundquist 
(2012) tidigare nämnda studie. Inga nya uppgifter behövdes läggas till för att utföra 
analysen, tillhandahållen information var tillräcklig för att i QGIS skapa kartor som 
underlättar analysen. 

3.3 Definitioner 
Närhet är det faktiska geografiska avståndet från adresspunkter till viktiga målpunkter som 
till exempel motionsanläggningar och fotbollsplaner (Statens folkhälsoinstitut, 2010). 
Tillgänglighet handlar om att medborgarna, utifrån sina förutsättningar, på ett tryggt och 
enkelt sätt kan nå en målpunkt (Statens folkhälsoinstitut, 2010). 
Användbarhet behandlar kvaliteten och funktionaliteten av en anläggning (Statens 
folkhälsoinstitut, 2010). 
Fysisk aktivitet är aktiviteter som kräver fysisk ansträngning (Fahlén, 2007). 
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Idrott utövas i organiserad form av föreningar där tävlingsmomentet är centralt (Fahlén, 
2007). 
Spontanidrott är egenorganiserad fysisk aktivitet som är fri från vuxenstyrning och andra 
regler (Fahlén, 2007). 
Lek liknar spontanidrott men behöver inte nödvändigtvis vara fysiskt ansträngande (Fahlén, 
2007). 
Det är skillnad på beteckning av kön mellan litteratur, ibland används pojkar och flickor/tjejer 
samt män och kvinnor och i andra rapporter används endast män och kvinnor, även för 
statistik om barn och ungdomar. Här används endast män och kvinnor. 
NYKO-delområde är en finare geografisk indelning som gör det möjligt för en kommun att 
redovisa statistik för mindre områden inom kommunen. NYKO-delområden består av 
fastigheter som slås ihop till delområden som kommunen konstruerar. 
Fastighetsbeteckningen är “nyckeln” mellan områdesindelningen och i denna uppsats 
befolkningsregistret (SCB, årtal saknas.).  

3.4 Avgränsning 
Arbetet behandlar endast idrotts- och motionsanläggningar eftersom kommuner lägger stora 
resurser på dem och det är därför en kommunal angelägenhet att få ökad kunskap om hur 
de ska hantera dessa anläggningar. Arbetet har en jämställdhetsvinkel, det vill säga att 
särskild hänsyn tas till förhållandet mellan flickor och pojkar, kvinnor och män. Manualen 
“Aktivt liv i byggda miljöer” utgör basen för arbetet och rekommenderar bland annat analyser 
av Närhet, Tillgänglighet och Användbarhet. En analys av tillgängligheten för framtida 
idrottsanläggningar innebär i stort sett en analys av en hel kommuns gång- och cykelvägnät. 
Analyserna kan därför inte utföras på grund av den korta tidsramen, med undantag för några 
kommentarer om kollektivtrafiken. Föregående bakgrund ligger istället till grund för 
rekommendationer om hur miljön omkring idrotts- och motionsanläggningar kan planeras så 
att alla kommunens invånare, efter sina förutsättningar, har möjlighet att nå dem på ett 
enkelt och tryggt sätt. Användbarheten kan, liksom tillgängligheten, inte heller analyseras då 
det främst skulle innebära en tidskrävande inventering av befintliga anläggningar. Den delen 
av bakgrunden som avhandlar användbarhet kan istället används för att rekommendera 
utformning av nya och befintliga anläggningar. 
 
I arbetet ingår inte alla grusplaner eller enstaka basketkorgar med mera, om dessa inte är 
lokaliserade i en näridrottsplats. Arbetet för att identifiera varje yta i kommunen som skulle 
kunna användas som en aktivitetsyta är för tidskrävande. Ingen hänsyn har tagits till idrotts- 
och motionsanläggningar i Hässelby, som ligger utanför kommungränsen, men nära 
området Skälby i södra Järfälla. Intilliggande kommundelen Skälby i Järfälla kan ha bättre 
utbud och närhet än vad detta arbetet visar eftersom anläggningar belägna i Stockholm inte 
har inkluderats i detta arbete. Särskilda behov för funktionsvarierade och socioekonomiska 
faktorer berörs men är inte huvudfokus för detta arbete, med det sagt kan behov för 
funktionsvarierade och socioekonomiska faktorer vara någonting som behöver utredas mer. 
Användningen av anläggningar styrs av tillgänglighet och tillgång, men också av kulturell 
tillhörighet, utbildning och inkomst. Dessa tre sistnämnda faktorer kommer inte heller att 
behandlas i arbetet men bör utredas för att öka chansen att få en så bra inverkan som 
möjligt på folkhälsan hos samtliga medborgare. Vidare avser arbetet befolkningen i alla 
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åldrar, även om en viss tyngd är på främst barn och ungdomar då litteraturen i allmänhet 
fokuserar på denna grupp. Det är inte enbart idrottsrörelsens utövare och dess aktiviteter 
och anläggningar som avhandlas, utan även allmänhetens idrottande och motionerande som 
inte är organiserat genom en förening. Därav ligger fokus på anläggningar för spontan fysisk 
aktivitet såväl som för organiserad föreningsaktivitet som båda dessa tidigare nämnda 
grupper kan använda. Olika varianter av drift och underhåll samt eventuella regionala 
lösningar ligger heller inte inom ramen för detta arbete. 
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4. Resultat 

4.1 Planering av idrotts- och motionsanläggningar i Järfälla 
kommun 
I översiktsplanen går det att läsa Järfälla kommuns huvudmål vilket är att “erbjuda bästa 
möjliga förutsättningar för hållbar utveckling för de som lever och verkar i kommunen” 
(Järfälla kommun, 2014a, s.6) följt av fem delmål och ett antal planeringsprinciper. I 
översiktsplanen går det även att läsa den övergripande principen: “Järfälla ska växa med 
kvalitet”. I framtidsscenariot år 2030, ur kultur- och fritidssynpunkt, ska Järfälla ha en “[..] god 
tillgång till idrottsanläggningar och motionsspår för både föreningsliv och spontanidrott i alla 
kommundelar. Några anläggningar kan vara mer specialiserade och ha hela kommunen som 
upptagningsområde, exempelvis simhallen. Det finns också bostadsnära ytor för lek, rörelse 
och idrott för barn och unga.”(Järfälla kommun, 2014a, s.36). Det anges tre viktiga åtgärder 
för att förverkliga denna framtidsbild, där den tredje åtgärden är i linje med syftet med detta 
arbete:  

1. Planlägga mark för nya idrottsplatser i Ormbacka och Barkarbystaden. 
2. Utveckla gestaltade mötesplatser för spontan lek, rörelse och idrott. 
3. Kartlägga behovet av ytor för kultur och fritid i de olika kommundelarna. 

 
Järfälla kommun har inget idrottspolitiskt program, det är istället i kommunens budget som 
frågorna som rör idrott och motion beslutas. Detta är inte ovanligt, endast 25 procent av 
Sveriges kommuner har idrottspolitiska policys och/eller utvecklingsplaner för 
idrottsanläggningarna som innehåller målsättningar och hur dessa ska uppnås samt 
prioriteringsordning för renovering och nybyggnation av anläggningar. Idrotts- och 
anläggningsforskare i Sverige och i Norden har belyst detta problem då det gör det svårare 
för föreningar, allmänhet och kommunerna själva att veta vad som gäller (Faskunger & 
Sjöblom, 2017). 

4.2 Aktivitetsvanor och hälsa i Järfälla kommun 
66 procent av Järfällas invånare mellan 16 till 84 år var 2015 aktiva minst 30 minuter per dag 
vilket är över medel i Sverige (RF & SCB). Andelen invånare 16 till 84 år som har en 
stillasittande fritid i Järfälla kommun samma år var 15 procent vilket ligger på det ungefärliga 
medianvärdet (RKA, årtal saknas). Vad gäller självskattad hälsa skattar 79 procent av 
männen sitt hälsotillstånd som bra eller mycket bra, vilket är bättre än i Stockholmsregionen 
(77 procent) och i riket (75 procent). Däremot skattar 67 procent av kvinnorna sitt 
hälsotillstånd som bra eller mycket bra, vilket är sämre än regionen (73) och i riket (70 
procent) (Folkhälsomyndigheten, 2018c). Medellivslängden för kvinnor är 84,8 år respektive 
82 år för män vilket är högt jämfört med snittet i Sverige (RKA, årtal saknas.). 
 
För att beskriva befolkningens aktivitetsvanor i Järfälla kan statistik för LOK-stödet användas 
samt en undersökning om kultur- och fritidsvanor i kommunen. CMA Research (2014) har åt 
Järfälla kommun undersökt hur invånarna vill prioritera resurser för olika 
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fritidssysselsättningar och kulturverksamheter samt tagit reda på invånarnas vanor när det 
gäller att använda dessa möjligheter. Undersökningen är en enkätstudie som har genomförts 
flera gånger, de senaste tre gångerna var 2014, 2011 och 2008. Befolkningen har delats upp 
i 7 grupper där den yngsta gruppen är 12-15 följt av 16-20, 21-30, 31-40, 41-50, 51-64 och 
den äldsta gruppen är 65 år eller äldre. Då undersökningen inte fokuserar på fysisk aktivitet 
ger den inte en detaljerad bild som den nationella statistiken gör över aktivitetsvanor och i 
vilken form befolkningen tränar. Däremot kan det ge en fingervisning om kommunen följer 
det nationella mönstret eller om det finns några stora, tydliga avvikelser. I följande 
sammanfattning presenteras endast aktiviteter samt anläggningar och lokaler som berör 
fysisk aktivitet. 
 
Enligt enkäten är de populäraste aktiviteterna, alltså de som utövas minst en gång i veckan, 
“motionera” (joggar, cyklar, stavgång, motionssim), styrketräning, natur- och friluftsliv och 
olika former av gruppträning. Detta resultat är i linje med resultaten från RF & SCB:s 
nationella enkätstudie. En av fyra invånare deltar i aktiviteter som är organiserade av 
idrottsföreningar och fyra av fem invånare utövar sina fritidsaktiviteter inom kommunen, vilket 
är i stor sett samma som vid 2011. Det är inga större skillnader mellan utövandet av 
aktiviteter mellan 2014 och 2011. De tio mest utövade fritidsaktiviteterna jämfört med de två 
tidigare undersökningarna är främst aktiviteter som inte har med fysisk aktivitet att göra. 
Aktiviteter som har varit tio i topp i alla undersökningar är Motionera, Styrketräning samt 
Natur- och friluftsliv. De två senaste åren har Aerobics, “Friskis & Svettis”, gymping, 
gruppträning etc. även varit med. Det är främst kvinnor som ägnar sig åt denna kategori, 
samtidig som Styrketräning och Natur- och friluftsliv utövas ungefär lika mycket av både män 
och kvinnor. Något fler kvinnor än män uppger att de ägnar sig åt aktiviteten “motionerar”. 
Alla åldersgrupper, från 12 till 65 år eller äldre har “motionerar” bland de tio mest frekvent 
utövade aktiviteter samtidigt som “Lagsporter” och “Annan idrott” endast återfinns bland 12 
till 15 åringar. Styrketräning samt aktiviteter som Aerobics, “Friskis & Svettis”, gymping, 
gruppträning etc. är i tio i topp hos alla grupper förutom hos den yngsta gruppen, med 
undantag för den äldsta gruppen som inte har styrketräning som tio i topp. Ju äldre 
befolkningen blir desto mer utövas natur- och friluftsliv.  
 
I undersökningen ingår även nyttjandegraden av anläggningar och lokaler. I figur 10 nedan 
visas de mest populära anläggningarna 2014. Då uppgav var femte invånare att de 
använder motionsspår, för att t ex. åka skidor och springa minst en gång i veckan, vilket är 
den anläggningstyp som är mest populär. Andra populära anläggningar är sporthallar, 
gymnastiksalar, näridrottsplatser, friluftsgårdar/friluftsområden, fotbollsplaner och simhallen. 
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Figur 10: Nyttjandegrad av anläggningar och lokaler i Järfälla kommun (CMA Research, 2014). 

 
De tre senaste mätningarna har de tio mest besökta anläggningarna eller lokalerna varit 
desamma, alla gånger har motionsspåret varit mest besökt. Både män och kvinnor uppger 
att motionsspåret är den anläggning de besöker oftast. Det finns några få skillnader i 
nyttjandegrad av anläggningarna och lokalerna som är i tio i topp mellan könen, nämligen att 
män uppger att de använder fotbollsplaner i högre utsträckning samt att män använder 
Sporthall för att träna/tävla i större utsträckning. Egentid i Sporthall ligger däremot på 
ungefär samma nivå. Vad gäller nyttjandet i förhållande till ålder går det att utläsa att äldre, 
speciellt gruppen 65 år eller äldre använder anläggningarna i mindre utsträckning än de 
yngre. Motionsspår är populära bland alla åldrar, i synnerhet för personer över 31 år. 
Sporthallar, både för egen tid och träning, är bland de tio mest nyttjade anläggningarna för 
alla åldersgrupper, även om ungdomar mellan 12-15 år är den grupp som använder 
sporthallarna oftast. Friluftsgårdar/friluftsområden samt Simhall för bad/lek och rekreation är 
också populära bland de flesta grupperna.  
 
Vad gäller deltagartillfällen, det vill säga träningstillfällen för personer mellan 7-25 år, finns 
det statistik om Järfälla att hämta från RF via Kolada. 2017 var det sammanlagda antalet 
deltagartillfällen per invånare för personer mellan 7-12 år 36 och för personer mellan 13-16 
år 41. Deltagartillfällen sjunker drastiskt för 17-20 åringar med endast 15 deltagartillfällen per 
invånare. Det är också stora skillnader mellan könen i kommunen, deltagartillfällen för män i 
åldrarna 7-12, 13-16 och 17-20 låg 2016 på 43, 49 och 18. Motsvarande värde för kvinnor är 
34, 30 och 9. Statistiken sticker inte ut åt något håll, dessa siffror om deltagartillfällen ligger 
inom mittersta 50 procenten bland andra kommuner i Sverige. Utvecklingen av 
deltagartillfällen i ett historiskt perspektiv är negativ för både män och kvinnor från 7-20 år. 
För män har deltagartillfällena per invånare sedan 2004 minskat med 11 fram tills 2017 och 
för kvinnor har deltagartillfällena, sedan 2005, minskat med 8 fram tills 2017 (RKA, årtal 
saknas).  
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Vid jämförelse av aktivitetsvanorna i Järfälla med hela riket går det att konstatera att de följer 
samma mönster. Av det som går att utläsa av enkätundersökningen som utförts i Järfälla, är 
samma aktiviteter som är populära inom riket, även populära i Järfälla. Motion såsom gång, 
promenad, jogging, cykling etc verkar vara den aktivitet som utövas regelbundet och som är 
populärast, följt av styrketräning, simning och gruppträning.  
Det verkar också som att kvinnor i Järfälla och riket i större utsträckning föredrar 
gruppträning såsom aerobics, yoga, dans och att män i Järfälla liksom i riket i större 
utsträckning utövar aktiviteter i sporthallar och på fotbollsplaner. Däremot finns det ingen 
statistik i Järfälla om endast näridrottsplatser. Sett till nyttjandegraden av anläggningar i 
Järfälla verkar barn och ungdomar nyttja sporthallar och fotbollsplaner i större utsträckning 
än vuxna, som i sin tur nyttjar motionsanläggningar i större utsträckning än barn och 
ungdomar. Även föreningsidrotten i Järfälla tycks följa samma mönster som på riksnivå: ju 
högre ålder desto färre utövare, i synnerhet vad gäller kvinnor.  

4.3 Idrotts- och motionsanläggningar i Järfälla 
I CMA Research:s (2014) enkät, som var beställd av Järfälla kommun, fick 
kommuninvånarna frågan om vad de tycker är de viktigaste satsningarna kommunen kan 
göra på idrotts- och motionsanläggningar. 
 
De idrotts och motionsanläggningar som invånarna har tyckt varit viktigt att satsa på och 
som varit bland de tio viktigaste även år 2011 och 2008 är: Natur- och strövområden, 
Simhall, Friluftsanläggningar, Motionsspår och Idrottsplatser. Män och kvinnor är i stort sett 
överens om vad som är viktigast att satsa på. Det som skiljer deras tio viktigaste satsningar, 
förutom rangordning av de olika områdena, är att män har uppgett Stöd till 
föreningsverksamhet och kvinnor har uppgett parker som viktigast att satsa på. Skillnaden 
mellan befolkningen efter ålder är större, där andelen som uppgett att natur- och 
strövområden är viktigt stiger med åldern och de som uppgett att gym är viktigt är gruppen 
12-30 år. Däremot har alla åldersgrupper uppgett simhall och motionsspår bland de tio 
viktigaste områdena att satsa och det är endast gruppen 65 år och äldre som inte har 
uppgett idrottsplatser.  
 
Två av fem invånare i Järfälla anser att det finns ett bra utbud av fritidsaktiviteter och ungefär 
en femtedel tycker att det inte finns ett bra utbud. Nöjdheten med utbudet är något lägre 
jämfört med 2011. 30 procent tycker att kommunens fritids- och idrottsanläggningar är 
funktionella och välskötta, och lika många tycker inte det, detta är också något sämre 
resultat jämfört med 2011 (CMA Research, 2014). 
 
I dagsläget finns det många olika sorters idrotts- och motionsanläggningar i Järfälla kommun 
med olika ägandeform. I Figur 11 redovisas alla typer av idrotts- och motionsanläggningar 
som finns i kommunen. Utöver dessa köper kommunen tider i Sollentunas friidrottshall 
(Järfälla kommun, 2017a). Det är redan bestämt att speedwaybanan kommer att försvinna 
och gokartbanans framtid är också osäker, just nu ser det ut som om den inte kommer att bli 
kvar (Brissman & Jönsson Järnstad, 2019).  
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Figur 11 (höger): Sammantällning av alla idrotts- och motionsanläggningar i Järfälla kommun (Järfälla kommun, 2018a; Sweco, 
2019). 
Figur 12 (vänster): Tabell över kommande förändringar och eventuella förändringar i anläggningsbeståndet.  

 
Utöver alla näridrottsplatser, bollplaner och fotbollsgrusplaner som står med i figur 11 ovan, 
finns det enligt Lek-och aktivitetsplanen ett överflöd av fotbollsgrusplaner samtidigt som 
många andra sporter är underrepresenterade i parkerna. Några exempel på dessa sporter är 
volleyboll, skate, cykel, landhockey och basket.  
Det är svårt att i nuläget redogöra för kommande förändringar i anläggningsbeståndet. De 
förändringar som är kända i nuläget redovisas i figur 12 ovan. 
 
Enligt tjänstemän från fritidsförvaltningen finns det idag finns behov av 
anläggningar/anläggning för små idrotter som har dåliga förutsättningar, såsom brottning, 
budo och fäktning samt även fotbollsplaner och stora gymnastiksalar (Brissman & Jönsson 
Järnstad, 2019; Ahnberg & Birkegård, 2019). I intervju med tjänstemän från Järfällas 
fritidsnämnd togs också frågan upp om väldigt hög träningsfrekvens som är vanlig inom 
vissa idrotter, även nere i unga åldrar. Detta gör att det blir högre tryck efter träningstider för 
anläggningarna dessa idrotter använder. Ishockeyn togs upp som ett exempel på idrott i 
Järfälla där träningsfrekvensen är väldigt hög. Från klubbens håll motiveras detta med att 
alla andra lag har en lika hög träningsfrekvens och att likvärdig träningsfrekvens måste 
hållas för att hålla jämna steg med andra lag (Brissman & Jönsson Järnstad, 2019). 
Selektering och tidig elitsatsning för att nå framgångar och hitta barn som kommer bli bäst i 
vuxen ålder är faktorer som kan påverka beläggningsgraden genom att barn slutar i tidig 
ålder och resterande tränar oftare (Petersson, 2011). Detta är dock inte inom detta arbetes 
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avgränsning men är en faktor som är viktig att tänka på när det kommer till ungdomsidrott 
och hur kommunen ska agera för att främja alla människors rätt till ett aktivt liv. 

4.4 Befolkning per anläggning  
Sweco har gjort en analys av nuläget och behovet för framtida idrotts- och 
motionsanläggningar åt Järfälla kommun baserat på befolkningsutvecklingen för barn och 
ungdomar mellan 4 till 20 år. Åldersavgränsningen har gjorts eftersom det kommunala 
aktivitetsstödet i huvudsak går till barn och ungdomar i dessa åldrar. Rapporten utgår från att 
aktivitetsvanorna 2027 är densamma som idag och har efter det beräknat vad som behöver 
tillkomma för att det ska vara lika många barn och ungdomar per anläggning i framtiden som 
idag. De anläggningar som det enligt rapporten behövs fler utav redovisas nedan. 
 
Rapporten föreslår att minst tre fotbollsplaner (helst 11-mannaplaner) med konst- eller 
naturgräs ska anläggas fram till 2027 utöver nuvarande beståndet med 12 planer. Sweco 
menar att två skulle behöva tillkomma i Jakobsberg och en i Barkarby-Skälby. Beräkningar 
har även gjorts av alla grus-, konstgräs- och naturgräsplaner tillsammans som resulterat i att 
5 till 6 planer skulle behöva tillkomma, det vill säga 2 till 3 ytterligare bollplaner utöver de tre 
tidigare elvamannaplanerna. Sweco menar att Järfälla är en av de kommuner i länet med 
lägst antal elvamannaplaner (konst- och naturgräs) enligt SKL:s anläggningsenkät med 1.03 
per 10.000 invånare. Siffrorna i länet varierar mellan 0.52 som sämst och 4.6 som bäst. 
 
När det kommer till sporthallar bedöms ytterligare en sporthall behövas i Jakobsberg, 
rekommendationen har dock inte tagit hänsyn till täthet av gymnastiksalar. Om stora 
gymnastiksalar och sporthallar betraktas tillsammans bedöms 2 till 3 nya behöva tillkomma 
främst i Barkarby-Skälby och Kallhäll-Stäket. Swecos rekommendationer för både små och 
stora gymnastiksalar är att 5 till 6 salar bör tillkomma där nästan samtliga skulle behöva 
placeras i Barkarby-Skälby. Kallhäll-Stäket och/eller Viksjö skulle eventuellt också behöva 
tillskott. Utbyggnaden och placering av gymnastiksalar är kopplat till befintliga och framtida 
skolor, vilket gör att placeringen av gymnastiksalar beror på skolornas placering. Swecos 
beräkningar är baserat på att det finns 16 st små gymnastiksalar, däremot har endast 13 st 
identifierats vid genomgången av anläggningar. Detta fel innebär att beräkningarna kan bli 
missvisande då de utgår från att dagens kvot är större och därmed visar resultatet att fler 
små gymnastiksalar behöver byggas fram till 2026 och 2033. 
 
Eventuellt behöver en ishall tillkomma, mer exakt 0.6 enligt beräkningarna och i sådant fall, 
sett till den geografiska fördelningen, bör den placeras i Barkarby-Skälby eller i Viksjö. 
Jämfört med övriga kommuner i länet är Järfälla bland de kommuner med flest invånare per 
anläggning. Däremot finns det också kommuner som saknar ishall. 
 
Sweco har beräknat att en rackethall kommer behövas men understryker samtidigt att det 
inte går att betrakta rackethallarna tillsammans då de innehåller olika racketsporter. 
 
I figur 13 nedan sammanfattas Swecos resultat, sammanfattningen innehåller även en 
prognos för 2030 som inte är lika specifik och som endast avser hela kommunen.  
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Figur 13: Anläggningar inkluderade i Swecos rapport, antal 2018 samt framtida behov 2027 och 2030 baserat på 
befolkningstillväxten uppdelat på kommundelar (Sweco, 2019) 
 
Då näridrottsplatser inte inkluderades i Sweco:s uträkningar gjordes kompletterande 
beräkningar för dessa anläggningar grundat på befolkningen mellan 4 och 20 år 2019 och 
2027 enligt den senaste befolkningsprognosen från Statisticon (2019a). Om dagens kvot ska 
vara densamma 2027 och 2030 behövs ytterligare 9 respektive 13 näridrottsplatser. Som 
nämnt i föregående stycke kan antalet nya näridrottsplatser utökas med 23, den exakta 
siffran är svår att bestämma då det beror på innehållet hos de nya Lek- och 
aktivitetsplatserna. Det är också oklart när och om dessa kommer att anläggas, det anges 
ingen tidshorisont i kommunens lek- och aktivitetsplanen. Även om det finns flera 
osäkerheter tyder det mesta på att kvoten näridrottsplats per invånare kommer att förbättras. 
Den geografiska spridningen har dock inte tagits i beaktning och kommer att analyseras i 
metodavsnittet med hjälp av GIS.  

4.5 Förändringar i befolkningen 
Fram till 2026 förväntas befolkningen i Järfälla kommun öka till 89 691 vilket innebär en 
befolkningsökning på 14 % jämfört med år 2018 (Statisticon, 2019a) och jämfört med år 
2033 förväntas kommuninvånarna öka med 47% (Statisticon 2019b). I figur 14 och figur 15 
nedan har befolkningsprognoserna från Statisticon används för att visa hur många som bor i 
varje kommundel 2018 och 2026. Den största befolkningsförändringen sker i kommundelen 
Barkarby där Barkarbystaden och södra Veddesta växer fram och som väntas innehålla ca 
18 000 bostäder respektive 8 000 till 10 000 bostäder när allt står klart. Dessa projekt 
sträcker sig förbi 2026, när dessa områden är färdigbyggda väntas befolkningen i 
kommundelen Barkarby öka markant jämfört med dagsläget.  
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Figur 14 (höger): Befolkning i Järfällas kommundelar 2018 (Statisticon, 2019a; författarens bilder).  
Figur 15 (vänster): Befolkning i Järfällas kommundelar 2026 (Statisticon, 2019a; författarens bilder).  
 

 
Figur 16: Framtidsbild för Järfälla år 2030 (Järfälla kommun, 2014a; författarens bilder). 
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Framtidsbilden över bebyggelsestrukturen år 2030 enligt Järfälla kommuns (2014a) 
översiktsplan visas i figur 16 ovan, där fyra olika bebyggelsetyper som förklarar den avsedda 
markanvändningen år 2030 visas. Det röda området symboliserar den urbana eller 
stadsmässiga strukturen i Järfälla 2030 och det skrafferade området i rött och grått är 
samma struktur också möjligt. Dessa områden ska ha en tydlig stadskaraktär med hög 
genomsnittlig täthet, en blandning av funktioner och ett integrerat gatunät. De största 
befolkningsförändringarna över tid kommer att ske i de två stora stadsutvecklingsområdena i 
kommunen, Barkarbystaden och Veddesta. I framtiden är det tänkt att Veddesta, Barkarby 
och Jakobsberg ska ha vuxit ihop och bildat en regional stadskärna. I förtätningsområdena, 
som är markerade i gult är bebyggelsestrukturen medeltät och binder samman, tillgängliggör 
samt integrerar kommundelarna. Det är i dessa röda, rödskrafferade och gula områdena 
som bebyggelsen kommer vara tätast och därav kommer bebyggelseutvecklingen i dessa 
områden påverka befolkningstillväxten mest. Utöver dessa ett verksamhetsområde i Kallhäll 
som är grått och inringat av en streckad, röd linje som vid en flytt av verksamheterna kan bli 
ett bostadsområde. 

4.6 Tillgänglighet och användbarhet till idrotts- och 
motionsanläggningar 
Som bakgrunden i detta arbete nämner är tillgänglighet till idrotts- och motionsanläggningar 
samt att de är användbara viktigt för individens aktivitetsvanor. I detta stycket sammanfattas 
de strategier som påverkar dessa dimensioner.  
 
Förutom att ha ett bra utbud till ytor och anläggningar som främjar fysisk aktivitet i sitt 
närområde, har utformningen och skicket på den fysiska miljön en inverkan på hur fysiskt 
aktiva människorna är. Att skapa god tillgänglighet till miljöer som är direkt inriktade på fysisk 
aktivitet handlar om landskapet som omger dessa platser. Stadstypologier som skapar långa 
avstånd och bilberoende samt hämmar promenad- och cykelvänligheten hämmar även 
tillgängligheten. Fysiska och mentala barriäreffekter kan påverka individens uppfattning om 
framkomlighet, nåbarhet, trygghet, säkerhet, orienterbarhet vilket i sin tur påverkar 
tillgängligheten till målpunkter. För ett mer jämlikt användande av idrotts- och 
motionsanläggningar är det framför allt trygghet och säkerhet som är viktigt ur ett 
tillgänglighetsperspektiv. 
 
Anläggningar för den organiserade idrotten är styrda av specialidrottsförbundens olika regler 
för utformning, därav går det inte att påverka utformningen av dessa anläggningar i någon 
större grad. Det som går att säga är att dessa anläggningar bör planeras och utformas i linje 
med vad som skrivits om närhet och tillgänglighet, till exempel att anläggningen inte bidrar till 
en mer otrygg miljö eller skapar stora barriärer och avstånd. Övriga anläggningar, som inte 
omges av krav och regler från specialidrottsförbund, går att utforma mer fritt. För att kvinnor 
och vissa grupper inte ska känna sig utestängda och känna prestationspress, är det viktigt 
att tänka på utformningen. Anläggningar som på förhand inte är definierade för specifika 
aktiviteter och med öppna lösningar är bra ur denna synvinkel. Olika kombinationer av 
aktiviteter som lek, kultur och idrott kan göra steget mellan olika aktivitetsformer inte är lika 
stort och få fler att idrotta eller bli fysiskt aktiva.  
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4.7 Närhetsanalys av idrotts- och motionsanläggningar 
Närhet, det vill säga avståndet, till platser och anläggningar för fysisk aktivitet från bostaden 
är viktigt för regelbunden fysisk aktivitet. Närhet till flera idrotts och motionsanläggningar 
innebär att boende är mer fysiskt aktiva och är mer benägna att nå upp till 
rekommendationerna för fysisk aktivitet. Större utbud gör det enklare för individen att hitta en 
passande fysisk aktivitet och utbudet av anläggningar styr även vilka aktiviteter som utförs. 
 
En närhetsanalys har genomförts på olika typer av idrotts- och motionsanläggningar för att 
identifiera eventuella områden som har brist på närhet. Närhetsanalysen är också till hjälp 
för att utvärdera vilket utbud av idrotts- och motionsanläggningar som finns i olika 
kommundelar. Alla idrotts- och motionsanläggningar i Järfälla kommun som inte omfattas av 
kollektivtrafikanalysen är inkluderad, vilket betyder att alla anläggningar som det är rimligt för 
många personer att ha gångavstånd till är inkluderade. De anläggningar som är inkluderade 
är listade nedan. I samma ordning som anläggningarna är listade i finns tillhörande figurer 
(nr. 17-24) som visar vilka områden som har bra eller dålig närhet enligt de valda 
indikatorerna. 
 

● Näridrottsanläggningar 
● Motionsspår 
● Utegym 
● Gym 
● Gruppträningslokaler 
● Fotbollsplaner 
● Små och stora gymnastiksalar 
● Sporthallar 

 
I de kommunala styrdokumenten finns det några indikatorer att beakta. I Järfälla kommuns 
(2014) översiktsplan står det att det ska eftersträvas att Järfällaborna som längst har 300 
meter till lekplats/närpark/närnatur, 500 meter till stadsdelspark och 1,5-2 km till natur och 
friluftsområden. I Lek- och aktivitetsplanen (2017b) står det att lek- och aktivitetsplatser ska 
ligga på allmän mark inom 500 meter från bostaden, vilket är avståndet som har används för 
näridrottsplatser i denna analys. Andra indikatorer som kan vara till hjälp är siffror hämtade 
från Aktivt liv i byggda miljöer. I Manualen nämns flera intressanta indikatorer: 

● Närpark, liten grönyta med mindre lekplats för de minsta barnen inom 50 m. 
● Lokalpark, offentligt grönområde, bollspel, lekplats (minst 0,3-0,6 hektar) inom 200 m. 
● Stadsdelspark, större grönområde (minst 10-20 hektar) inom 500 m. 
● Promenad- och/eller cykelstråk inom 500 m. 
● Kollektivtrafik inom 500 m. 
● Bollplan inom 1 km. 
● Idrottsplats, motionsanläggning, näridrottsplats, elljusspår, friluftsområde inom 2,5 

km. 
 
För alla idrotts- och motionsanläggningar i analysen, med undantag för näridrottsplatser, har 
en indikator på 2,5 km valts.  
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Figur 17(vänster): Områden som ligger inom 500 meters gångavstånd till en näridrottsplats (författarens bilder). 
Figur 18 (mitten): Områden som ligger inom 2,5 km gångavstånd till ett motionsspår (författarens bilder). 
Figur 19 (höger): Områden som ligger inom 2,5 km gångavstånd till ett utegym (författarens bilder). 
 

 
Figur 20 (vänster): Områden som ligger inom 2,5 km gångavstånd till ett gym (författarens bilder). 
Figur 21 (mitten): Områden som ligger inom 2,5 km gångavstånd till en gruppträningslokal (författarens bilder). 
Figur 22 (höger): Områden som ligger inom 2,5 km gångavstånd till en fotbollsplan (författarens bilder). 
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Figur 23 (vänster) : Områden som ligger inom 2,5 km gångavstånd till en sporthall eller en stor gymnastiksal (författarens 
bilder). 
Figur 24 (höger) : Områden som ligger inom 2,5 km gångavstånd till en sporthall eller en stor gymnastiksal (författarens bilder). 
 

Utifrån valda indikatorer för de idrotts- och motionsanläggningarna som ingår i 
närhetsanalysen är närheten för de boende i Järfälla generellt sett god. Genomgående för 
alla typer av idrotts- och motionsanläggningar, med undantag för näridrottsplatser, är att 
boende i Stäket har dålig närhet. Boende i södra Skälby samt i området kring södra Kallhäll 
och norra Jakobsberg har också dålig närhet till flera anläggningar, dock inte fullt så många 
som Stäket. Av dessa tre kommundelar, är det endast området kring södra Kallhäll och norra 
Jakobsberg som kommer att uppleva en markant befolkningsökning då översiktsplanen 
tillåter förtätningar där. I de stora nybyggnadsområdena, som är utpekade som stadsmässig 
struktur av översiktsplanen, är närheten till de idrotts- och motionsanläggningar som har 
omfattats av analysen generellt sett god med vissa undantag. 
 
Av figurerna 17-24 blir det tydligt hur Mälarbanan och E18 delar upp kommunen och 
skärmar av områden. Det påverkar med stor sannolikhet närheten och tillgängligheten till 
idrotts- och motionsanläggningar negativt för många boende i kommunen. Det framgår även 
att Ängsjö friluftsområde ligger långt från någon stort bostadsområde vilket innebär att näst 
intill ingen i kommunen har god närhet till Ängsjö. 
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4.7 Närhetsanalys av kollektivtrafik i anslutning till särskilda 
idrotts- och motionsanläggningar  
För anläggningar som av olika skäl inte finns inom gång- och cykelavstånd för varje 
bostadsområde är det viktigt att det går att ta sig dit med kollektivtrafik på ett smidigt sätt. Att 
dessa anläggningar inte finns i närheten av bostadsområdena kan bero på att de är 
kostsamma anläggningar, ytkrävande, inte har tillräckligt många utövare för att det ska vara 
lönsamt att ha flera anläggningar eller svårt att förena med andra funktioner. Det är viktigt 
med närhet till kollektivtrafik från bostaden såväl som närhet till kollektivtrafik från idrotts- och 
motionsanläggningar för att dessa ska vara enkla att använda. Det är därför relevant att se 
över avstånden till kollektivtrafik från utvalda anläggningar samt att undersöka hur 
kollektivtrafikförsörjningen till dessa platser ser ut. Det är dock främst gångavståndet som 
analyseras då tillgänglighet innefattar fler saker än endast turtäthet och det krävs en mer 
genomgående analys med fler parametrar för att utförligt kunna kommentera 
tillgängligheten. De idrotts- och motionsanläggningar som har bedömts relevanta att 
analysera är: 
 

● Simhallen i Jakobsberg 
● Friidrottsanläggningen i Kallhäll och i Sollentuna 
● Golfbanan i Viksjö 
● Friluftsgården i Ängsjö 
● Gymnastikhallen i Viksjö 
● Ishallarna i Jakobsberg och Kallhäll 
● Skidbacken i Bruket 
● Skidspår 
● Rackethallar 
● Kampsportslokaler 

 
Järfällas kollektivtrafik består av buss och pendeltåg. Det finns tre pendeltågsstationer i 
kommunen: Kallhäll, Jakobsberg och Barkarby (SL, 2018). Stombusslinje 178 skiljer sig från 
de andra lokala busslinjerna genom högre turtäthet, snabbare kommunikationer samt bättre 
pålitlighet och tydlighet (Stockholms läns landsting, årtal saknas). De flesta bussarna utgår 
från Jakobsbergs station som idag är den största kollektivtrafiknoden i Järfälla med både en 
bussterminal och en pendeltågsstation (SL, 2018). I framtiden däremot, kommer 
tunnelbanans blåa linje till Akalla förlängas till Barkarby station vilket innebär att Järfälla får 
två tunnelbanestationer: Barkarbystaden och Barkarby station. Barkarby station blir då en 
regional nod med regionaltåg, pendeltåg, tunnelbana och buss (Järfälla kommun, 2018b). 
Statens folkhälsoinstitut (2010) nämner flera indikatorer att utgå från för att främja aktivt liv, 
kollektivtrafik inom 500 meter är en av dem. Som tidigare nämnt finns det olika hierarkier 
inom kollektivtrafiken. Stombussarna och regionaltågen har oftast längre mellan stationerna 
vilket gör att längre gångavstånd till dessa accepteras jämfört med busslinjer med lägre 
turtäthet. Däremot bör närtrafiken, som är längst ner i hierarkin och vars målgrupp är äldre 
och funktionsnedsatta, finnas inom 200 meter. Mitt emellan finns kommuntrafiken som 
trafikerar det lokala gatunätet med lite längre hållplatsavstånd och högre turtäthet än 
närtrafiken. 

41 



 
Trafikförvaltningen på Stockholms läns landsting (2018a) bedömer att bebyggelse inom 900 
meters gångavstånd till stomtrafik har god tillgång. RUFS 2050 anger att nya arbetsplatser 
och bostäder i kollektivtrafikknutpunkter bör ligga inom 600 meter respektive 1200 meters 
gångavstånd (Stockholms läns landsting, 2018b), och i Järfälla kommuns översiktsplan 
används 1km som avstånd för att beskriva pendeltågets influensområde, det finns dock inga 
exakta riktlinjer utskrivet om avstånd till hållplatser och stationer. Eftersom översiktsplanen 
använder 1 km samt att det värdet ligger mellan två värden som har angivits från två olika 
dokument från Stockholms läns landsting, används 1 km gångavstånd i denna analys för att 
beskriva god närhet, se figur 31 nedan. För majoriteten av idrotts- och 
motionsanläggningarna i föregående närhetsanalys användes 2,5 km som indikator för god 
närhet. I denna analys anses närheten vara acceptabel om anläggningen ligger inom 2,5 km 
gångavstånd. För anläggningar som ligger utanför båda buffertzonerna anses närheten vara 
dålig. Dock måste kollektivitrafikförsörjningen med buss även vägas in för att göra en 
helhetsbedömning av närheten till kollektivtrafik från anläggningarna, vilket också har gjorts. 
Avvägning för vad som är god tillgänglighet är en sammanvägning av turtäthet, restid och 
antal byten som behöver göras. 
 

 
Figur 25 (höger): Områden som ligger inom 1 km (mörkgrått) och 2,5 km (ljusgrått) gångavstånd till ett motionsspår (författarens 

bilder). 
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Analysen visar att en stor del av befolkningen har god närhet och tillgänglighet till de idrotts- 
och motionsanläggningar som av olika skäl endast finns på en eller ett fåtal platser i 
kommunen. Det finns däremot några anläggningar som antingen har dålig närhet eller dålig 
tillgänglighet, alternativt att båda är dåliga. Anläggningarna vid Bolindervallen, 
Friidrottshallen i Sollentuna, Ängsjö friluftsområde, Brukets skidbacke och cykelpark, 
Skidspåret vid Granskog och Gymnastikhallen i Viksjö är anläggningar som på något sätt 
brister i närhet och/eller tillgänglighet med kollektivtrafik. Därmed har idrotter som friidrott, 
gymnastik, utförsåkning och mountainbike, som endast använder dessa anläggningar och 
inga andra, svårare att ta sig till träningar med annat färdmedel än bil. Även ishockeyn, 
tennisen i Kallhäll samt längdskidsporten i Ängsjö och Granskog har anläggningar som i 
stort sett kräver bil, däremot finns andra anläggningar i kommunen för dessa idrotter med 
bättre tillgänglighet och närhet till kollektivtrafik. 

4.8 Utbud av idrotts- och motionsanläggningar 
Utbudet av idrotts- och motionsanläggningar avgör vilka aktiviteter som utförs. Utbudet är 
även viktigt för att sannolikheten att hitta en aktivitetsform som passar individens preferenser 
och förmåga är större (Fahlén & Ferry, 2018). Utöver det finns det möjlighet för individen att 
variera sin träning. I bakgrunden nämndes Eriksson, Arvidsson och Sundquist:s (2012) 
resultat om att närhet till minst fyra idrotts- och motionsanläggningar gör de boende mer 
benägna att nå upp till rekommendationen för daglig fysisk aktivitet. Studien avsåg 
anläggningar som både var gratis eller avgiftsbelagda. Med det som bakgrund kommer de 
olika kommundelarnas närhet till flera olika anläggningar undersökas. Analysen av utbudet 
består av en karta över kommunen där alla berörda idrotts- och motionsanläggningar har 
blivit utmarkerade, på så sätt går det att på ett ungefär utläsa vilka områden som har bra 
utbud. Tre olika kartbilder har gjorts, Figur 26 inkluderar anläggningar som alltid är öppna för 
allmänheten och varken kräver betalning, medlemskap och tidsbokning. Figur 27 innehåller 
anläggningar som inte nödvändigtvist alltid är öppna för allmänheten, fast är gratis och som 
inte har krav på medlemskap eller tidsbokning. Figur 28 innehåller alla typer av anläggningar 
i kommunen. 
 
I Figur 26, som endas visar anläggningar som är gratis och som alltid är öppna för 
allmänheten, går det att utläsa att det inte finns några bostadsområden som har fyra 
anläggningar inom en km, förutsatt att näridrottsplatsernas innehåll är identiskt. Eftersom 
näridrottsplatsernas innehåll inte har undersökts antas möjligheten för olika typer av 
aktiviteter vara densamma. I figur 27 nedan är även ishallar och fotbollsplaner inkluderade. 
Med dessa inkluderade finns det ett område, västra Viksjö vid Hummelmoravägen, där 
boende har fyra idrotts- och motionsanläggningar inom en km. 
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Figur 26 (vänster): Alla idrotts- och motionsanläggningar i Järfälla som är gratis och som alltid är öppna för allmänheten 
(författarens bilder). 
Figur 27 (mitten): Alla anläggningar i Järfälla som är gratis och som alltid eller ibland är öppna för allmänheten (författarens 
bilder). 
Figur 28 (höger): Alla idrotts- och motionsanläggningar i Järfälla (författarens bilder). 

 

Med alla idrotts- och motionsanläggningar inräknade går det att utläsa  att det finns betydligt 
mycket fler bostadsområden med 1 km till fyra idrotts- och motionsanläggningar i figur 28, 
som visar alla anläggningar. I norra delarna av kommunen är det centrala Kallhäll och 
Bolinder strand som uppfyller kravet och i södra delarna är det Barkarbystaden, södra och 
centrala Jakobsberg, södra delen av västra Jakobsberg, Viksjö centrum och sydvästra 
Viksjö, östra Barkarby samt södra Veddesta som uppfyller kraven. De områden som har 
sämst utbud är Stäket, norra Jakobsberg, södra Kallhäll, norra delen av västra Jakobsberg, 
nordvästra Viksjö, Kyrkbyn samt Skälby. Om utbudet jämförs med befolkningstillväxten enligt 
går det att konstatera att de som flyttar till västra Jakobsberg nära Kvarnbacken har mycket 
bra utbud samtidigt de som flyttar till Ormbacka kommer ha sämre utbud. 
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5. Diskussion 
Med syfte att undersöka hur folkhälsan kan främjas genom kommunal planering, används 
Järfälla som fallstudie för att studera möjligheterna för en kommun att planera för idrotts- och 
motionsanläggningar som främjar fysisk aktivitet och jämställdhet. I detta kapitel diskuteras 
utvalda delar av bakgrunden och resultatet som är viktiga för att svara på syftet. 

5.1 Behovsbedömning av idrotts- och motionsanläggningar 
Analyserna av närhet och utbud visar att Stäket, sett till idrotts- och motionsanläggningarna 
är den kommundel i Järfälla som har allra störst brist. Befolkningen måste ta sig till andra 
delar av kommunen för att hitta en idrottsanläggning. Stäket har visserligen nära till natur 
och rekreation samt har närmast till Ängsjö friluftsområde, frågan är om det är tillräckligt då 
litteraturen betonar att närhet och tillgänglighet till anläggningar är viktigt för att individer ska 
vara fysiskt aktiva. Samtidigt är befolkningen i området inte speciellt stor vilket betyder att 
det kanske inte är samhällsekonomiskt lönsamt att placera en anläggning där. Förtätning är 
tillåten i området, dock ska majoriteten av den tillåtna förtätningen vara småskalig vilket 
antagligen inte kommer påverka befolkningen avsevärt. 
 
Beräkningarna som Sweco har gjort utgår från att aktivitetsnivåerna som de ser ut idag är 
konstanta över tid. Däremot har ingen hänsyn tagits till deltagartillfällena och faktumet  att de 
har minskat de senaste tio åren eller antal aktiva i respektive sport som utnyttjar 
anläggningarna. Rapporten kan därför uppge missvisande framtida behov eftersom den 
endast utgår från befolkningsutvecklingen. Om resultaten från Swecos beräkningar jämförs 
med närhetsanalysen blir det tydligt att beroende på hur frågan angrips blir resultaten 
annorlunda. Enligt Swecos beräkningar behöver tre nya elvamannaplaner tillkomma och 
ytterligare två till tre bollplaner, det vill säga alla grus-, naturgräs- och konstgräsplaner 
tillkomma. Områden som pekades ut som bristområden avsedde Jakobsberg och 
Barkarby-Skälby. Närhetsanalysen avser visserligen tre bokningsbara planer utöver 
elvamannaplanerna. Med hänsyn till detta visar analysen att det finns små behov för 
ytterligare bokningsbara fotbollsplaner sett till gångavstånd för medborgarna och närheten är 
god i Jakobsberg och Barkarby-Skälby. I områdena med dålig närhet är befolkningen låg 
och befolkningstillväxten är låg.  
 
Swecos beräkningar för små och stora gymnastiksalar tyder på att 5 till 6 små 
gymnastiksalar behöver tillkomma, behovet anses vara särskilt stort i Barkarby-Skälby men 
även Kallhäll-Stäket och/eller Viksjö behöver tillskott. Denna beräkning är dock baserad på 
fel antal befintliga små gymnastiksalar och resultatet kommer antagligen att revideras. Vad 
gäller sporthallar anses en ny sporthall behövas i Jakobsberg. Den jämförande 
närhetsanalysen innehåller en planerad stor gymnastiksal och sporthall utöver de befintliga, 
som Sweco inte har räknat på. Enligt analysen är det endast Stäket som har behov av en 
liten eller stor gymnastiksal eller sporthall, med tanke på nuvarande befolkningen och 
kommande befolkningsförändringar är en liten gymnastiksal det rimligaste valet. Ytterligare 
jämförelser för övriga anläggningar är svåra att göra eftersom endast vissa anläggningar har 
inkluderats i närhetsanalysen, resterande ingår i kollektivtrafikanalysen. 
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Det är komplicerat att göra beräkningar på anläggningar baserat på befolkningstillväxt som 
inte är stora i antal. Det är enklare att räkna på anläggningar som är stora i antal och som 
används av de stora sporterna. Anläggningarna som får mest utrymme i Swecos rapport är, 
sporthallar, små och stora gymnastiksalar samt fotbollsplaner är också anläggningar som är 
stora i antal. Fotbollsförbundet är det näst största förbundet sett till antalet kvinnliga 
medlemmar, dock utgör de kvinnliga medlemmarna endast en tredjedel av det totala antalet. 
Proportionerna är densamma hos innebandyn som är den sjunde största sporten sett till 
antal medlemmar. Det finns många kvinnliga användare av fotbollsplaner, sporthallar med 
mera. Däremot är männen en stor majoritet och historiskt sett är det anläggningar som 
främst används av manligt dominerade idrotter och som det idag finns mest av. Resultaten 
från denna rapport tar inte hänsyn till jämställdhetsaspekter vid planering för idrotts- och 
motionsanläggningar utan utgår endast från den befintliga strukturen. De stora sporterna 
som använder dessa anläggningar är också mest högljudda och som kan bilda opinion och 
får medialt genomslag. Obalansen i antal anläggningar som används av idrotter där män 
utgör en majoritet bör justeras genom att anlägga idrotts- och motionsanläggningar som 
används lika mycket av båda könen samt där kvinnor utgör en majoritet av utövarna. Hänsyn 
bör även tas till de små idrotternas intressen då dessa har svårare att bilda opinion och få 
medial uppmärksamhet. För att veta vad som är rimligt att satsa på kan Järfälla kommun 
undersöka vilka aktiviteter som växer och är stora bland kvinnor i Järfälla. Det bör även ligga 
i de olika specialidrottsförbundens intresse att locka fler kvinnor då de förbund som ökar är 
dem som lyckas engagera och aktivera kvinnor. Exempel på detta är bland annat 
taekwondo, budo och kampsport, karate, simning och skidor. 
 
Både vad gäller riket och i Järfälla kommun är de mest populära aktiviteterna sådana som 
inte kräver något medlemskap i en förening. En stor del av befolkningen kommer därför inte 
använda eller utnyttja anläggningarna såsom sporthallar, fotbollsplaner, ishallar med mera-  i 
lika stor utsträckning som de föreningsaktiva då föreningsidrotten har förtur. I den senaste 
undersökningen, år 2014 hade en av fyra invånare deltagit i organiserad 
föreningsverksamhet någon gång. På riksnivå är en tredjedel av medlemmarna i 
idrottsrörelsen mellan 6 till 25 år, på kommunnivå finns inga exakta siffror, även om 
aktivitetsvaneundersökningen indikerar att det är främst unga som är aktiva inom 
idrottsrörelsen i Järfälla. Könsfördelningen inom idrottsrörelsen är jämn på riksnivå, det finns 
inga uppgifter om fördelningen i Järfälla. Däremot finns uppgifter om deltagartillfällen, vilka 
inte är jämt fördelade mellan könen och antalet deltagartillfällen har dessutom sjunkit sedan 
över tio år tillbaka i tiden för båda könen. Deltagartillfällena är högre bland män eftersom 
denna grupp i större utsträckning ägnar sig åt lagidrott, i synnerhet fotboll, innebandy och 
ishockey. Eftersom föreningsidrotten har förtur till anläggningar som sporthallar, 
gymnastiksalar, fotbollsplaner och ishallar där majoriteten av utövarna i är män, innebär det 
att det framför allt är män som gynnas. Stora grupper i samhället får inte ta del av de stora 
ekonomiska investeringar som dessa anläggningar innebär. Det är främst kvinnor, personer 
utanför föreningsidrotten samt vuxna som missgynnas och framförallt unga män inom 
idrottsrörelsen som gynnas mest. Sett till kommuninvånarnas aktivitetsvanor, nyttjandegrad 
av anläggningar samt vad de tycker är viktiga satsningar är motionsspår det absolut bästa 
typ av anläggning kommunen kan satsa på. Dessa är populära bland både män och kvinnor 
i alla åldrar och kan användas både av föreningsidrott och allmänheten till flera olika 
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aktiviteter. Motionsspår är dessutom mycket kostnadseffektiva. Däremot kan det upplevas 
otryggt att motionera i motionsspår när det är mörkt. Att motionera i stadsmiljö kan upplevas 
som tryggare vilket är ytterligare argument för att satsa på gång- och cykelstråk. 

5.2 Stadens utbredning och förtätning 
Järfälla kommer växa en lång tid framöver och man vill göra det med kvalitet. När 
bebyggelsen förtätas och staden växer utåt finns det en risk att det sker på bekostnad av 
idrotts- och motionsanläggningar. I Sverige ritas inte nya idrotts- och motionsanläggningar in 
i samma utsträckning som tidigare i samband med planering av nya områden. Järfällas ska 
enligt översiktsplanen växa med kvalitet och erbjuda “god tillgång till idrottsanläggningar och 
motionsspår för både föreningsliv och spontanidrott”. Sett till närhetsanalysen är närheten 
generellt sett god i de framtida områdena med urban struktur, dock med vissa undantag. För 
att växa med kvalitet bör dessa undantag, som nämns i närhetsanalysen och i analysen av 
utbudet, åtgärdas för att boende i nybyggnadsområden har god närhet till platser för fysisk 
aktivitet. Samtidigt som stadsutvecklingsområden riskerar att växa fram på bekostnad av 
idrottsanläggningar, skapas även ett större underlag för fler idrottsanläggningar och bättre 
förutsättningar för aktiva transporter. I Järfälla är utbudet och variationen större i områden 
som är mer tätbefolkade, eftersom det finns fler användare där. Om idrotts- och 
motionsanläggningar ges utrymme, är urbanisering ur ett folkhälsoperspektiv bra. Idrotts- 
och motionsanläggningar är dock ofta ytkrävande vilket är ett problem i områden med 
attraktivt läge och där markpriserna är höga. Otraditionella och innovativa lösningar där 
idrottsanläggning kombineras med bostäder kan erbjuda en lösning på problemet, till 
exempel att ha fotbollsplan eller löparbanor på tak. Det är dock viktigt att påpeka att det är 
viktigt att ekonomin inte får styra allt, det måste få finnas obebyggda ytor med parker, idrotts- 
och motionsanläggningar, torg etc.  

5.3 Regionala anläggningar 
Utan den regionala anläggningen i Sollentuna hade friidrottare i Järfälla inte haft tillgång till 
en friidrottshall. Denna typ av samarbete mellan kommuner skapar goda 
träningsförutsättningar som är av stort värde för de aktiva. Tyvärr är friidrottshallen ganska 
otillgänglig utan bil på grund av bristfälliga tvärförbindelser för kollektivtrafik mellan Järfälla 
och Sollentuna. Det är inte alltid som det går att styra var en regional anläggning hamnar, 
men det är önskvärt att den lokaliseras där restiden för de aktiva i Järfälla bli så liten som 
möjligt. Som det regionala stomnätet ser ut idag är förbindelserna bättre radiellt än på tvären 
och det kan vara bättre för Järfälla om regionala anläggningar planeras efter 
kollektivtrafikstrukturen snarare än till vilka kommuner som är nära fågelvägen. Förbättrade 
kollektivtrafiklösningar kanske kan korta ner restiden till Sollentuna i framtiden och skapa 
bättre förbindelser och därmed också bättre förutsättningar för regionala anläggningar.  

5.4 Övriga strukturer 
Det är inte bara kommunens planering av anläggningar som kan utvecklas. För att den 
tydliga uppdelningen mellan manliga och kvinnliga idrotter ska suddas ut bör även rådande 
sociala normer, handlingsregler och påbud som styr hur en person ska vara och agera 
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ifrågasättas. Ett exempel på hur kvinnor kan ta mer plats i näridrottsplatser beskrivs i 
bakgrunden och leder i slutändan till att kvinnor kan vara mer fysiskt aktiva. Denna sorts 
arbete kan vara ett komplement till de fysiska åtgärderna.  
 
Utöver det ojämställda anläggningsutbudet finns det också andra strukturer som bidrar till ett 
ojämställt idrottsutövande. Lok- stödet som det är utformat idag gynnar framförallt mäns 
idrottande. Många kvinnor får betala mer för att träna på grund av att de lämnar 
föreningsidrotten och tränar privat. Kommunen kan se över hur det kommunala Lok- stödet 
kan bli mer jämställt för att inte de stora lagidrotterna, där majoriteten av utövarna är män, 
får mest pengar. En åtgärd är att undersöka hur Umeå kommun har gjort när de har gett 
stöd till gym- och gruppträningsanläggning eller hur Gävle kommun har ändrat sitt 
stödsystem. 
 
Förutom kön och ålder är idrotts- och motionsaktiviteter också beroende av 
funktionsnedsättning, etnicitet och socioekonomisk status. Lågutbildade och 
låginkomsttagare nyttjar anläggningar i mindre utsträckning än högutbildade och 
höginkomsttagare. Otrygghet och anläggningar i dåligt skick gör att individer blir mindre 
benägna att använda dessa. Arbete för trygghet och för att motverka skadegörelse kan vara 
extra viktigt i utsatta områden för att se till att idrotts- och motionsanläggningarna som finns i 
området kommer till användning.  
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6. Slutsatser 
Den byggda miljöns utformning påverkar individers fysiska aktivitet. Idrotts- och 
motionsanläggningar är miljöer som är direkt inriktade på fysisk aktivitet och är en av många 
viktiga element i staden för att främja folkhälsan. Vid planering för idrotts- och 
motionsanläggningar är det viktigt att tänka på närhet, tillgänglighet och användbarhet för att 
främja en hög nyttjandegrad. Stora delar av Järfälla har god närhet till många idrotts- och 
motionsanläggningar. Några få platser har dock dålig närhet; södra Skälby, området mellan 
södra Kallhäll och norra Jakobsberg och i synnerhet Stäket. Det är också viktigt att utrymme 
ges till nya idrotts- och motionsanläggningar i stadsutvecklingsområden så att närheten i 
dessa områden är god. I områden med hög täthet finns bättre underlag för ett rikt utbud av 
idrotts- och motionsanläggningar, som i slutändan gynnar folkhälsan. Det finns ett område i 
Järfälla, västra Viksjö, där det finns fyra stycken anläggningar utan avgift inom en km. Sett 
till alla anläggningar i Järfälla, med och utan avgift, är utbudet bättre, även om det finns 
många bostadsområden där utbudet är dåligt såsom Stäket, norra Jakobsberg, södra 
Kallhäll, norra delen av västra Jakobsberg, nordvästra Viksjö, Kyrkbyn samt Skälby. 
 
För att skapa ett så bra underlag som möjligt till planering av en jämställd idrotts- och 
motionsanläggningsstruktur, bör statistik om idrott i Järfälla kommun tas fram. Medlemsantal, 
könsfördelning samt utvecklingen de senaste åren är information som är nödvändigt att ha 
koll på för att kunna prioritera och ta beslut som är välmotiverade och som tar hänsyn till 
jämställdhetsaspekter. Det är också viktigt att beakta små idrotters eller träningsformers 
intressen som har svårare att hävda sig än mer populära träningsformer. En ytterligare 
parameter att ta hänsyn till är att de allra mest populära aktiviteterna är sådana som kan 
utföras utanför föreningsidrotten. 
 
Kommunala anläggningar som det endast finns en eller ett fåtal av i kommunen på grund av 
olika skäl samt regionala anläggningar bör planeras så att de har god tillgänglighet med 
kollektivtrafik så att användarna inte är beroende av bil.  
 
Utöver den fysiska strukturen kan kommunen se över Lok-stödet och på något sätt 
uppmuntra till ifrågasättande av sociala normer, handlingsregler och påbud som styr vad 
som är manligt och kvinnligt. Utöver jämställdhet finns det fler parametrar att ta hänsyn till. 
Socioekonomisk status och funktionsnedsättning påverkar nyttjandet av idrotts- och 
motionsanläggningar, kommunen bör därför se över hur dessa gruppers behov kan beaktas. 

6.1 Förslag till fortsatt arbete 
För att idrotts- och motionsanläggningarna ska vara attraktiva och användas är 
användbarheten, det vill säga underhållet och kvalitén, viktig. En inventering av 
anläggningarna kan därför vara bra att utföra, särskilt för dem som inte förväntas leva upp till 
några krav från specialirottsförund och inte kräver samma underhåll.  
Anläggningar som avses är: näridrottsplatser, motionsspår, utegym och andra kommunala 
aktivitetsytor som är till för spontanidrott och motionärer. Det är därför naturligt att 
kommunen inte har lika bra kontroll på vad anläggningen innehåller och vilket skick den är i. 
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En inventering bör göras, dels för att kontrollera underhåll och dels för att se över kvalitén. 
Kvalitén är särskilt relevant där innehållet och utformningen kan vara viktigt för att fler 
kvinnor ska utnyttja anläggningarna. För näridrottsplatser har flera exempel nämnts i 
bakgrunden hur dessa kan förbättras i syfte att fler kvinnor vågar, vill och kan utnyttja dessa. 
Inventeringen kan också titta på vilka typer av idrottsytor som finns i respektive 
näridrottsplats och undersöka om det finns stora variationer mellan näridrottsplatserna. Idag 
finns det ett överflöd av grusfotbollsplaner i kommunen och som tidigare nämnt är det en typ 
av anläggning som traditionellt sett är manligt dominerad. Det är dock dåligt ur ett 
folkhälsoperspektiv att näridrottsplatser alltid innehåller en fotbollsplan då bristfällig variation 
minskar sannolikheten för en god matchning med individers preferenser. Innehållet i 
näridrottsplatserna bör därför varieras. Oftast är det multibollplaner som efterfrågas allra 
mest av invånarna men det kan också bero på att det kan vara svårt att önska något som 
man inte känner till. Att skapa nya sorters platser för möten och aktivitet genom att tänka nytt 
och anlägga nya sorters idrotts- och motionsanläggningar samt kombinera dessa med lek 
och kultur, kan göra näridrottspltser mer användbara för en större del av befolkningen.  
 
Det bör också ses över om andra befintliga anläggningar kan utvecklas på ett sätt som gör 
dem användbara för en större del av befolkningen och öka samhällsnyttan. I bakgrunden 
nämndes att anläggningar som idag domineras av föreningsidrott oftast på något sätt kan 
utvecklas och öppnas upp och därmed bli disponibel för allmänheten. Detta exemplifierades 
med ishall som kompletterades med en uterink som kan öka anläggningens kapacitet för 
både allmänheten och idrotten. Exemplet kan vara relevant för Järfälla då det finns en 
uterink med renoveringsbehov i anslutning till ishallen i Jakobsberg.  
 
Vad gäller tillgänglighet kan också en inventering av gång- och cykelstrukturen i kommunen 
vara av värde för att undersöka om alla idrotts- och motionsanläggningar går att nå för alla 
grupper. Närhetsanalysen visade att Mälarbanan och E18 kan utgöra stora barriärer som gör 
gångavståndet längre och försämrar tillgängligheten. Insatser för att minska barriäreffekter 
och förbättra tillgängligheten leder inte endast till att idrotts- och motionsanläggningarna 
används mer, utan även till att övriga målpunkter blir mer tillgängliga. Trygghet och säkerhet 
är viktiga aspekter för människans rörelsefrihet, särskilt för barn, kvinnor och äldre. I 
slutändan främjas aktiva transporter och därmed också folkhälsan. 
 
Idrotter som har dålig tillgänglighet och/eller närhet till sina anläggningar är friidrott, 
gymnastik, utförsåkning och mountainbike. Friidrottsförbundet och gymnastikförbundet ligger 
båda i topp tre vad gäller kvinnliga medlemmar i hela riket. Om intresset i Järfälla är i paritet 
med riket betyder det att två av de tre mest populära kvinnligt dominerade idrotterna har 
otillgängliga träningsanläggningar. Det är en anledning att undersöka vilka idrotter som är 
störst i kommunen hos kvinnor respektive män samt undersöka närheten och 
tillgängligheten till dess anläggningar. 
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6.2 Begränsningar 
En stor del av bakgrunden består av litteratur som har publicerats genom 
Riksidrottsförbundet (RF). Det är därför möjligt att dessa rapporter på något sätt är partiska 
till idrottens fördel och i synnerhet till föreningsidrottens fördel. Det är också möjligt att 
aktiviteter utanför RF:s regi förfördelas eller att mängden källor som behandlar 
föreningsidrott gör att större fokus hamnar där.  
 
Avsaknaden av ett fast årtal för analyserna påverkar resultatets säkerhet eftersom det, för 
vissa anläggningar, är svårt att uppskatta hur många av dessa som det kommer att finnas i 
framtiden.  
 
Det finns problem med de två enkäterna som Järfälla kommuns kultur- och idrottsförvaltning 
har som underlag och som används i detta arbete. Enkäten, som är gjord av CMA Research, 
riktar sig till allmänheten och undersöker inte endast idrotts- och motionsvanor och ger 
därför inte en komplett bild av beteenden, vanor och preferenser som är önskvärt. Därför är 
den nationella genomgången viktig som referens, dock kan det innebära att lokala avvikelser 
inte tas med i beaktning. Enkätundersökningen som är genomförd med föreningar i 
kommunen är också svår att analysera eftersom föreningar kan överdriva eller hittar på 
behov för att det ligger i deras intresse att kommunen gör investeringar som gynnar dem. 
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