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Sammanfattning 

Fysisk planering kan skapa miljöer som möjliggör och stimulerar fysisk aktivitet bland 
befolkningen. Många studier visar på att människor rör sig för lite i dagens samhälle och att 
den fysiska miljön har påverkan på den fysiska aktiviteten. Eftersom kommunerna är 
ansvariga för god folkhälsa och har planmonopol så har de ett viktigt ansvar för att skapa 
miljöer som främjar den fysiska aktiviteten. I detta arbete undersöks på vilka sätt kommuner 
kan arbeta med dessa frågor och vilka insatser de kan göra för att skapa bättre förutsättningar 
för fysisk aktivitet.  I arbetet har det även gjorts en fördjupning på hur Nynäshamns kommun 
har arbetet med fysisk planering för fysisk aktivitet. Arbetssättet bestod av litteraturstudier 
och intervjuer med nyckelpersoner i Nynäshamns kommun som har kunskap om ämnet.  

De främsta slutsatserna är att förtätning är mest lämplig strategi för att skapa miljöer som ska 
stimulera människor till att röra sig mer, det finns behov av mer kunskap hos kommunerna för 
att jobba med dessa frågor och det är svagt sammarbete mellan olika sektorer som 
folkhälsosamordning och samhällsbyggnad i kommunerna vilket är negativt för planeringen. 
Resultatet av arbetet blev kunskapssamling om vilka sätt kommuner kan arbeta på för att lösa 
problemen, vilka verktyg de har samt vilka brister som finns i arbetet.  

 

Abstract  

Physical planning can create environments that give better conditions for physical activity and 
stimulate the population to be more active in the everyday life. Studies show that people’s 
physical activity is too low and that the environment that we live in affects our activity. Since 
the municipalities have the responsibility for public health and have plan monopoly they have 
an important responsibility for creating environments that encourage physical activity. In this 
work I study how municipalities can work with these issues and what kind of efforts can 
improve the situation. In this study I have deepen in the municipality of Nynäshamn. The 
methods have been literature studies and interviews with key figures.  

The leading conclusions are that compact cities are most suitable for creating environment 
that stimulates people to be active, there is a need for more knowledge for the people that 
work with these issues in the municipalities and there is a lack of collaborations between 
different sectors, like public health and urban planning.  
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Inledning 

Människan är skapad för att röra på sig men i takt med samhällets utveckling och teknikens 
framsteg så har vi blivit mer stillasittande. Många hälsoproblem som fetma och övervikt har 
ökat vilket delvis är ett resultat av att människor är mindre aktiva. Samhällets alla sektorer 
måste arbeta aktivt för att förbättra folkhälsan och stadsplanerare måste ta hänsyn till 
invånarnas behov av fysisk aktivitet när de planerar bebyggelse.  

Vår fysiska miljö har påverkan på vår livsstil, fysiska aktivitet och hälsa. Planering av miljöer 
som ger förutsättningar för fysisk aktivitet måste bli en prioritet hos beslutfattarna. Studier 
visar att faktorer som välutvecklade gång-och cykelnätverk, grönområden, 
rekreationsanläggningar och sociala mötesplatser har stor påverkan på människors fysiska 
aktivitet. Tillgängligheten till säkra, attraktiva och tillgängliga miljöer uppmuntrar människor 
att röra sig ute, vilket leder till ökad fysisk aktivitet. Därför måste planerare ta hänsyn till 
dessa frågor och vara medvetna om hur det påverkar den fysiska aktiviteten.  

Sedan 1960-talet har städer i stor utsträckning planerats efter bilens behov. Gång-och 
cykelnätverk, naturområden och sociala mötesplatser har blivit bortprioriterade samtidigt som 
var man fått tillgång till bil vilket har lett till en negativ utveckling där människor får mindre 
vardagsmotion. Detta är en utveckling som är tydligast i västvärlden, där kanske USA är det 
tydligaste exemplet på denna negativa process. Där har bilens påverkan på stadsplaneringen 
lett till en utglesning av städer där man nästan är tvungen att ta bilen som transportsmedel. 
Statistik visar att amerikaners genomsnittsresa är dubbelt så lång som européers vilket beror 
på utglesningen av städer. Utglesningen gör att det ofta inte är lämpligt att resa med 
kollektivtrafik eller gå och cykla och därmed minskar människors fysiska aktivitet i vardagen.  

På många platser runt om i landet sker det en befolkningstillväxt vilket gör att det finns ett 
högt exploateringstryck. Utvecklingen mot utglesning sker även på många platser i Sverige 
med externhandel som ett exempel. Det uppstår konflikter på hur man ska hushålla med mark 
samtidigt som man ska tillgodose invånarnas behov på bostäder, service osv. Hur ska man 
skapa attraktiva stadsmiljöer samtidigt som man behåller och utvecklar miljöer som 
uppmuntrar och möjliggör fysisk aktivitet? 

I denna uppsats kommer jag att undersöka hur arbetet ser ut i kommunerna när det kommer 
till stadsplanering för fysisk aktivitet. Hur planerar man för att möjligöra och uppmuntra 
invånarna till fysisk aktivitet? Mitt val blev att studera hur Nynäshamns kommun arbetat med 
stadsplanering och fysisk aktivitet.  Valet av kommun har många olika skäl. Ett viktigt skäl 
var att kommunen är i en expanderingsfas där det byggs och utvecklas mycket vilket är 
intressant för studien. Men även för att kommunen satsat mycket på arbetet med folkhälsa och 
frågan då blev hur man integrerar stadsplaneringen i detta arbete.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Syfte 

Undersöka hur man kan arbeta med stadsplanering i kommuner för att öka den fysiska 
aktiviteten bland dess invånare. Som ett exempel har Nynäshams kommun valts.  

På nationell nivå har den fysiska miljöns betydelse för fysisk aktivitet uppmärksammats på 
senare år, där regeringen bland annat satsat stort på forskning om ämnet. Boverket och Statens 
folkhälsoinstitut har bedrivit studier om sambanden mellan miljö och fysisk aktivitet. Men 
eftersom det kommunala planmonopolet råder i Sverige så har kommunerna stor makt när det 
kommer till stadsplaneringen. Det intressanta är hur kommunerna ser på saken och bedriver 
sitt arbete eftersom deras arbete har störst påverkan på den fysiska miljöns utformning i 
praktiken. Därför valdes det att undersöka kommunernas arbetssätt.  

Skälen till valet av kommun är många. Nynäshamn är en kommun som är i en intressant 
utvecklingsfas där det byggs mycket nytt och den förväntade befolkningstillväxten är hög. De 
har höga ambitioner som bland annat framgår från visionen som finns uttryckt i 
översiktsplanen: ”  Visionen är att Nynäshamns kommun ska vara den mest attraktiva 
kommunen i Europas mest attraktiva storstadsregion Stockholm.” De har även satsat stort på 
folkhälsan i kommunen där ett av målen har varit att öka den fysiska aktiviteten bland 
invånarna.  

Kommunen har viktiga tillgångar, som till exempel stor tillgänglighet till natur och 
rekreationsområden men exploateringstrycket som nu finns leder till konflikter mellan att 
bevara och bygga ut.  Därför är det intressant att undersöka hur kommunen arbetar för att 
bevara och utveckla områden som gör det möjligt för invånarna att vara fysisk aktiva.  

 

Frågeställningar  

För att uppnå syftet med uppsatsen så har några frågeställningar formulerats som ska 
underlätta och avgränsa arbetet. Målet är att undersöka hur fysisk aktivitet- aspekten 
integreras i stadsplaneringen i kommunen. Hur ser arbetssättet ut, vilka strategier, dokument 
och riktlinjer arbetar man med? Hur arbetar man med frågan i översiksplan och detaljplan? 
Planerarna måste ta hänsyn till många olika aspekter när de gör detaljplaner och 
översiktsplaner och frågan är hur prioriterad just fysiska aktivitets- aspekten är och vilka krav 
det ställs på kommunera att arbeta med detta. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bakgrund 

Studier visar att många människor inte är tillräckligt fysiskt aktiva i dagens samhälle. Detta är 
ett resultat av vår ändrade livssituation. Innan modern teknik blev så tillgänglig var 
vardagsmotion inte ett problem då människor i större utsträckning promenerade, cyklade och 
hade fysiskt krävande arbetsuppgifter. Men bilismen och städers utformning, som är väldigt 
sammankopplade, har påverkat människors fysiska aktivitet negativt. Detta har bidragit till 
hälsoproblem som fetma, övervikt och mental ohälsa.   

Fysisk aktivitet definieras av Statens folkhälsoinstitut som följande: ”Fysisk aktivitet 
innefattar all kroppsrörelse som är ett resultat av skelettmuskulaturens kontraktion och som 
resulterar i en ökad energiförbrukning”(Statens folkhälsoinstitut, 2012). 

Statens folkhälsoinstitut rekommenderar 30 minuter fysisk aktivitet med måttlig intensitet per 
dag vilket motsvarar förbränning av 150 kcal. Endast 65 % av Sveriges befolkning når dessa 
rekommendationer vilket innebär att en tredjedel av Sveriges befolkning är inaktiva(Statens 
folkhälsoinstitut, 2012) 

Samband mellan fysisk aktivitet och hälsa 

Det krävs ett minimum av 30 minuters fysisk aktivitet per dag för att få positiva effekter på 
hälsan. Fysisk aktivitet stärker kroppens immunförsvar, förbättrar syreupptagningen och 
stärker musklerna. Det förbättrar koordinationen, balansen, reaktionsförmågan, musklernas 
kapacitet för glukosupptagning, förbränner fett och stärker hjärtats slagvolym. Därför har 
fysisk aktiva personer lägre risk att drabbas av en mängd olika sjukdomar som bland annat 
hjärt-och kärlsjukdomar, diabetes typ 2, fetma och benskörhet (Washington D.C.: Department 
of Human Health and Services 2008). Fysisk aktivitet har även psykologiska effekter, det 
stärker självkänslan och självförtroende. Mängden stresshormoner i kroppen sänks och 
produktionen av hormonet endorfin ökar. Endorfiner är kroppens ”lyckopiller”, de ökar 
känslan av välbefinnande och lindrar smärta. Därmed lindras psykiska besvär som ångest, 
mild depression och sömnproblem av fysisk aktivitet(Wikland, 2007). Enligt WHO kommer 
fysisk inaktivitet på fjärde plats på riskfaktorer för förtida död och kroniska sjukdomar(World 
Health Organization, 2009). Det finns även negativa effekter på hälsan av fysisk aktivitet men 
det är oftast resultat av alltför hög aktivitet och ensidig belastning som uppkomer vid 
elitidrott(Wikland, 2007) 

Samband mellan fysisk miljö och fysisk aktivitet 

Det finns 5 faktorer som påverkar människors fysiska aktivitet och 2 av dem är resultat av den 
fysiska miljön. Det är tillgänglighet till stödjande miljö och närhet till idrottsanläggningar. 
Attityder och beteende är en annan viktig faktor som har stor påverkan på hur mycket 
individer rör sig men denna faktor är indirekt delvis beroende av den fysiska miljön. Vår 
omgivning kommer även att påverka vår attityd till att vistas ute vilket påverkar vår fysiska 
aktivitet och därmed hälsa(Statens folkhälsoinstitut, 2010). 

Det finns socioekonomiska och geografiska skillnader i hälsa som delvis kan minskas genom 
planering av fysisk miljö. Genom att planera för ökad gång och cykeltrafik, rekreation och lek 
så kan den fysiska aktiviteten bland invånarna öka. Förändringar av den fysiska miljön kan 
leda till ändringar i aktivitet för stora grupper människor på ett kostnadseffektivt och hållbart 
sätt(Elinder et al, 2011). 



 

 

För att invånarna ska kunna vara fysiskt aktiva måste samhället ge goda förutsättningar till det 
genom att möjliggöra platser som främjar sådan utveckling. Miljöer som skapar 
förutsättningar för fysisk aktivitet är: välutvecklade gång-och cykelnätverk, grönområden, 
idrottsanläggningar, parker, rekreationsanläggningar och sociala mötesplatser(Statens 
folkhälsoinstitut, 2010).   

Studier visar att parker och grönområden är viktiga för människors fysiska aktivitet och 
mentala hälsa. Det finns ett samband mellan tillgängligheten till miljöer som gynnar fysisk 
aktivitet och människors fysiska aktivitetsnivå. Ju högre tillgänglighet desto mer aktiva är 
invånarna i området (Faskunger, 2007). 

Ett välutvecklat gång- och cykelnätverk som är säkert, attraktivt och tillgängligt möjliggör för 
medborgarna att få sin dos fysiska aktivitet genom vardagsmotion. Hittills har bilen varit 
prioriterad när det kommit till vägutformningen vilket oftast resulterar i breda, raka, enkla 
gator som är oattraktiva för människor att vistas på. Gator som uppmuntrar till promenad och 
cykling bör vara smala, föränderliga och inbjuda till visuella intryck (Faskunger, 2007). 

Stadsplaneringsideal  

I stadsplaneringssammanhang finns det två olika ideal som är varandras motpoler och som har 
fått mycket uppmärksamhet. Idealen är urban sprawl och förtätning. 

Urban sprawl innebär en utglesning av staden där staden växer utåt. Idealet leder till städer 
som tar mycket mark i anspråk och låg befolkningstäthet. Europeiska miljöbyrån(EEA) 
definierar urban sprawl som “the physical pattern of low-density expansion of large urban 
areas, under market conditions, mainly into the surrounding agricultural areas” (EEA, 2010) 
Resultatet blir städer där det är stora avstånd mellan olika målpunkter vilket leder till ökad 
bilberoende. Det positiva är att områdena ofta har mycket grönytor och rekreationsplatser i 
närheten av bebyggelsen. I Sverige har idealet inte fått samma spridning som i USA men det 
existerar och enligt Europeiska miljödepartementet är fenomenet en viktig utmaning för 
länder i Europa. Ett exempel på utglesning i Sverige är när man lokaliserar handel i 
utkanterna av städerna vid hårt trafikerade knutpunkter, så kallad externhandel. Detta 
resulterar bland annat i att människor måste ta bilen för att ta sig till externhandelsplatser och 
därmed påverkas miljön negativt. Några av drivkrafterna bakom urban sprawl är markpriser, 
tillgång till billig jordbruksmark, befolkningstillväxt, innerstadsproblem som dålig luftkvalité 
och svag planering av markanvändning. Man kan se en utveckling mot mer utglesning av 
städerna i Europa, främst i de södra och centrala delarna men det sker även på vissa platser i 
Sverige(EEA, 2010).  

Utglesningen av städer har även påverkan på befolkningens förutsättningar till fysisk aktivitet 
i deras omgivning. Längre avstånd mellan olika målpunkter som arbete, handel och bostäder 
samt planering med bilen som måttstock leder till att människor blir mindre fysisk aktiva. 
Istället för att promenera och cykla mellan olika målpunkter kommer man ta bilen eftersom 
det är mer lämpligt(EEA, 2010) 

Vid förtätning försöker man istället att få städerna att växa inåt genom att bygga där 
bebyggelse och infrastruktur redan finns. På så sätt fås bättre hushållning av mark och 
tillgängligheten till olika områden ökar. Genom förtätning blir det mindre avstånd mellan 
olika målpunkter. Detta möjliggör för medborgarna att promenera och cykla mellan olika 
destinationer och de blir uppmuntrade att vara fysiskt aktiva i vardagen. Det är även viktigt att 
tänka på utformningen av den bebyggda miljön så att det blir attraktivt och tryggt att röra sig i 
uterummet, det räcker inte med att bara bygga tätt. Det finns även risker med förtätning. Det 



 

 

kan resultera i att bostadsnära natur och parker försvinner när man ska bygga tätt istället. Det 
är möjligt med konflikter mellan målen att bygga tätt och att bevara grönområden och 
rekreationsplatser. Förtätning är positivt på många sätt ur fysisk aktivitet- aspekt men det 
finns även vissa risker som måste analyseras i de olika fallen. Försvinner grönområden och 
natur som är i anslutning till bebyggelse och som fungerar som miljöer där människor rör sig 
så påverkar det den fysiska aktiviteten negativt. Det är viktigt att utvärdera olika miljöer och 
undersöka hur de används för att på bästa sätt skapa miljöer som stödjer fysisk aktivitet.  
Därför krävs det vid förtätning att behovet av grönstruktur tas i beaktning (Statens 
folkhälsoinstitut, 2012) 

Regeringen   

I regeringens proposition till folkhälsomål är ett av målområdena Ökad fysisk aktivitet. Man 
konstaterar att fysisk aktivitet är en förutsättning för en god hälsoutveckling och för att öka 
aktiviteten ska samhället utformas så att befolkningen får goda förutsättningar till det. 
Regeringen hänvisar även till att ”forskning visar att närmiljön har en avgörande betydelse för 
om man är fysisk aktiv, vistas ute och bedriver frilufsliv”(Regeringen Prop. 2002/03:35). 
Däremot klargör de inte vilken forskning de syftar på. Sätten man ska öka människors fysiska 
aktivitet på enligt regeringen består bland annat av förändringar i vardagsmiljön: skolmiljöer 
och skolvägar ska uppmuntra till fysisk aktivitet och vägtransportssystemet ska utformas så 
att gång- och cykel främjas framför bilen. Man tar även upp vikten av möjligheter till ett bra 
frilufsliv eftersom det är en av de vanligaste formerna för fysisk aktivitet i landet och det är ett 
kostandseffektivt sätt att investera i en god folkhälsa. Ett viktigt konstanterande av regeringen 
som är relevant för uppsatsen är att kommunerna har ett väldigt viktigt ansvar eftersom 
”kommunernas stadsplanering påverkar möjligheten till att utöva fysisk aktivitet i vardagen”.  
Och därmed spelar även bostadspolitiken och storstadspolitiken en viktig roll(Regeringens 
Prop. 2002/03:35). 

Statens Folkhälsoinstitutet  

Statens folkhälsoinstitut är ett nationellt kunskapscentrum som utvecklar och förmedlar 
kunskap för bättre hälsa. När det gäller arbetet för ökad fysisk aktivitet så är institutets roll 
central, de ska utveckla metoder och strategier samtidigt som de är ansvarig myndighet för 
uppföljning. (Statens folkhälsoinstitut, 2012). 

De har utgivit ett antal publikationer om sambanden mellan fysisk aktivitet och bebyggd miljö 
på regeringens uppdrag för att öka kunskaperna om ämnet. Studierna ska fungera som 
underlag och verktyg för samhällsplanerare. 

Boverket  
Boverket är en förvaltningsmyndighet för frågor som rör byggd miljö, där frågor som fysisk 
planering ingår. Deras ansvar är att bland annat att bevaka lagstiftningen för planering samt 
komma med föreskrifter och allmänna råd vid behov. Ett av uppdragen är att ordna ett projekt 
som ska samordna och utveckla arbetet kring planering för fysisk aktivitet.  Målet är att 
utveckla verktyg för planerare och politiker i samhällsbyggnadsfrågor. En viktig verksamhet 
som ingår i projektet är att de undersöker hur fysisk aktivitet frågor kan integreras i 
översiktsplaner och detaljplaner. Boverket ska under 2012 ta fram en vägledning till Sveriges 
kommuner och bilda ett nätverk där myndigheter, forskare och andra berörda kan diskutera 
frågor kring fysisk aktivitet och byggd miljö. 
 
 



 

 

Metod 

Litteraturstudier 

Kunskapsinsamling om ämnet skedde främst genom litteraturstudier. Detta innebär insamling 
av data från vetenskapliga artiklar och arbetshandlingar som rör det aktuella ämnet. Valet av 
litteratur ska bidra till att besvara syftet med arbetet. Det är betydelsefullt att granska och 
analysera informationen som man får fram, att vara källkritisk och bearbeta data.  I största 
möjliga mån har jag försökt att använda primärkällor i arbetet för att kvalitetsäkra arbetet. 
Men i vissa fall har informationen varit av allmän karaktär och evidensbaserad så då har det 
inte varit lika viktigt att gå tillbaka till ursprungskällan. Litteratur har används från de 
viktigaste aktörerna inom folkhälsa och samhällsbyggnad. Rapporterna är från Statens 
folkhälsoinstitut, World Health Organization, Europeiska miljöbyrån, Centrum för folkhälsa 
och Boverket. Regeringens propositioner om folkhälsoarbete och samhällsplanering har också 
varit underlag för arbetet.  Kunskap om hur Nynäshamns kommun arbetar med frågorna har 
delvis fåtts från olika planer och dokument som kommunen använder för vägledning i olika 
frågor som rör fysisk planering och fysisk aktivitet. Planerna är Förslag till ny Översiktsplan, 
gång-och cykelplan, och trafikplan(arbetshandling). Dokumenten är Nynäshamns 
folkhälsosatsning 2011 och Säkra skolvägar.  

Intervjuer  

Eftersom syftet med detta arbete var att få information och kunskap om hur man arbetar i 
Nynäshamns kommun så var det passande att använda en kvalitativ metod.  Målet var att 
undersöka och identifiera ett fenomen, arbetssättet i kommunen och därför valdes den 
kvalitativa intervjumetoden.  Den kvantitativa metoden hade kunnat användas om syftet var 
att undersöka sambandet eller fördelningen mellan fysisk aktivitet i relation till den byggda 
miljön. Men i detta arbeta antas det att det finns ett samband mellan den byggda miljön och 
den fysiska aktiviteten, eftersom den bygger på andra studier som har visat det sambandet.  

Intervjuformen var temaintervju, som kännetecknas av fokus på vissa teman och sedan 
utvecklas diskussioner utifrån det. Ungefärliga frågor på olika teman var bestämda sedan 
tidigare. Målet var att efterlikna ett fritt naturligt samtal. I detta fall visste jag vad jag ville få 
ut av intervjuerna, vilka teman som skulle behandlas och jag hade definierat frågor. Men vid 
intervjutillfällena ville jag få en avslappnad atmosfär med ett naturligt samtal för att få ut mest 
information från de berörda. Därför ändrades frågornas formuleringar, ordningsföljd och nya 
frågor tillkom under intervjun som ett resultat av den nya informationen som tillkom. Målet 
var att inte begränsa sig allt för mycket genom att bara ställa specifika frågor och inte spinna 
vidare på det som de intervjuade sade. Men samtidigt har man tryggheten i sina teman och 
formulerade frågor som man kan återgå till.  

Urval 

Valet av intervjupersoner skedde efter den kunskap och erfarenhet som personerna har om det 
berörda ämnet. Då syftet var att undersöka hur de hade arbetat med dessa frågor i 
stadsplaneringen så valde jag att intervjua personer som hade kunskap och erfarenhet av detta 
arbete. Men det är svårt att på förhand veta hur mycket information personerna har. Urvalet 
resulterade i en översiktsplanerare som tidigare hade arbetat med detaljplaner, så hon hade 
kunskap om hur man arbetar på olika nivåer. Jag intervjuade även en kommunarkitekt och en 
miljöstrateg, som hade arbetat med olika projekt som rör fysisk aktivitet.  

 



 

 

Procedur 

Skrivandet av kandidatarbete är en process som kräver insamling av data, bearbetning av 
information och analys. Processen är inte linjär utan har krävt att man hoppar fram och 
tillbaka mellan de olika arbetsstegen. I den tidiga fasen av arbetet försökte jag få en överblick 
om ämnet hälsa och sambandet med fysisk planering. Snabbt insåg jag att ämnet var för 
omfattande, vår miljö kan påverka hälsan på många olika sätt som till exempel genom 
föroreningar, buller mm. Därför avgränsade jag arbetet till sambanden mellan fysisk planering 
och fysisk aktivitet. Orsaken till att det blev just den avgränsningen är för att det är ett viktigt 
samband som är intressant ur ett stadsplaneringsperspektiv och som är aktuellt i dagens 
samhälle där människor rör sig allt mindre. Eftersom fysisk planering kan skapa 
förutsättningar till ett mer fysiskt aktivt samhälle och det är vi som ska arbeta med dessa 
frågor i framtiden så ville jag få mera kunskap om ämnet. Sedan valde jag att avgränsa arbetet 
ytterligare genom att fokusera på kommunernas arbetssätt. Detta valdes på grund av 
kommunernas maktställning i och med det kommunala planmonopolet. När ämnet och syftet 
hade definierats så började insamling av litteratur som är relevant och sedan bearbetning av 
data. Sedan kontaktades personer på den aktuella kommunen som jobbar med 
samhällsbyggnad och folkhälsa och tillfrågades om att intervjuas. Intervjuerna skedde enskilt 
med en intervjuperson i taget och intervjuerna tog 40-60 minuter. Tyvärr ställde en av 
intervjupersonerna (folkhälsosamordnaren) in i sista stund, men lämnade ett kort medelande 
om hur deras arbete såg ut och vad för slags samarbete de hade med 
samhällsbyggnadskontoret. Efter intervjuerna bearbetades informationen som tillkommit 
samtidigt som litteraturstudier skedde. Bearbetning av information som uppstått genom 
intervjuer skedde genom uppdelning där viktigaste informationen som de olika informanterna 
gett sammanfördes i olika teman. Fördelen är att det blir mer strukturerat och därmed mer 
begripligt för läsaren. Risken med metoden är att författaren till texten kan påverka resultatet 
av intervjun genom att bara ta med sådant som den anser vara väsentligt. Resultatet kan bli 
vinklat eftersom författaren har makt att redovisa endast sådant som författaren anser vara 
relevant. Men det är problemet med all rapportering av kunskap som fåtts genom intervjuer 
förutom om man redovisar intervjun i sin ursprungliga form.  Slutligen analyserades och 
diskuterades studien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Litteraturstudier  

Nedan följer tidigare relevant forskning om stadsplanering och dess betydelse för fysiska 
aktiviteten hos invånarna.  

Den byggda miljöns påverkan på fysisk aktivitet av Johan Faskunger på Statens 
folkhälsoinstitut är en kunskapssammanställning över forskning på ämnet bebyggd miljö och 
dess påverkan på fysisk aktivitet.  De viktigaste forskningsresultaten som sammanställs där är:  

• Bostadsområdens promenadvänlighet påverkar invånarnas fysiska aktivitet. Människor 
som bor i mer promenadvänliga områden är mer villiga att vara fysisk aktiva, 
oberoende av individuella faktorer.    

• God tillgänglighet och närhet till olika destinationer, som handel, parker, sociala 
mötesplatser mm påverkar människors rörelsemönster och uppmuntrar till 
vardagsmotion som promenad och cykel.  

• Platser som är betydelsefulla för den fysiska aktiviteten är: parker, natur, 
grönområden, anläggningar för motion och rekreation, sociala mötesplatser, 
välutvecklade gång-och cykelstråk  

• Det finns ett starkt samband mellan tillgänglighet till platser som möjliggör för 
människor att vara fysiska aktiva och deras aktivitetsnivå. Sannolikheten att man är 
fysisk aktiv ökar med ju fler stödjande miljöer det finns i ens omgivning.  

• Faktorer i den bebyggda miljön som påverkar den fysiska aktiviteten negativt är 
främst brister i trygghets- och säkerhetsaspekter som bristfällig belysning, 
infrastrukturproblem för gång-och cykeltrafik och för långa avstånd mellan olika 
målpunkter. Konstaterar även att trygghetsfrågor är särskilt viktig för vissa grupper, 
som äldre, kvinnor och barn. 

• Det behöves byggas trafikseparerade gång-och cykelvägar för att öka tryggheten för 
gång- och cykeltrafikanter.  

• Utglesning av städer har negativa konsekvenser på folkhälsan, det leder till att fler 
väljer bilen vilket motverkar målet med ökad fysisk aktivitet för invånarna. 

• I USA visar studie att det är möjligt att öka fysiska aktiviteten med 25 % genom 
åtgärder i den fysiska miljön.  

Fysisk aktivitet. Kunskapsunderlag för folkhälsopolitisk rapport 2010 av Statens 
folkhälsoinstitut syftar till att ge regeringen underlag och rekommendationer om målområdet 
fysisk aktivitet. Institutet har undersökt människors fysiska aktivitet med hjälp av att 
undersöka vissa indikatorer, varav några av indikatorerna var aktiv transport, aktiv 
skoltransport och närhet till grönområden.  För aktiv transport var det vanligare att kvinnor 
(27 %) promenerade än män (20 %) och men för cykling var det minimal skillnad mellan 
könen, 9 % av kvinnorna cyklar mot 10 % av männen (Abramowski & Holmström, 2007). 
Aktiv skoltransport redovisar andelen barn i åldrarna mellan 6-16 år som promenerar eller 
cyklar till skolan. Studier visar att andelen har minskat under perioden 2001-2006 (senaste 
mätningarna), för flickor har andelen minskat från 55 % till 50 % och för pojkar från 58 % till 
54 % (SIKA, 2009). Närhet till grönområde undersöker andelen av befolkningen som har 
längre än 300 meter från bostad till närmaste grönområde.  

Där visade sig resultaten skilja sig markant mellan städerna, i vissa städer var det endast 4 % 
av befolkningen som hade längre än 300 meter till närmaste grönområde och på andra platser 
var det upp till 30 % av befolkningen (SCB, 2009). 



 

 

Rapporten visar även att det finns skillnader i hälsa bland olika grupper. De med längre 
utbildning och högre inkomst är mer aktiva än de med kort utbildning och låginkomsttagare. 
Övriga grupper som rör sig mindre är funktionshindrade och de födda utanför Europa. 
Andelen funktionshindrade som var tillräckligt fysiskt aktiva var 55 % medan siffran för hela 
Sveriges befolkning är 64 %. Av invånare födda utanför Europa var andelen som fick sin dos 
fysiska aktivitet av kvinnorna 51 % och av männen 54 % jämfört med hela befolkningen där 
siffrorna är 65 % och 66 % (Statens folkhälsoinstitut, 2010).  

De socialekonomiska skillnaderna i hälsa kan motverkas genom att utveckla miljöer för fysisk 
aktivitet eftersom det är grupperna som är minst aktiva som har störst behov av miljöerna. 
Några andra slutsatser som man kommer fram till i rapporten är att olika myndigheter och 
sektorer behöver öka sammarbetet för att utveckla fysiska miljöer som uppmuntrar och 
möjliggör för invånarna att vara aktiva.  

Aktivt liv i bebyggda miljöer. Manual för kommunal planering av Statens folkhälsoinstitut för 
att främja fysisk aktivitet genom fysisk planering. De fick i uppdrag av regeringen att utveckla 
manualer så att samhällsplanerare lättare skulle kunna arbeta med planeringen av bebyggda 
miljöer för ett aktivt liv. Den ska ge stöd och vägledning till planerare så att de kan säkerställa 
att hänsyn tas till den bebyggda miljöns påverkan på fysisk aktivitet. ”Viktiga områden för 
manualen är bland annat planering och utformning av parker, grönområden, bostadsområden, 
skol- och förskolegårdar, idrotts- och rekreationsområden samt gång- och cykelbanor” 
(Statens folkhälsoinstitut, 2012).  

Samordning och utveckling av samhällsplanering som stimulerar till fysisk aktivitet, rapport 
av Boverket. Fokuserar på hur landskap kan utvecklas för att stimulera till fysisk aktivitet. De 
fyra olika landskapen är fotgängarens, cyklistens, barnens och det tätortsnära landskapet. För 
fotgängare måste det skapas trygga, säkra och attraktiva landskap. Boverket anser att 
fotgängarens behov bör lyftas fram i planeringen. Nu är deras behov ofta sekundära vilket 
resulterar i att de behöver anpassa sig till andra trafikslag. Faktorer som stimulerar till att ta 
cykeln är säkra och snabba cykelbanor, cykelparkering vid viktiga målpunkter och grönska 
längs vägen. Barnens behov består av lekplatser och friytor, samt säkra gång- och cykelvägar 
som stimulerar barnen till att gå och cykla till skolan och andra målpunkter. Boverket skriver 
att barnens behov ofta glöms bort vid planering, vid förtätning försvinner många friytor och 
lekplatser som är viktiga för barnens fysiska aktivitet. Det tätortsnära naturlandskapet är 
betydelsefullt för den fysiska aktiviteten i vardagen, närhet och tillgänglighet till miljön är 
viktigt för frilufsliv, joggning, promenader och rekreation.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nynäshamns kommun  

Nynäshamns kommun har 26 000 invånare och är beläget vid Södertörns sydspets ca 60 km 
från Stockholm. Nynäshamn var ett fiskläge när det började utvecklas till Stockholms uthamn 
vid sekelskiftet 1800-1900. Då köpte Hjalmar Sjögren Nynäs gods och började anlägga en 
villastad och badort samtidigt som hamn och järnväg byggdes ut. I Per Olof Hallmans 
stadsplan för Nynäshamns stad delades området in i tre olika delar. Den norra delen fick 
industri och arbetarbostäder, centralt lokaliserades handel, service och bostäder och söderut 
blev det exklusiva bostadsområden och badortsverksamheter. Med åren har mycket förändrats 
men strukturen består (Nynäshamn kommun, 2012). 

Idag är norra delen dominerad av industri och hamn men industriområden har börjat 
omvandlas till bostäder och service liksom på många andra ställen i landet. De centrala 
delarna är viktiga utvecklingsområden i kommunen och där förtätas det för att tillgodose 
bostadsbehoven som finns. Den södra delen kännetecknas av villaområden och natur. Staden 
har även expanderat inåt land med bland annat nya bostadsområden och 2010 blev 
motorvägen mellan Stockholm och Nynäshamn färdig (Nynäshamn kommun, 2012). 

Folkhälsa i kommunen  

Folkhälsoarbetets syfte är att skapa förutsättningar till god hälsa för hela befolkningen och 
arbetet kännetecknas av jämlikhet, man vill minska skillnaderna i hälsa mellan olika grupper i 
samhället. Nynäshamns kommun har sedan 2006 bedrivit en folkhälsosatsning med målet att 
halvera ohälsotalen till år 2015. Visionen bryts ned till 6 folkhälsomål varav 2 kan relateras 
till fysisk aktivitet. Dessa är att andelen vuxna och barn med övervikt och fetma ska minska 
med minst 30 procent respektive 50 procent för barn. (Nynäshamns kommun, 2012) 

Några av kommunens åtgärder för att nå målen: 

• Säkra skolvägar  
• Planering för ökad tillgänglighet  
• Skolgårdar som stimulerar till aktivitet 
• Motionsrundor och hälsans stig 
• Skapa sociala mötesplatser 
• Nya bostadsområden ska planeras för att gynna fysisk aktivitet 

Ett exempel på en fysisk satsning för att få invånarna att motionera mera är ”Sveriges längsta 
idrottsplats”. Längs en 6 kilometer lång strandpromenad har kommunen placerat ut 
gymredskap som ska uppmuntra till fysisk aktivitet. 

Enligt folkhälsosamordnaren på kommunen, Catherine Forsberg finns det i dagsläget inget 
sammarbete mellan folkhälsoavdelningen och samhällsbyggnadskontoret. Tidigare fanns ett 
mer utvecklat sammarbete, det var bland annat så ”Sveriges längsta idrottsplats” tillkom. Idag 
finns inte samma fokus på fysisk planering i folkhälsoarbetet, utan andra arbetssätt prioriteras.  

 

 

 

 



 

 

Stadsplanering i kommunen  

Översiktsplan 

Översiktsplaner är ett fundamentalt verktyg vid fysisk planering även om de inte är juridiskt 
bindande. Här redovisar kommunen sin vision för hur mark och vatten i området ska användas 
och det är vägledande för politiska beslut och i detaljplaneprocesser. Senaste översiktsplanen 
för Nynäshamns kommun är från 1991 men nu finns det förslag till ny översiktsplan som om 
den antas kan börja gälla från 2013. Fasen som förslaget till ny översiktsplan är i nu är 
utställning/granskning. Visionen är: ”Nynäshamns kommun ska vara den mest attraktiva 
kommunen i Europas mest attraktiva storstadsregion Stockholm”.  

I översiktsplanen spår man en ganska stor befolkningstillväxt med 9000 nya invånare till år 
2030. För att tillgodose det ökade bostadsbehovet som detta leder till ska 4250 nya bostäder 
byggas varav 2000 ska byggas i Nynäshamns stad. Detta ska ske främst genom förtätning.  
Enligt översiktsplaneraren Heli Rosendahl ser kommunen förtätning som ett sätt att främja 
fysisk aktivitet, då det blir nära för invånarna mellan olika destinationer som boende, arbete, 
service och rekreation. Närhet och tillgänglighet hoppas man uppmuntrar till gång och 
cykling. För att öka den fysiska aktiviteten bland befolkning vill man öka andelen gång- och 
cykeltrafikanter och för att göra det så måste miljön underlätta och uppmuntra till aktiv 
transport. Översiktsplanen tar även upp behovet av grönområden som sitter ihop, för att skapa 
ett nätverk som bland annat gynnar den fysiska aktiviteten.  

Riktlinjer för arbetet med aktiv transport tas också upp i översiktsplanen. Gång- och 
cykelbanor till viktiga målpunkter ska prioriteras, förutsättningar till aktiv transport får inte 
förändras till biltrafikens förmån, det måste finnas cykelparkering i anslutning till viktiga 
destinationer som skola och handel, och barriärer som ett resultat av trafikinfrastruktur ska 
motverkas.  

Fysisk aktivitet aspekten är inte alltid så uttalad i arbetet med översiktplaner och detaljplaner. 
Men det är ett område som växer och ska få mer fokus i den fördjupade översiktsplanen som 
kommer 2014 enlig Rosendahl. Det ska bli en mer fristående fråga. Rosendahl tror att det 
finns en risk med att man missar viktiga saker eftersom det inte är så uttalat att arbeta med 
dessa saker.  

Gång-och cykelplan 

Kommunen har även tagit fram en gång- och cykelplan där olika insatser behandlas som ska 
förbättra infrastrukturen för gång- och cykel. Planen tar upp att fysisk aktivitet är viktigt för 
hälsan och med säkra och attraktiva gång- och cykelvägar ökar möjligheterna för 
befolkningen att vara fysiskt aktiva. Planen ska användas vid nyexploatering och vara ett stöd 
i detaljplanearbetet. I detaljplanefrågor ska gående och cyklisters behov tas hänsyn till och 
förutsättningarna för aktiv transport inom och till/från området ska beaktas. Målen i gång- och 
cykelplanen är: säkra och trygga vägar för barn, framkomliga och gena vägar för arbetsresor, 
och attraktiva vägar för rekreation. Prioriterade områden är barns miljöer, arbets- och 
serviceresor, regionala stråk och rekreationsresor. Barns miljöer består av skolvägar, vägar till 
idrottsplatser och andra miljöer där många barn rör sig. Där måste det planeras efter barnens 
behov, som kännetecknas av säkerhet, framkomlighet och genhet. Arbets- och serviceresor är 
för vuxna trafikanter som går eller cyklar till arbete och service. Resorna gynnas av 
välutvecklade nätverk som binder samman olika målpunkter på ett logiskt sätt. Det är även 
viktigt att separera gång-och cykeltrafiken för att maximera de olika trafikanternas positiva 
upplevelse. Separering ökar tryggheten för gående och framkomligheten för cyklister. 



 

 

Regionala stråk ska binda samman cykelstråk mellan kommuner för möjliggöra 
distanscykling i till exempel cykelturism-syfte.  Rekreationsresor har andra primära behov än 
framkomlighet och genhet, istället är attraktivitet en viktig faktor. Vägarna ska upplevas som 
tilltalande att promenera och cykla på, vilket delvis kan ske genom grönt som skiljer gång-och 
cykeltrafik från biltrafik.  

Trafikplan  

Trafikplanen för Nynäshamns kommun syftar till att samla frågor kring trafikplanering och 
vara ett verktyg för samhällsplanering. Här behandlas även frågor som rör aktiv transport. 
Några av visionerna för år 2030 gällande kommunens transportsystem är: ” Gatorna i 
tätortsmiljöer inbjuder till möten och skapar attraktiva stråk för såväl kommuninvånare som 
för besökare”, ”Tryggheten liksom tillgängligheten är god oavsett trafikslag och inga 
utemiljöer utesluter människor med någon typ av funktionshinder”, ” Såväl i småstaden, i 
tätorten som på landsbygden finns goda förutsättningar för hållbart resande och det totala 
resbehovet har minskat” (Trafikplan för Nynäshamns kommun (arbetshandling), 2012). 
 
Kommunen har utvecklat mål som är konkreta och uppföljningsbara: 
  

• ”Andelen barn som går, cyklar och åker kollektiv till skolan i kommunen ska öka med 
5 % per år i relation till andelen barn som skjutsas i bil. Barns färdsätt till skolan inom 
tätorten var i september 2011: Gång 57 %, cykel 26 % och bil 17 %”. 

• ”Förutsättningarna till att gång och cykeltrafiken ska öka underlättas genom utökning 
av gång och cykelbanor i kommunen med minst 5 % per år jämfört med år 2008a. År 
2008 fanns det 26,3 km gång- och cykelbanor i kommunen”. 

• ”Biltrafikens andel av personresorna ska inte öka. År 2020 ska andelen bilresor därför 
inte överskrida 50 % av det totala antalet personresor. År 2030 ska andelen bilresor ha 
minskat till maximalt 45 % av det totala antalet personresor”. 

• ”Nya bostadsområden är belägna inom 230 meter till ett grön- eller parkområde och 
inom 690 meter från en busshållplats eller 1 000 meter från en tågstation (fågelvägen) 
98 % av Nynäshamnarna bodde max 230 meter från ett grön- eller parkområde år 
2009 och 92 % Nynäshamnarna bodde inom 690 meter till kollektivtrafikhållplats år 
2009” 
                                        (Trafikplan för Nynäshamns kommun(arbetshandling), 2012) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Detaljplaner 
 
I detaljplanen tas inte frågorna om fysisk aktivitet upp om de inte är utpekade i 
översiktsplanen, enligt översiktsplaneran Rosendahl som tidigare även har jobbat med 
detaljplaner. I enstaka detaljplaner blir det mer fokus på den fysiska aktiviten (Olén). 

Man tittar på detaljplaner och specifika problem som ska lösas vid den detaljplanen, risken är 
att man inte tittar på det stora hela och man kan missa fysisk aktivitet aspekten då, enligt 
miljöstrategen Jonas Qvarfordt. Qvarfordt har arbetat med projektet Säkra skolvägar och 
eftersom han har kunskap om sådana frågor så brukade han gå in vissa detaljplaneprocesser 
och ge förslag på hur frågorna kan behandlas. Ett exempel på en åtgärd som kan öka barnens 
aktivitet och öka säkerheten vid skolor är att man planerar in avlämningsplatser på ett 
lämpligt avstånd från skolan så barnen kan gå den sista sträckan samtidigt som det blir mindre 
trafik i direkt anslutning till skolan. Men detta förutsätter att det finns trygga och säkra gator 
för barnen från skolan till avlämningsplatsen. 

Strategier 

Strategierna för att öka den fysiska aktivitet med stadsplanering som verktyg är främst 
förtätning, utveckling av gång-och cykelnätverk, och tillgodose behoven av grönområden i 
tätort. Strategierna behandlas i olika planer men de är inte alltid beskrivna som ett sätt att öka 
den fysiska aktiviteten utan ibland är den fysiska aktivitet aspekten sekundär. Till exempel vet 
man att grönområden är positivt för den fysiska aktivitet men utformningen och 
lokaliseringen av park och grönområden för att gynna den fysiska aktiviteten är inte 
beskriven. Nu arbetar man på en grönområdesplan – där man ska utvärdera olika 
grönområden. Nya konflikter uppstår eftersom det är ett tryck i kommunen på att bygga nytt. 
Det blir då intressekonflikter mellan att bygga nytt och bevara park och grönområden. Därför 
är grönstrukturplanen viktig för att utvärdera olika områden och undersöka hur de används.  

Strategier som tydligare berör folkhälsa kan utvecklas enligt Rosendahl. Satsningen kan 
förbättras på alla nivåer och folkhälsokopplingen kan bli tydligare i de olika frågorna 
(Rosendahl, 2012). Arbetet med fysisk planering och fysisk aktivitet skulle kunna beskrivas 
och motiveras bättre. Det skulle underlätta arbetet för planerare med exploatörer och politiker, 
som ett motiv för dem. (Olén, 2012). I samhällsplanering är det många aspekter som man 
måsta ta hänsyn till och olika behov att balansera. I planeringsskedet i kommunen får andra 
frågor mer utrymme och det är inte alltid så prioriterat att arbeta med dessa frågor (Qvarfordt, 
2012). ”Lätt att sådana frågor hamnar mellan stolarna, även om det är politiska ambitioner 
bakom att arbeta med frågorna” (Qvarfordt, 2012). Men det sker en utveckling och aspekten 
kommer med i en större utsträckning. Det finns också ett behov av verktyg för att arbeta med 
dessa frågor. ”Det saknas indikatorer, siffror, kopplingar mellan fysisk planering och fysisk 
aktivitet” (Rosendahl, 2012) 

Som i alla andra stadsplaneringsfrågor så är det viktigt att arbeta med medborgardeltagande. 
Det är grundläggande att medborgarna får vara med och delta i processen eftersom det är 
deras miljö som förändras och det är de som ska vistas på de nya vägarna, sociala 
mötesplatser, parker osv. Men hur mycket kan de påverka egentligen? ”Medborgarns 
påverkan i praktiken är endast på detaljerna.  De kan inte påverka det stora hela, säger de till 
exempel att de inte vill att ett bostadsområde ska byggas så kommer man inte lyssna på dem, 
men man kan lyssna på hur de vill att vissa delar ska utformas” (Olén, 2012) 

 



 

 

Samarbete mellan folkhälsa och stadsplanering  

Idag existerar det inte något större samarbete mellan folkhälsosamordnare och 
samhällsbyggnadskontoret i kommunen. Man har ett bra samarbete mellan detaljplanerare, 
översiktsplanerare, landskapsarkitekter osv men samarbetet med folkhälsosamordnare kan 
förbättras (Rosendahl, 2012). Bristen på samarbete är enligt olika rapporter från Statens 
folkhälsoinstitut ett problem. De anser att den bebyggda miljön har stor påverkan på den 
fysiska aktiviteten och att det är en komplex fråga som kräver samarbete mellan olika sektorer 
som till exempel samhällsbyggnad och folkhälsa. På kommunen råder det delade meningar 
om det. Kommunarkitekten ser inte det som ett problem ”eftersom problemen löses indirekt” 
(Olén, 2012). Detta medan översiktsplaneraren och miljöstrategen anser att samarbetet kan bli 
bättre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Diskussion  

Brist på samverkan  

Rapporter från Statens folkhälsoinstitut och Boverket visar på att det finns brist på samverkan 
mellan olika sektorer när det kommer till frågor kring den bebyggda miljön och dess påverkan 
på fysisk aktivitet. De anser att det krävs samarbete mellan folkhälsosamordnare och fysiska 
planerare för att hitta lösningar på problemen. ”Ingen enskild individ eller aktör har den 
expertis och det kunnande som täcker alla områden som den här mångfacetterade uppgiften 
omfattar” (Statens folkhälsoinstitut, 2010) Men i Nynäshamns kommun så sker det inget 
samarbete mellan folkhälsosamordnaren och samhällsbyggnadskontoret vilket är väldigt 
intressant. Frågan är hur denna brist på samarbete påverkar slutresultatet.  

Förtätning 

Stadsplaneringsidealet som är att föredra enligt Regeringen, Boverket, Europeiska 
miljödepartementet, Statens folkhälsoinstitut samt av Nynäshamns kommun är förtätning av 
staden. Alla är eniga om att förtätning är positivt ur fysisk aktivitet- aspekt. De menar att 
förtätning minskar avstånden mellan olika destinationer och gynnar förutsättningarna till ett 
aktivt liv genom att människor kan promenera och cykla till alla målpunkter. Men det finns 
även faror med förtätning som förespråkarna inte alltid vill ta upp och det är att förtätning 
ibland innebär att grönområden får stryka på foten till förmån för bebyggelse. Och samtliga 
aktörer säger själva hur viktiga grönområden är, bland annat som en miljö för fysisk aktivitet.   
Just därför anser jag att det är viktigt att även belysa problemen med förtätning, och inte se 
det som en universallösning på alla problem. Sättet som man förtätar på är av högst betydelse, 
det krävs utvärderingar av naturområden och hur de används så inte miljöer som gynnar 
fysisk aktivitet försvinner.  

Utglesning 

Närhet och tillgänglighet till olika områden som handelsplatser, service, arbetsplatser, 
motionsanläggningar, mötesplatser mm minskas med utglesning av städer. De stora avstånden 
leder till att människor inte promenerar eller cyklar till olika destinationer. Men det finns även 
fördelar med utglesning, i sådana miljöer finns det ofta mer grönområden och natur. Det går 
inte att förneka betydelen som naturen har för vårt välbefinnande och fysiska aktivitet. 
Människor vill ha närhet till natur och vid förtätning försvinner oftast sådana miljöerna först.  

Nynäshamns kommuns linje är att arbeta med förtätning och de är negativa till till exempel 
externhandel. På deras hemsida skriver de att de har avböjt flertal gånger erbjudanden från 
exploatörer om att uppför handelsplatser i utkanten av staden. Men samtidigt så väljer man att 
planera viss bebyggelse ute på landsbyggden. Det gör man eftersom det finns en efterfrågan 
på mark ute på landet.  Men man måste fundera på vilka förutsättningar människorna där får 
till ett fysiskt aktivt liv och på vilka sätt man kan förbättra deras livsmiljö så att blir aktiva. 
Bor man ute på landet har man inte samma utbud och man kommer sannolikt inte att 
promenera eller cykla till skolan eller jobbet eftersom avstånden är för stora. Man kommer 
troligtvis ta bilen, eftersom infrastrukturen för kollektivtrafik inte är så utvecklad på landsort.  
Landsortsperspektivet bör undersökas och utvecklas.  

Utvärderingar och uppföljningar 

Grunden för ett strategiskt arbete är att olika alternativ undersöks och att konsekvenserna av 
alternativen utvärderas. Annars vet man inte om åtgärderna hade de förväntade effekterna. 
När planerare på kommunen själva säger att det finns brister här så inser man att det påverkar 



 

 

arbetet negativt.  Ett möjligt sätt att förbättra det är att jobba med manualer som till exempel 
den som Statens folkhälsoinstitut ger ut. Ett positiv exempel från kommunen är 
grönområdesplanen som är i utvecklingsfasen. Där utvärderas olika grönområden och 
redovisas hur de i dagsläget används, vilket säger mer än till exempel konstanteranden om att 
det är 300 meter till närmaste grönområde från varje bebyggelse.  

Forskning  

Min studie om sambanden mellan fysisk aktivitet och bebyggelse och hur man kan arbeta i 
kommunerna med dessa frågor har lett till en insikt om att det saknas forskning och kunskap 
om ämnet. Det anser både de stora instanserna men också personer i kommunen som arbetar 
med dessa frågor. Det finns ett behov av mer kunskap vilket kräver att mer forskning görs och 
att informationen kommer ut till rätt personer. Planerare som arbetar dagligen med detta 
behöver verktyg för att fatta det mest lämpade beslutet. Till exempel finns det en manual för 
att underlätta arbetet men i kommunen viste man inte om den, vilket även pekar på 
kommunikationsbrist mellan olika aktörer. Självklart är det upp till kommunerna om man vill 
arbeta med verktygen men de måste åtminstone ha vetenskap om att det existerar.  

Vissa publikationer hänvisar till internationell data, vilket kräver eftertanke och försiktighet. I 
en av rapporterna så försökte man överföra en viss studie om USA men det råder stora 
skillnader mellan stadsplaneringen i USA och Sverige så man måste vara försiktig. I 
rapporten av Faskunger som är gjord på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut så refereras det 
till forskning från USA som visade att den fysiska aktiviteten ökade med 25 % när insatser 
gjordes i den fysiska miljön. Men det är inte säkert att samma åtgärder hade gett liknande 
resultat i Sverige eftersom förutsättningarna är olika. Samtidigt så är många av uppgifterna i 
rapporterna baserade på internationell forskning som är väldokumenterad och evidensbevisad 
vilket legitimerar användningen av den.  Men för bäst resultat så bör forskning baserad på 
svenska förhållanden användas.  

Metod 

Jag anser att arbetssättet att blanda litteraturstudier och intervjuer var bra för att besvara mitt 
syfte. Däremot är det diskutabelt om en undersökning av flera kommuner och en jämförelse 
mellan dem skulle ha gjorts. Det hade gett mer kunskap om hur kommuner kan arbeta med 
dessa frågor. Det främsta skälet till att jag inte studerade flera kommuner var tidsbrist. Jag 
ansåg mig inte ha tid till att undersöka ytterligare kommuner utan valde istället att fördjupa 
mig i hur en specifik kommun arbetar. En annan sak som möjligtvis kunde ha förbättrat 
arbetet är utökningen av grupper som intervjuades. Det hade varit intressant att se vad 
intervjuer med politiker och invånare i kommunen hade tillfört arbetet.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Slutsatser  

• Olika stadsplaneringsideal finns, och de påverkar förutsättningarna till fysisk aktivitet 
olika. I Nynäshamns kommun är förtätning att föredra. 
 

• Fördelarna med förtätning ur fysisk aktivitet synvinkel är att avstånden mellan olika 
destinationer blir kortare och utbudet av service är högre, vilket leder till bättre 
förutsättningar för fysisk transport som gång och cykel. 
Nackdelarna är riskerna för att grönområden försvinner, vilket är viktig miljö för 
rörelse. 

 
• Åtgärder som kan gynna den fysiska aktiviteten är planering av miljöer som främjar 

fysisk aktivitet. Några åtgärder är trygga, säkra och attraktiva gång- och cykelnätverk, 
bostadsnära natur och friytor. 
 

• Forskningsbehov enligt samtliga aktörer för att öka kunskapen hos planerare och 
beslutsfattare.  

 
• Brist på samarbete mellan folkhälsosamordningen och samhällsbyggnadskontoret i 

Nynäshamn. 
 

• Utvärderingar och uppföljningar av olika åtgärder och miljöer behövs för att 
undersöka hur de påverkar den fysiska aktiviteten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Referenser  

Boverket, 2011, ”Samordning och utveckling av samhällsplanering som stimulerar till fysisk 
aktivitet” , http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2011/Samordning-och-
utveckling-av-samhallsplanering.pdf, (hämtat 2012-05-25)  

European Environment Agency, 2006, ”Urban sprawl in Europe - The ignored challenge”, 
http://www.eea.europa.eu/publications/eea_report_2006_10 (hämtat 2012-05-30) 

Faskunger, J. 2007, ”Den byggda miljöns påverkan på fysisk aktivitet”, http://xn--
folkhlsostmman-9hbf.se/PageFiles/3380/R200703_Byggd_miljo_web.pdf (hämtat 2012-05-
25) 

Nynäshamns kommun, 2012, “Förslag till ny översiktsplan” 
http://www.nynashamn.se/download/18.597510912f912132dc80003213/%C3%96P_utsPlan.
pdf (hämtat 2012-05-30)  

Nynäshamns kommun, 2011, ” Gång-och cykelplan för Nynäshamns kommun 2011”, 
http://www.nynashamn.se/download/18.76f95226133b7ea7b758000996/G%C3%A5ng-
+och+cykelplan+2011.pdf  (hämtat 2012-05-20) 

Nynäshamns kommun,2012, ”Trafikplan för Nynäshamns kommun”(arbetshandling), erhållen 
via mail: Heli.Rosendahl@nynashamn.se 

Regeringen, 2012, ”Regeringens proposition 2002/03:35 Mål för folkhälsa”, 
http://www.regeringen.se/content/1/c4/12/59/ce6a4da9.pdf (hämtat 2012-05-20) 

Statens folkhälsoinstitut, 2010, ”Fysisk aktivitet – Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk 
rapport 2010”, http://www.fhi.se/PageFiles/12401/R2011-15-Fysisk-aktivitet-Kunskapsunderlag-for-

Folkhalsopolitisk-rapport-2010-.pdf (hämtat 2012-05-20) 

Statens folkhälsoinstitut, 2009, ”Aktivt liv i bebyggda miljöer – manual för kommunal 
planering”, http://www.fhi.se/Documents/Om-oss/redovisade 
uppdrag/2009/Regeringsuppdrag-manualer-fysisk-aktivitet.pdf (hämtat 2012-05-20)  

Wikland, M. 2007, ”Om fysisk aktivitet”, 
http://www.folkhalsoguiden.se/upload/Fysisk%20aktivitet/Om%20fysisk%20aktivitet.pdf 
(hämtat 2012-05-20) 

World Health Organization, 2011,”10 facts on physical activity”, 
http://www.who.int/features/factfiles/physical_activity/en/ (hämtat 2012-05-30) 


