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Sammanfattning 
Det största folkhälsoproblemet idag är ökningen av övervikt och fetma med de följdsjukdomar det för 

med sig som högt blodtryck, cancer, diabetes typ 2 och astma. Främst beror denna ökning på vår alltmer 

stillasittande vardag med brist på fysisk aktivitet. Den byggda miljön skapar förutsättningar för männi-

skor att vara fysiskt aktiva, vilket ger den kommunala planeringen och det kommunala planmonopolet 

en betydande roll. Denna studie syftar till att se hur samhällsplaneringen kan möjliggöra eller hindra 

människors fysiska aktivitet i den fysiska miljön och genom en kvalitativ innehållsanalys studera Öre-

bro kommuns översiktsplan, grönstrategi, strategi för arkitektur och byggande, trafikprogram och hand-

lingsplan för ökat cyklande. Detta för att se vad och vilka som är föremål för folkhälsoinsatser i de 

kommunala dokumenten. Vårt resultat visar att möjliggörande faktorer för fysisk aktivitet är närhet 

genom tät bebyggelse, platsers multifunktionalitet, tillgänglighet och tilltalande estetik. Hindrande fak-

torer till fysisk aktivitet utgörs av långa avstånd till följd av en gles bebyggelse, uppdelning av platser 

och upplevd otrygghet. Det finns två dimensioner av de folkhälsofrämjande insatserna. Det är det rums-

liga, fysiska platsen som sådan, och det mobila i människors förflyttningar som kan främja fysisk akti-

vitet. Trygghet i de publika rummen med ett tydligt genus- och barnperspektiv lyfts även som avgörande 

för platsers användande för rörelse.  

 

Nyckelord: Folkhälsa, fysisk planering, förtätning, aktiv transport, walkability, sprawl 
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Inledning 
I Sverige ökar andelen människor som lider av övervikt och fetma (Folkhälsomyndigheten 2014), det 

är landets nu största folkhälsoproblem (Livsmedelsverket 2018). Det finns många orsaker till varför 

övervikt och fetma ökar, det kan vara genetiskt eller till följd av sjukdomar, men främst beror det på 

vår livsstil och att vi är alltmer stillasittande. Detta kan leda till sjukdomar som bland annat högt blod-

tryck, cancer, diabetes typ 2 och astma (Vårdguiden 2019) och har kostnader för samhället. Sjukdomar 

och komplikationer av sjukdomar orsakade av övervikt och fetma beräknas vara runt 70 miljarder kro-

nor per år (Folkhälsomyndigheten 2017). 

 

Enligt Boverket spelar samhällsplanering en betydande roll för rörelse. Möjligheter för fysisk aktivitet 

bestäms av den byggda miljön där samhällsplanering har en viktig roll i att möjliggöra eller hindra 

människors förutsättningar till att röra på sig (Boverket 2019). Den fysiska hälsan påverkas av fler 

faktorer än enbart hur mycket vi rör på oss. Det finns samband mellan social trygghet och gemenskap, 

psykisk hälsa och människors vilja/förmåga att röra på sig (Rydin et al. 2012). Enligt folkhälsomyndig-

heten krävs det mer än bara exempelvis grönytor i ett bostadsområde för att öka folkhälsan. Faktorer 

som trygghet och gemenskap är också betydande faktorer (Folkhälsomyndigheten 2015). I forskarvärl-

den är det välkänt i nuläget att den bebyggda miljön har en inverkan på hälsan och välståndet hos be-

folkningen (Carmichael et al. 2012). 

 

Rydin 2012 tog upp en mängd faktorer i människors sociala liv som kan påverka folkhälsan. Möjlighet 

till deltagande i gemenskapen i ett bostadsområde nämns som en faktor som i sin tur kan påverka om 

människor blir isolerade eller inte. Isolering i sig för med sig risker, såsom att drabbas av depression 

(Rydin et al. 2012). Hälsan hos en befolkning följer även efter den socioekonomiska statusen. Männi-

skor som bor i fattigare delar av en stad har generellt sett sämre hälsa än människor i rikare delar (Mar-

mot et al 2008).  

 

Stadsutglesning, även kallat sprawl, har i samhällsutvecklingen bidragit till en ökad bilism och bilbero-

ende och har försvårat för andra mer aktiva transportsätt och på så sätt minskat vardaglig fysisk aktivitet. 

Den moderna människans livsstil har även blivit mer stillasittande och fysisk aktivitet har alltmer för-

svunnit från vardagen och förlagts på vår fritid. I andra delar av världen finns det kunskapsluckor mellan 

samhällsplanering och folkhälsa (Shiliang et al 2017) som leder till att man ser på folkhälsa och fysisk 

planering som två åtskilda världar, när de i själva verket påverkar varandra i stor utsträckning (Ra-

fiemanzelat, Emadi & Kamali 2017).  
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Forskning pekar på kunskapsluckor mellan planerare och de som jobbar i folkhälsosektorn. Kunskaps-

luckan leder till att det finns en uppdelning och inte en full förståelse för varandras arbete och resultaten 

kan helt enkelt bli bättre om man för samman kunskapen (Marmot et al 2008). 

 

På kandidatuppsatsnivå har en liknande studie gjorts i kulturgeografi på Örebro universitet, “Den 

(in)aktiva staden?” (2013) av Christopher Olsson. Hans uppsats studerar liknande ämnen då han valde 

att undersöka spontanidrott och aktiv transport och hur det behandlas i staden och i kommunala doku-

ment. Olssons uppsats hade ett huvudfokus på Örebros översiktsplan, en detaljplan samt observationer. 

Vår studie utgår ifrån Örebro kommuns översiktsplan, tre strategidokument samt en handlingsplan 

kopplat till fysisk aktivitet i planeringen. 

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur samhällsplanering och den fysiska planeringen förhindrar 

eller möjliggör fysisk aktivitet för människor. Vi vill se hur Örebro kommun förhåller sig till folkhälsa 

i samhällsplaneringen och hur kommunen arbetar för att integrera dessa två områden och skapa förut-

sättningar till en god folkhälsa.  

Frågeställningar 

 
● Vad är det i samhällsplaneringen som hindrar eller möjliggör fysisk aktivitet? 

● Vad och vilka är föremål för folkhälsoinsatser i Örebros kommunala dokument? 

 
Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa oss till Örebro kommun som case när det kommer till insamlandet av vår empiri. 

Valet av Örebro kommun föll sig naturligt då vi båda studerar och är bosatta i kommunen och har egna 

erfareheter av att röra oss i staden. Folkhälsa är ett brett begrepp och inom det ryms både psykisk och 

fysisk hälsa, men i vår studie har vi valt att primärt fokusera på fysisk hälsa. Dessa två är dock svåra att 

urskilja från varandra och påverkar varandra därför kommer psykisk hälsa vara en del av den här stu-

dien.  

Disposition 

Uppsatsen inleds med det inledande kapitlet samt ett bakgrundskapitel som djupdyker i problematiken 

och förklarar ytterligare problemet med stillasittande och hur fysisk aktivitet påverkar detta, samt vilken 
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roll planmonopolet spelar. Därefter kommer en forskningsöversikt som beskriver det aktuella forsk-

ningsläget följt av en empiriska del med vår insamlade data från Örebro kommun. Studien avslutas med 

en analys/diskussion och egna reflektioner.  

Begrepp 

Folkhälsa är ett begrepp som används i vid mening. Den definition som vi använder oss av i det här 

arbetet kommer ifrån Stockholms läns landsting; 

 
Folkhälsa handlar både om befolkningens hälsotillstånd och om hur hälsan fördelar sig mellan olika grup-

per i befolkningen. Folkhälsa är det samlade resultatet av individernas hälsa i en befolkning. Den beror i 

sin tur på många faktorer både i och utanför individen. En god folkhälsa innebär att så många som möjligt 

i samhället har en bra hälsa, fysiskt och psykiskt, och att hälsan är jämnt fördelad mellan olika grupper.  

Stockholms läns landsting (2017).  

 

Enligt World Health Organisation är folkhälsa mer än bara avsaknaden av sjukdomar, det är en komplett 

bild av mående av fysisk, psykisk och social hälsa/välstånd (Rydin et al. 2012). 

 

Med fysisk aktivitet menas all form av rörelse som på något vis ökar kroppens energiförbrukning. Det 

kan vara promenader, lek, motion, arbete och så vidare (Folkhälsomyndigheten 2013).  

 

Aktiva transporter är transporter som inte är motordrivna utan där människan själv är aktiv. Det kan 

vara att gå, cykla, åka sparkcykel, skateboard eller annan form av fysisk aktivitet för att transportera sig 

till målpunkter. (Tajalli & Hajbabaie 2017; Faskunger 2008). 

 

Spontanidrott är den motion eller idrott som människor själva eller i grupp utför utan att den är organi-

serad av tränare eller anna organisatör. Det är de som medverkar som själva bestämmer regler och utför 

verksamheten. (Blomdahl, Elofsson & Åkesson 2012).  

Sökord 

När vi sökt i olika databaser, främst Google scholar och ScienceDirect, har vi använt sökord såsom: 

Samhällsplanering och folkhälsa. Spatial planning & public health. Folkhälsa. Övervikt & fetma. Land 

use & health. Urban planning & physical activity. 
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Bakgrund 

Problembilden 

Eftersom fysisk inaktivitet kan leda till sjukdomar och tillstånd som fetma, diabetes typ 2 och psykisk 

ohälsa har stillasittande blivit ett av Sveriges stora folkhälsoproblem. En utmaning som samhället står 

inför är hur vi ska öka mängden fysisk aktivitet. Som ett steg i detta har Boverket tagit fram en rapport 

vid namn Samhällsplanering som stimulerar till fysisk aktivitet 2012. Boverket fick i uppdrag av rege-

ringen att ta fram rapporten med data och vägledning från folkhälsomyndigheten (som vid dåvarande 

tidpunkt hette statens folkhälsoinstitut men är numera en del i folkhälsomyndigheten).  

 

Planeringen av den fysiska miljön har ett stort ansvar då det blir en fråga om människors hälsa. Fysisk 

aktivitet blir en del i planeringsuppdraget och samhällsplaneringen måste hjälpa till att främja den fy-

siska aktiviteten i form av den fysiska miljöns utformning, men även faktorer som människors jäm-

ställda levnadsförhållanden är en viktig faktor (Boverket 2012, s.9). Samhället måste utformas utifrån 

två olika faktorer. Stillasittande som en faktor som kan leda till sjukdomar och tillstånd som fetma, 

diabetes typ 2 och psykisk ohälsa och rörelse som en faktor som kan förhindra det (Boverket 2012, 

ss.13-14). Under en tid var den dominerande idén att individen var tvungen att informeras om farorna 

med stillasittande och vilka sjukdomar det kan leda till. Vid senare tid har det fastställts genom forsk-

ning att denna metod inte fungerar. Istället ska det finnas ett fokus på handlingsplaner och policies som 

ser till att undanröja hinder i den fysiska miljön som förhindrar eller förminskar människors förmåga 

att röra på sig (Boverket 2012, s.14). Det är tydligt att fysisk planering har en stor roll att spela för att 

få människor att öka sin fysiska aktivitet (Boverket 2012, ss.15-16). 

 

Folkhälsomyndigheten har även publicerat en rapport som tar upp hur bostadsområdet kan främja eller 

försämra hälsan hos människor. Rapporten heter Bostadsområdet - en hälsofrämjande arena 2010. I 

den skriver folkhälsomyndigheten att enligt en amerikansk studie finns det samband mellan fysisk ak-

tivitet och mellan människors närhet till natur och rekreationsområden (Folkhälsomyndigheten 2010, 

s.12). Delar som är viktiga för att främja fysisk aktivitet i ett bostadsområdet är saker som lekytor för 

barn, platser för idrott, platser för människor att mötas. Mötesplatser kan till exempel vara ett café, en 

kyrka och så vidare (Folkhälsomyndigheten 2010, S.28). Förutom de risker ett fysiskt inaktivt liv leder 

till i förhållande till sjukdomar för individen blir det även en hög ekonomisk kostnad för samhället 

(Folkhälsomyndigheten 2012, s.52). Ett exempel på vilka kostnader det rör sig om är fetma och övervikt 

med dess komplikationer som kostar Sverige drygt 70 miljarder kronor per år. Det behövs samordnade 

nationella program, för den lokala och regionala nivån måste det genomföras mer vetenskaplig forsk-

ning för att ta fram en starkare grund att ta beslut från. (Folkhälsomyndigheten 2017).   
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Kommunala planmonopolet 

I Sverige är det kommunerna som har monopol på hur marken inom kommunen ska användas och det 

är kommunen som sköter översikts-  och detaljplaneringen. Tidigare låg ansvaret på byggherren/mar-

kägaren att upprätthålla planer för fastigheterna, men det ansvaret gick under 1960-talet över till kom-

munerna. (Boverket 2014). Kommunen har med hjälp av tre typer av planering förmåga att ändra i den 

fysiska miljön. Det är genom översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser (Plan- och Bygg-

lagen 2010). Detaljplaner och områdesbestämmelser är juridiskt bindande, översiktsplanen som an-

vänds som en riktlinje för hur och var kommunen vill bruka marken och till vilket ändamål är inte 

juridiskt bindande. Om en fastighetsägare vill ändra i sin detaljplan måste ansökningar göras hos kom-

munen. (Plan- och Bygglagen 2010). 

 

Det kommunala planmonopolet spelar en roll för folkhälsan. Ett exempel på hur den fysiska miljön 

påverkar är konceptet walkability, som används när man studerar hur promenadvänliga områden är och 

därmed hur benägna människor är att promenera eller på annat sätt vara fysiskt aktiva i ett område och 

avgörs helt av den fysiska miljön (Rafiemanzelat, Emadi & Kamali 2017). Eftersom alla ändringar och 

byggnationer i den fysiska miljön måste gå genom kommunen blir kommunen en stark aktör i det här 

sammanhanget. Även i skapande av sociala arenor, där det kan främja både fysisk aktivitet och mot-

verka socialt utanförskap (Marmot et al 2008, Rydin et al. 2012) får kommunen automatiskt ett väldigt 

stort ansvar inom folkhälsan eftersom de har monopol på all fysisk planering. (Boverket 2014). 
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Forskningsöversikt 

I detta kapitel tar vi upp olika infallsvinklar för forskning på fysisk hälsa och samhällsplanering och 

redogör för kunskapsläget i området. Det finns olika aspekter till vad det är som möjliggör eller hindrar 

fysisk aktivitet i staden och detta kapitel redogör för dessa som är sociala aspekter, tillgång till grönom-

råden, transporter och styrning. Alla dessa områden påverkar den fysiska aktiviteten och kan på olika 

sätt hindra eller möjliggöra för det. Vilken roll den fysiska planeringen och stadens utformning har 

spelar en betydande roll för människors rörlighet och är något som bearbetas. Det finns även hinder till 

fysisk rörelse som inte är direkt kopplad till den fysiska miljön men som ingår i studien. Ett exempel är 

när vi senare belyser sociala dimensioner och riskerna för en människas hälsa om de blir isolerade från 

sociala aktiviteter. Vi kommer avsluta kapitlet med en sammanfattning och tillämpning av forsknings-

läget där vi plockat ut nyckelord som är gemensamma för de olika aspekterna i fysisk aktivitet i sam-

hällsplaneringen. 

Fysisk planering och stadens utformning 

Stadsutbredning, på engelska sprawl, är när en stad utvecklas och blir till ytan större med en glesare 

bebyggelse. Denna utbredning skapar långa avstånd och för ofta med sig ett bilberoende. Avstånden 

försvårar för vardagsmotion såsom att gå och cykla till sina vardagsaktiviteter och avstånd till service-

funktioner blir långa då funktioner ofta är separerade från varandra. En vanlig konsekvens till detta blir 

att mer tid istället spenderas i bilen med långa restider om servicen är belägen i stadens centrum. Ut-

glesningen kräver också att obebyggd mark tas i anspråk vilket försvårar tillgängligheten till natur och 

grönområden för invånare, vilket kan ha sociala konsekvenser som att inte trivas i sitt bostadsområde. 

(Frumkin 2002).  

  

Strum och Kohen (2004) visar i sin forskning att det finns en stark koppling mellan sprawl och fysisk 

hälsa, det finns däremot inga bevis på att det påverkar människor mentalt på ett negativt sätt. Människor 

som bor i dessa utglesade områden har lägre nivå av fysisk aktivitet och den inaktiva livsstilen har 

hälsorisker som denna fysiska planering skapar. Den fysiska planeringen är ett viktigt verktyg i det 

hälsofrämjande arbetet. En viktig faktor i människors fysiska aktivitet i form av gående är gatornas 

anslutningar i områden. De utglesade bostadsområden med vägar som slutar i en återvändsgränd och 

inte ansluts vidare i gatunätet försvårar för gång, cykel och en välfungerande och effektiv kollektivtra-

fik. (Strum & Kohen 2004). Vikten av kollektivtrafik i utglesade områden är stor då kravet på bilägande 

för att ha möjlighet att ta sig fram inte är något som alla har möjlighet till. För människor med låg 

inkomst, äldre eller de med funktionsvariation som inte har samma möjlighet till att köra bil blir plane-

ring som resulterar i sprawl en barriär för deras rörlighet. Förtätning av städer är ett sätt att motverka 

de negativa effekterna av att placera bostadsområden långt ifrån service. Planering av kompakta städer 

https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1093/phr/117.3.201
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1093/phr/117.3.201
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underlättar för fysisk aktivitet både i form av transport och som fritidsaktivitet. (Corburn & Gottlieb 

2009). 

Styrning  
Enligt Carmichael (2012) finns det ett kunskapsgap mellan tjänstemän som jobbar med planeringsfrågor 

och tjänstemän som jobbar med folkhälsa i brittisk kontext. Frågor som vad hälsa egentligen är och hur 

planeringen kan påverka detta är en fråga som gör att utvecklingen är långsam. Planerare är oförstående 

till hälsosidan av problemet medan människor som jobbar med folkhälsa är oförstående till planeringen 

av den fysiska miljön. Här behövs det arbetas fram styrdokument och handlingsplaner som ska hjälpa 

till att föra arbetet och de människor som jobbar med folkhälsa i planeringen i rätt riktning. En viktig 

del att implementera hos planerare, beslutsfattare och människor som jobbar med folkhälsa är att inse 

att människors hälsa styrs av fler faktorer än enbart exempelvis psykisk hälsa. Det finns en aspekt om 

hur den fysiska miljön är formad men även de sociala dimensionernas betydelse för både den psykiska 

hälsan och den fysiska. Detta är något som borde vara förankrat i både planering och arbetet med folk-

hälsa, så tjänstemän och beslutsfattare förstår att det är ett komplext problem med många infallsvinklar. 

(Carmichael et al. 2012).  

 

De barriärer som skapar otydligheter är exempelvis att planerare har en alldeles för smal definition av 

hälsa. Det finns en problematik med resurser, det är problematiskt att ta resurser till vissa saker inom 

planering och göra det i folkhälsans namn, när det kan råda oenighet om vad som klassificeras som 

hälsa och inte. En mer enad förståelse av vad hälsa innebär och hur det påverkar individen samt sam-

hället gör det dels lättare för beslutsfattare att allokera resurser, samt att det gör det lättare för planerare 

och folkhälsoarbetare att samverka och förstå varandra. (Carmichael et al. 2012). I exempelvis Storbri-

tannien kan planer inte diktera vad som händer med marken, utan används mer som en vägledning 

(Carmichael et al. 2012). Sverige har ett unikt starkt angreppssätt att hantera all problematik som berör 

planering och folkhälsa eftersom detaljplaner i Sverige är juridiskt bindande samt att det finns en över-

siktsplan i varje kommun som ska styra planeringsarbetet i kommunen.   

 

I en viss del av de lokala/regionala planeringsorgan i England fanns det ett hälsotänk med som var 

centralt i deras motsvarighet till en detaljplan. Lokala auktoritära instanser är viktigt för att kunna im-

plementera hälsosammare förhållanden i den fysiska miljön. (Carmichael et al. 2012). Hälsoplanering 

bör vara en central del i urban planering och styrning. Risker inom städer att områden utvecklas och 

blir nedgångna slumområden med nedgångna boendeformer som kan bli seriösa negativa faktorer för 

en persons hälsa. Det kräver att det finns en enad styrning med människor som jobbar inom olika sek-

torer att tillsammans styra utvecklingen i rätt riktning och i det spelar staten och andra offentliga aktörer 
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en stor roll. Enligt Marmot har staten en större roll än privata företag/organisationer att spela men att 

det är behjälpligt att ha en samlad konsensus om problematiken och dess lösningar. (Marmot et al 2008).  

 

Grönområden & spontanidrottsplatser 
Det finns många ekologiska fördelar med grönområden och parker i städer som dagvattenhantering, 

biologisk mångfald, förbättrad luftkvalité och temperaturreglering. Utöver att bidra till den ekologiska 

hållbarheten har flera studier fastställt kopplingar mellan parkanvändning och människors hälsa. Parker 

har flera användningsområden och kan användas av både barn och äldre, samt olika socioekonomiska 

grupper vilket gör det till en tillgänglig plats för många och för flera ändamål. (de Blasio 2016).   

  

Studier visar en positiv koppling mellan tillgång till grönområden och större sannolikhet till en ökad 

nivå av fysisk aktivitet. De som bor nära grönområden använder dem mer frekvent för gående och annan 

form av fysisk aktivitet än de som inte bor nära. (Hooper et al. 2018). Fler faktorer än närhet spelar roll 

i användandet av grönområden och fysisk aktivitet. Storlek och hur öppen parken är har även en påver-

kan på användandet. Stora parker som är synliga attraherar fler och förbättrar fysisk aktivitet. Kvalitén 

och skötsel av parken är mycket viktig för att människor ska känna att de vill utnyttja den för fysisk 

aktivitet. Större välskötta parker har större benägenhet att vara attraktiva för fysisk aktivitet är mindre 

fick-parker i städer som används mer för stillasittande rekreation. Blotta närvaron av grönområden be-

höver alltså inte betyda att de kommer att användas och vara attraktiva platser för fysisk aktivitet utan 

det krävs vissa kvalitéer för att människor ska känna att de vill utnyttja de. (Markevych et al, 2017). 

Barn som har närhet till grönområden är mer benägna att röra på sig än de som bor längre bort. Parker 

och lekparker nära hemmen ger barn lättare tillgång till rörlighet vilket är extra positivt i områden med 

låg socioekonomisk status och låg inkomst att ha en kostnadsfri möjlighet till fysisk aktivitet. (Barton, 

2009). 

  

I en litteraturstudie gjord i Skottland där man valde 87 studier från olika delar av världen kunde man se 

att vissa faktorer i grönområden bidrar till en ökad fysisk aktivitet. Utöver avstånd, storlek och kvalité 

på parken är det hur lättillgängligt det är att kunna ta sig in i parken. Parker som endast är tillgängliga 

från en ingång är svårtillgängliga för människor vars färdväg inte är förbi den ingången, och minskar 

då sannolikheten för användning. Det är även viktigt att människor ska kunna använda parken som 

genomfart för att kunna ta sig till andra målpunkter vilket skapar mer rörelse i parken och därmed 

trygghet. Underhåll och skötsel spelar roll för den upplevda säkerheten och därmed även användningen 

av grönområden. Om människor känner sig otrygga eller rädda för hot eller överfall i parken försvinner 

i stort sätt de fördelar parken har för människors hälsa och fysiska aktivitet. (Barton, 2009). 
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Samhällsplaneringen kan även i form av spontanidrottsplatser skapa förutsättningar för människor att 

vara fysiskt aktiva utan att det krävs ekonomiska medel för att använda dem. Spontanidrottsplatser ut-

omhus där de som utför aktiviteten själva organiserar sig kan bland annat vara utegym, fotbollsplaner, 

basketplaner, motionsspår och tennisplaner. I en forskningsrapport av Blomdahl, Elofsson & Åkesson 

(2012) redogör författarna för vilka skillnader dem ser mellan kvinnliga och manliga användare av 

spontanidrottsplatser i alla åldrar, från 7 år eller yngre till 65 år och äldre. Resultatet visar att i alla 

ålderskategorier är killar och män överrepresenterade i all form av användande av spontanidrottsplatser. 

Något jämnare fördelning finns hos de allra yngsta och äldsta men den totala könsfördelningen av an-

vändandet av spontanidrottsplatser utan att göra skillnad på åldersgrupper var 74% pojkar/män och 26% 

flickor/kvinnor. De olika spontanidrottsplatserna visar även olika resultat för olika idrott där fotboll och 

skateboard hade den största skillnaden i könsfördelning där 80% av användarna i åldrarna 7–19 år var 

pojkar/män, medans lekytor användes nästan lika mycket av båda könen. (Blomdahl, Elofsson & Åkes-

son 2012). 

 

En annan studie från i Sverige är gjord av Fahlén (2016) där en skolgård renoverades och blev en plats 

för spontanidrott för barn och ungdomar. På skolgården fanns det möjlighet till spontanidrott i form av 

handboll, hockey, basket, volleyboll, klättring, längdhopp med mera. Studiens slutsats visade likt stu-

dien av Blomdahl, Elofsson & Åkesson att de som nyttjade dessa idrottsplatser var pojkar. Studien 

visade även att det var de som redan var fysiskt aktiva av något slag som använde spontanidrottsplat-

serna, de inaktiva barnen blev inte aktiva av tillkomsten av spontanidrottsplatserna. I bästa fall kunde 

dessa platser locka de inaktiva pojkarna och flickorna till att vara åskådare. (Fahlén 2016). 

Transporter 

Stor del av vår fysiska aktivitet och hur vi rör oss sker utanför hemmet i det offentliga rummet. Den 

byggda miljön bland annat i form av infrastruktur ger oss förutsättningar till hur rörliga vi kan vara och 

på vilket sätt vi kan röra oss i samhället. Här har kommunen en väsentlig roll då de ansvarar för mar-

kanvändning och den kommunala infrastrukturen. (Rydin et al. 2012). Forskare inom transport och 

stadsplanering menar att hur vi planerar och utvecklar samhället påverkar vårt resebeteende (Sallis et.al. 

2004) och olika transporter påverkar individers och därmed samhällets hälsa på olika sätt (Tajalli & 

Hajbabaie 2017).  

 

I en litteraturstudie om sambandet mellan olika transportsätt och människors hälsa gjord av Tajalli och 

Hajbabaie (2017) visade majoriteten av forskningen att de som använde bil som transportmedel nådde 

en lägre nivå av fysisk aktivitet än de som använde sig av andra färdmedel då stillasittandet hos bilis-

terna var högre. Studien visar att de som reser med kollektivtrafik är mer fysiskt aktiva än de som åker 

bil och klarar oftare den rekommenderade nivån av fysisk aktivitet. Det kollektiva resandet kräver att 
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människor tar sig till en hållplats för att resa och förflyttar sig vid byten vilket resulterar i att de resande 

går avsevärt mer än bilister. Det tredje transportslaget var aktiva transporter. Aktiva transporter är trans-

porter som inte är motordrivna utan där människan själv är aktiv exempelvis genom att gå, cykla, åka 

sparkcykel eller skateboard. (Tajalli & Hajbabaie 2017). Vissa forskare såsom Brown et al. (2017) de-

finierar även kollektivtrafik som en form av aktiv transport då den till viss del  kräver att människor är 

fysiskt aktiva (Brown et al. 2017). Denna form av transport leder till en förbättrad fysisk hälsa då den 

kräver en fysisk aktivitet för att ta sig fram. Aktiv transport och fysisk aktivitet är kopplat till lägre nivå 

av övervikt och fetma och minskar även risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Resultatet av studien visar 

att gå är det bästa sättet att transportera sig på för högsta nivån av fysisk aktivitet då det minskar san-

nolikheten till övervikt, högt blodtryck och diabetes. (Tajalli & Hajbabaie 2017). Den aktiva transporten 

lyfts ofta fram som den viktigaste frågan då det är det främsta sättet för människor med risk för sämre 

hälsa att få vardagsmotion (Barton 2009).  

 

Den byggda miljön kan både hindra och möjliggöra för fysisk aktivitet såsom gående. Walkability är 

ett koncept som används när man studerar hur promenadvänliga områden är samt hur benägna männi-

skor är att promenera eller på annat sätt vara fysiskt aktiva i ett område. Områden människor anser vara 

walkable har visat ha en koppling till en ökad fysisk aktivitet hos de boende, med positiva folkhälsoef-

fekter som följd. Befolkningstäthet, blandad markanvändning, gatuanslutning och om det finns parker 

eller andra fritidsanläggningar, men också vart de är lokaliserade är faktorer som gör områden prome-

nadvänliga. Områdets walkability styr i hur stor utsträckning människor rör sig fysiskt. Studier visar en 

koppling mellan städers walkability och övervikt och fetma, samt nivå av fysisk aktivitet. (Gartell & 

Elliott 2014, s. 166). Den byggda miljön har en direkt koppling till människors walkability (Rafieman-

zelat, Emadi & Kamali 2017). 

 

Att bara använda kroppen som färdmedel genom att gå är något människan alltid har gjort, men har i 

och med teknikens utveckling och uppkomsten av andra transportmedel setts som en fritidsaktivitet 

snarare än ett färdsätt. Ökandet av motordrivna transporter, framförallt ökningen av bilismen, har skapat 

problem i städer i form av trängsel, luftföroreningar och olyckor. Den ökande trafiken har gjort att färre 

går och cyklar för att ta sig fram. I forskning och i arbetet för hållbara transporter har fokus hamnat på 

de aktiva transporterna som minskar utsläpp men även ökar den fysiska aktiviteten hos människor. (Ra-

fiemanzelat, Emadi & Kamali 2017).  

 

De tre olika transportsätten har även olika påverkan på den mentala hälsan. Det finns motstridig forsk-

ning gällande bilpendlare och kollektivtrafikresande och färdsättens påverkan på den mentala hälsan. 

Vissa studier menar att bilister känner stress under resan då den upplevs som oförutsägbar och trafik-

stockning påverkar människor mer negativt från en bil än i kollektivtrafiken. Andra studier visar att den 
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mentala hälsan påverkas positivt av bilpendling då föraren har kontroll över resan och är mer flexibel, 

och stressnivån för kollektivresenärer höjs när det är trängsel i kollektivtrafiken. Den mentala hälsans 

påverkan av aktiva transporter är däremot enig om att den är positiv och får människor att känna sig 

mer avslappnade än med andra transportsätt. (Tajalli & Hajbabaie 2017).   

Sociala dimensioner  

Vår hälsa är en del av många faktorer och det finns inte ett entydigt svar eller fråga på vad som kan 

förbättra eller försämra vår hälsa. Vi vet att exempelvis fysisk aktivitet spelar en stor roll i hur vi mår 

men sociala dimensioner är också en faktor som spelar en stor roll i att forma vår mentala och vår 

fysiska hälsa (Rydin et al. 2012). Den sociala hälsan är svår att mäta, svår att utläsa och svår att ge en 

dom på. Det finns faktorer inom det sociala livet som påverkar hälsan, som möjligheten att gå ut och 

träffa vänner, gå på promenader tillsammans, att träffas på mötesplatser eller idrotta tillsammans. Dessa 

är fysiska aktiviteter men de är i många fall bundna till sociala faktorer enligt Rydin et al. (2012). 

Forskning har under senare år visat att det finns samband mellan hälsa och sociala orättvisor. Trans-

portmönster, tillgång till grönområden, föroreningar, boendemiljö och områdessamhörighet är alla fak-

torer som skiljer sig mellan de ekonomiska klyftorna hos människor och dessa faktorer har en påverkan 

på vår hälsa. Individer som inte känner samhörighet till sin omgivning och kanske inte har tillgång till 

grönområden är mer sannolika att isolera sig själva vilket har effekter på den psykiska hälsan (Rydin et 

al.  2012). En stad med god folkhälsa är en stad som fortsätter att utveckla fysiska och sociala miljöer 

för människor att delta i. Den här utvecklingen är inte självklar hur man uppnår, men samhällsengage-

mang på lokal nivå från både politiker och invånare ses som ett steg i en process för att uppmärksamma 

folkhälsoproblem och i arbetet med de. Agenda 21 tas upp som ett bra riktmärke, då agenda 21 bland 

annat har ett hälsoperspektiv behöver det inte sättas upp och formuleras helt nya mål då det redan finns. 

Detta som en hjälp för beslutsfattare att hålla igång en process som strävar mot att etablera en bättre 

folkhälsa i det lokala samhället (Rydin et al.  2012).  

 

Generellt sett följer hälsan den socioekonomiska statusen. Ju sämre socioekonomisk status, desto sämre 

hälsa har människorna. Fattigare områden prioriteras inte lika högt när det kommer till frågor som ex-

empelvis trygghet som områden med högre socioekonomisk status. En stor del kommer från bristande 

styrning, program som ska finnas och implementeras för att skapa social hållbarhet och med det en 

hälsosammare tillvaro är utdaterade. (Marmot et al 2008). En del insatser som blir monumentala, såsom 

att ändra i inkomstklyftor och jämna ut de ekonomiska klyftor som finns i samhället, blir för omfattande 

för lokala beslutsfattare. Det finns åtgärder att göra i den fysiska miljön som gör människor mer fysiskt 

aktiva. I de sociala delarna kan man exempelvis se till att grönytor och naturområden är estetiskt tillta-

lande, med det menas att det inte är nedskräpat exempelvis. Öppna och trygga miljöer, med exempelvis 

belysning som är adekvat och mötesplatser som är formade för att alla människor som vill ska kunna 
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delta i olika sociala aktiviteter oavsett ekonomisk situation. (Marmot et al 2008). Detta i ett led för att 

förhindra det som tidigare skrivits om isolering och socialt utanförskap.    

Sammanfattning och tillämpning av forskningsläget 

Det är mer än att bara bygga hus som främjar hälsosamma förhållanden. Det handlar om att implemen-

tera ett tänk i styrningen av planeringen om att skapa en helhet av god hälsa i hela staden (Corburn & 

Gottlieb 2009, s. 78). Att ett kunskapsgap existerar vet vi, dess förekomst i Sverige vet vi inte men 

förekomsten av detta existerar i länder som Storbritannien. Kunskapsgapet förklaras som ett problem 

inom den här världen av fysisk planering och folkhälsa.  

 

Vi vet att den fysiska miljön påverkar människors val till fysisk aktivitet, forskningsöversikten har visat 

på problem, orsaker till problemen men också möjligheter till att överkomma dessa. Walkability är ett 

bra exempel på hur den fysiska miljön kan posera som ett hinder eller en möjlighet. Om platsen inte 

upplevs som walkable är den plötsligt mer ett hinder än en möjlighet till fysisk aktivitet.  

 

Spontanidrott poserar också som en möjlighet till fysiska aktivitet, dock är män överrepresenterade 

inom användandet av spontanidrottsplatser. Det kanske ses som en möjlighet för män medan det för 

kvinnor ses som ett hinder då kvinnor kanske känner sig mer utsatta i den miljön än män och väljer 

därför inte att använda spontana idrottsplatser.  

 

Sociala aspekter som påverkar människors benägenhet till att vara utomhus och röra sig i den fysiska 

miljön kan utgöras av många olika faktorer som gör att personer antingen väljer eller inte väljer att vara 

fysiskt aktiva. Exempelvis om det finns mötesplatser, hur belysningen är, känslan och upplevelsen av 

trygghet i området och så vidare. 

 

Utifrån vår forskningsöversikt har vi plockat ut vissa nyckelord och kategorier som vi anser genomlyser 

antingen ett avsnitt eller hela kapitlet. Rörelse är ett nyckelord som ofta återkommer i forskningsöver-

sikten. Antingen att man via sprawl och bilism förhindrar rörelse, eller att man möjliggör rörelse genom 

exempelvis estetiskt tilltalande områden eller närhet till varierande funktioner. Estetik är ett tema ge-

nomsyrar aspekter kring människor och deras fysiska aktivitet i städer. Estetiskt tilltalande områden ger 

människor en högre benägenhet till att gå ut och röra på sig än ett område som inte är estetiskt tilltalande. 

Trygghet är ett begrepp som återkommer i forskning om grönområden och i sociala dimensioner då 

känslan av trygghet möjliggör eller hindrar fysisk aktivitet. Exempelvis för de sociala dimensionerna 

kan ett dåligt belyst område hindra en människa från att röra sig där medan ett väl belyst område möj-

liggör denna aktivitet. Förtätning är också ett begrepp som är återkommande, antingen tas grönytor i 

anspråk eller så möjliggör förtätning för exempelvis aktiv transport då avstånden minskar i en tät stad 
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och det blir närmare för människor att gå och cykla till sina målpunkter. Genus är en aspekt vi ser i den 

forskning vi studerat då det identifierats skillnader på hur män och kvinnor använder platser. Barn är 

en målgrupp som ofta pekas ut när man exempelvis talar om grönområden och vikten av att det finns 

lekytor för barn exempelvis. 
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Metod 
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod. Anledningen till varför vi valt kvalitativ metod är att 

vi vill förstå på djupet hur de kommunala dokument vi valt att studera har för indirekt och direkt inver-

kan på folkhälsan (Holme & Solvang 1997, s.92). En kvantitativ metod hade kunnat vara användbar i 

studien om vi hade haft en frågeställning om antal människor som lider av en viss sjukdom, eller antal 

människor som är fysiskt aktiva. Statistik och siffror tolkas ofta som en objektiv sanning när det ofta i 

själva verket bara är en del av en sanning (Holme & Solvang 1997, s.150). Siffror och statistik eller 

andra kvantitativa metoder är därför inte relevanta för oss i den här studien. En kvalitativ metod för-

knippas ofta med nyckelord som motiv, känslor, upplevelser, erfarenheter, värderingar och så vidare. I 

vår studie blir det naturligt att kvalitativ metod är rätt metod för oss då vissa delar av vårt empiriska 

material tar upp människors olika värderingar när det exempelvis kommer till en park, eller upplevelsen 

av trygghet (Barbosa da Silva & Wahlberg. 1994, s.56). I vår studie har vi en hermeneutisk förståelse 

för vårt material. Med det menas att vår data är bunden till sin kontext, utan kontexten ser man inte 

meningen med datan. Datan är också öppen för tolkning (Barbosa da Silva & Wahlberg. 1994, s.59). 

Även om vi som forskare försöker ha en objektiv infallsvinkel präglas vi av tidigare erfarenheter och 

värderingar som gör det omöjligt för oss att vara hundraprocentigt objektiva. Hermeneutik letar efter 

ett budskap i texten, och det kan vi inte hitta om vi har en positivistisk infallsvinkel. Det är det som 

utgör hermeneutiken, att leta efter budskap som kan vara dolt i texten, budskap i människors upplevelser 

och historier. Förmågan att empatiskt känna igen en situation och leva sig in i den och därav förstå 

kontexten. (Sjöström 1994, s.74).  

Kvalitativ innehållsanalys 

Den metod vi valt att använda oss av för att bearbeta vår empiri är genom en kvalitativ innehållsanalys. 

Kommunala strategier, handlingsplaner och översiktsplanen kommer tjäna som de tyngsta empiriska 

källorna som vi använder oss av. Materialet kan vara av olika kvalité och från olika tidsperioder, därför 

är det viktigt i metoden att ställa rätt frågor till den textmassa vi läser .(Holme & Solvang 1997, s.126). 

Frågorna är i vårt fall kopplade till våra forskningsfrågor, teoriavsnitt och vårt syfte. I och med att vi 

studerat tidigare forskning och har en ämnesorienterad ansats har vi skapat en mer kvalitativ innehålls-

analys, vi har även valt ut nyckelbegrepp och liknande som ska styra vår kodning och tematisering av 

text. Det är något som utmärker en kvalitativ innehållsanalys. En viss form av kvantitativ metod finns 

inräknat i kvalitativ innehållsanalys då vi har letat efter de ord, begrepp eller kategorier som förekom-

mer mest i vår empiri (Hsieh & Shannon 2005).  En kritik mot att använda sig av en kvalitativ textanalys 

metod är att det finns ett utrymme för tolkning när vi läser texterna. Det blir vår tolkning av det vi läser 

och därav blir metoden subjektiv i den bemärkelsen. Även om vi ämnar till att vara så objektiva som 

möjligt kommer vi inte undan att vi har egna erfarenheter och gör omedvetet en tolkning och värderar 

texten på ett sätt som en annan forskare kanske inte skulle göra. 
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Urval & modell 

Vårt val av empiri är Örebro kommuns styrdokument och handlingsplaner. Vi har valt att använda oss 

av dessa kommunala dokument på grund av det kommunala planmonopolet som styr stadens fysiska 

miljö. Som tidigare diskuterats har kommuner i Sverige monopol på all fysisk planering i kommunen 

(Boverket 2014), därför är det intressant i vår studie att se hur folkhälsa reflekteras över i olika kom-

munala dokument då de är vägledande inom kommunens planeringsarbete. Dokumenten vi studerar är 

Örebro kommuns översiktsplan som tar upp de vägledande riktlinjerna den fysiska planeringen i kom-

munen. Grönstrategin och strategin för Arkitektur och byggande är två strategiska dokument, Trafik-

programmet som är ett program och Handlingsplanen för ökat cyklande i Örebro kommun studerar vi 

för att vidare se hur kommunen arbetar för att i praktiken öka cyklande, vilket utgör en stor del av 

kommuninvånarnas vardagliga fysiska aktivitet. Dokumentsbeskrivningen nedan redogör vad de olika 

dokumenten syfter till. Samtliga av våra empiriska dokument är relevanta i det avseendet att alla tar upp 

utformning av den fysiska miljön och fysisk aktivitet i den.  

 
Den här dokumentbeskrivningen är tagen från Örebro kom-

muns översiktsplan. Den visar hierarkin i de olika doku-

menten och tydliggör att det längst upp i figuren är mer ab-

strakt och visionärt. Dokumenten i listan blir mer konkret ju 

längre ner man kommer. Exempelvis anser vi att handlings-

planen för ökat cyklande har mer konkreta och praktiska åt-

gärder och idéer än vad trafikprogrammet har som är mer 

visionärt och övergripande. 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Dokumentsbeskrivning Örebro kommun 2017, s.2) 
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Vi har gjort en analysmodell och det är den vi utgår ifrån när vi läst vår empiri. Ett exempel på hur vår 

modell fungerar visas nedan 

 

                             Möjligheter (för fysisk aktivitet)     Hinder (för fysisk aktivitet)    Målgrupper 

Grönstrategi:         

      

Trafikprogram: 
                                                                                                                          (Analysmodell 1) 

 

Det som är till vänster i listan är två exempel på den empiri vi använt oss av. Det är kommunala hand-

lings- och styrdokument. Vi placerar det vi läser som en möjlighet eller ett hinder för folkhälsoinsatser, 

exempelvis kan ett grönområde vara en möjlighet då det ger en motionsyta, samtidigt ett hinder då det 

kanske är dåligt belyst och då upplevs som otryggt. Vi letar även efter målgrupper, det kan vara en 

särskild plats eller en grupp människor. Detta gör vi för att tematisera och koda texterna utifrån vår 

modell för att lättare hitta relevant information till vår studie. De nyckelord och kategorier vi letat efter 

i vår empiri är förankrad i det vi läst i forskningsöversikten. Orden och kategorierna är knutna till våra 

frågeställningar och syfte med studien. Med det är dessa anknutna till möjligheter, hinder och målgrup-

per i samhällsplaneringen för fysisk aktivitet. Exempelvis kan vi ta ett nyckelord som tillgänglighet. 

Det nyckelordet genomsyrar mycket av vår empiri och med hjälp av vår modell har vi kunnat fastställa 

det. Idén till den här modellen fick vi från Camilla Palanders studie om storstadspolitik där hon på 

samma sätt utformat sin modell för att identifiera forskares, statliga politikens och  tjänstemäns per-

spektiv på problem, orsaker och lösningar. (Palander 2006, s.20). Anledningen till att vi använder oss 

av en sådan här modell är för att lättare förstå texterna vi läser, vi får lättare att besvara syftet och 

frågeställningarna med studien. Genom att använda matrisen och identifiera möjligheter och hinder för 

samtliga dokument ser vi lättare ett mönster i vad handlingarna berör och anser vara orsaker till fysisk 

inaktivitet samt lösningar för ökad fysisk aktivitet.  Denna modell ska läsas vertikalt och kan ses i sam-

manfattningen av resultatredovisningen. Där visas de kategorier och nyckelord vi identifierat. 
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Resultatredovisning 
Vi ska i detta kapitel studera Örebro kommuns översiktsplan som utgör kommunens viljeriktning i ett 

brett perspektiv samt tre strategiska styrdokument som visar hur arbetet för att förverkliga de visionära 

ställningstagandena ska gå till mer konkret. Styrdokumenten vi valt att studera är Örebro kommuns 

Grönstrategi, Trafikprogram och Strategin för arkitektur och byggande i Örebro kommun. Kommunen 

skriver att dessa tre strategier tillsammans är “en konkretisering av översiktsplanen” vilket är anled-

ningen till valet att studera just dessa styrdokument. Vi kommer även att studera Handlingsplan för ökat 

cyklande i Örebro kommun som blir ytterligare ett steg ner i ledet från översiktsplanen och styrdoku-

menten och kommer närmare de åtgärder och beslut som tas på kommunen för att realisera visioner och 

mål.  När vi studerar detta gör vi det utifrån vårt syfte och perspektiv som är att se hur kommunen 

förhåller sig till folkhälsa och fysisk aktivitet i samhällsplaneringen.  

Örebro översiktsplan 

Örebro kommuns översiktsplan “Vårt framtida Örebro” antogs 25 april 2018 av kommunfullmäktige 

och är kommunens viljeinriktning och ställningstaganden för de kommande 25 åren. Översiktsplanen 

är helt digital med ett antal textkapitel och digital karta med kartskikt som går att tända och släcka 

beroende på vilka skikt man vill se. (Örebro kommun 2018d).  

 

Trygghet för barn, hälsa och välmående i skolan pekas ut i översiktsplanen. Andelen barn beräknas öka 

kraftigt och riktlinjer i översiktsplanen pekar mot att kommunen måste se till att skolan följer utveckl-

ingen. En riktlinje är att man ska möjliggöra för lek och spontanidrott på skolgårdar under och efter 

skoltid om barnen vill ta del av exempelvis basketplan eller fotbollsplan på skolgården på sin fritid. 

Enligt översiktsplanen påverkas barns hälsa positivt om de får möjlighet till att motionera och leka 

utomhus. Barns transportvägar tas upp då barn tenderar att cykla eller gå till skolan om det finns bra 

gång- och cykelvägar samt att det är säkert och tryggt. Lokaliseringen av skolor ska därför ske på ett 

sådant sätt att det går att ta sig dit tryggt via gång- och cykelvägar. Gymnasieskolor ska lokaliseras 

centralt så samtliga elever ska ha möjlighet att kunna cykla dit om de vill. (Örebro kommun 2018f). 

 

Grönstrukturer pekas ut i översiktsplanen, i grönområden vistas människor för att i huvudsak bedriva 

sociala aktiviteter, motion eller vila. Naturturism finns och människor kommer hit för att exempelvis 

vandra, fiska, paddla, cykla och så vidare. Grönstrukturer blir en mötesplats där alla oavsett ålder, so-

cioekonomisk bakgrund eller liknande kan träffas och umgås. Det gynnar även folkhälsan men ospeci-

ficerat på vilket sätt. Förtätningen ökar och i takt med det måste även de gröna ytorna öka. Existerande 

grönytor måste också bli mer multifunktionella och tjäna till fler syften och värden hos alla typer av 
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människor. Kulturhistoriska platser pekas också ut i översiktsplanen, platserna används ofta av männi-

skor i form av rekreation. Människors tillgång till grönområden ska det tas hänsyn till när det kommer 

till planeringen av den fysiska miljön inom kommunen. (Örebro kommun 2018c).  

 

Fritid, idrott och kultur behandlas under samma rubrik i översiktsplanen och det står ”Att det finns god 

tillgång till platser för både spontan och organiserad idrott är betydelsefull för folkhälsa och delaktig-

het” (Örebro kommun 2018b). Förtätning och bostadsbyggande ska av den anledningen inte ske på 

dessa ytors bekostnad och mark reserveras just för detta syfte i nya strategiska lägen som visas i mark- 

och vattenanvändningskartan. Översiktsplanen uppmärksammar även skillnader i könsfördelningen av 

de som använder idrottsanläggningar och ska arbeta för att minska skillnaden och göra det tillgängligt 

för alla att använda dessa anläggningar. Anläggningar för fysisk aktivitet ska finnas nära hemmen för 

att skapa förutsättningar för att människor oberoende ålder och kön att mötas. Jämställdhet och tillgäng-

lighet är av stor vikt i planeringen av motions- och rekreationsområden, vikten av att kunna ta sig till 

dessa platser med kollektivtrafik, gång och cykel lyfts. (Örebro kommun 2018b). 

 

Folkhälsa är även en del i översiktsplanens avsnitt om trafik där det beskrivs att korta avstånd i en stad 

med blandade funktioner gör det lättare för människor att aktivt transportera sig genom att gå, cykla 

och åka kollektivt, och att det i sin tur gynnar bland annat folkhälsan. Stadsdelar och transportslag 

används i olika grad av olika människor på olika platser. Det finns skillnader i kommunen i hur stor 

utsträckning människor har tillgång till och använder bil, då 2% i Adolfsberg/Marieberg och 30% i 

Brickebacken inte har bil. Mellan könen finns det skillnader i bilanvändandet där männen är överrepre-

senterade och kvinnor oftare går, cyklar och åker kollektivtrafik. Örebro kommun satsar på transporter 

som är yteffektiva vilket är viktigt i en stad där befolkningen växer och vill vara ”en gång- och cykelstad 

med effektiv kollektivtrafik och fungerande biltrafik”. Översiktsplanen trycker även på att folkhälsan 

gynnas av vardagsaktivitet och att den fysiska planeringen ska göra det mer tilltalande för människor 

att gå och cykla, både som transport och som rekreation. Ett ställningstagande i översiktsplanen är att 

fotgängare ska ses som ett eget transportslag. I den fysiska planeringen måste ett ”hela-resan-perspek-

tiv” tillämpas för att det ska bli mer bekvämt att resa kollektivt, cykla och gå då dessa trafikslag ofta 

kombineras med varandra i en och samma resa. (Örebro kommun 2018e). 

Sammanfattning 
Barn är en tydlig målgrupp i översiktsplanen. Skolan fungerar som ett verktyg för att möjliggöra fysisk 

aktivitet för barnen. Aktiv transport till och från skolan är en viktig del i barnens vardag. Möjligheten 

att gå och cykla till och från skolan kräver att det är tryggt och säkert att göra det. Den otrygghet och 

osäkerhet som kan uppstå är om dessa cykel- och gångbanor är belägna i anslutning till biltrafik. Smala 

trottoarer kan vara en otrygghet då det kan tvinga en cyklist ut i biltrafiken om det är mycket folk på 
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trottoaren. Biltrafiken blir ett hinder för barn att aktivt kunna transportera sig och då måste det planeras 

för färdvägar som är trygga.   

 

Naturturism har ingen tydlig målgrupp men leder till rörelse och välbefinnande, tillgänglighet blir en 

viktig faktor i detta. Alla människor kanske inte har råd att exempelvis cykla ute i terräng som kräver 

en viss typ av cykel. Stadsparker ger en grön oas i staden och finns tillgängligt för alla. Det ses som en 

möjlighet för socioekonomiskt utsatta grupper att ta sig ut och få vara i en grön miljö utan att behöva 

resa långt eller spendera pengar. Idrottsanläggningar är en möjlighet för människors rörelse, men det är 

samtidigt ett hinder då alla människor inte kan delta i idrottsaktiviteter. Det blir uteslutande och endast 

för vissa grupper att delta.  

 

Förtätning är en del i översiktsplanen, korta avstånd gör det lättare för människor att aktivt transportera 

sig. Transporter är inte jämlikt fördelade mellan kön eller socioekonomiska grupper. Män reser i högre 

grad med bil. Bilen tar upp mycket yta i städer och blir ofta ett hinder för andra transportmedel, speciellt 

aktiv transport. Det är även i de socioekonomiskt starka grupperna bilägandet är störst i Örebro kom-

mun.  

Arkitektur och byggande i Örebro kommun 

Denna strategi för arkitektur och byggandet i Örebro kommun är en del av att göra översiktsplanen mer 

konkret i utvecklingen av staden och landsbygden. Strategin antogs precis som översiktsplanen våren 

2018. Strategin är en vägledning av kommunens ställningstaganden i översiktsplanen gällande olika 

områdens och funktioners önskade utformning och egenskaper men även hur man ska tänka gällande 

färg, form och andra arkitektoniska kvalitéer. (Örebro kommun 2018a). 

  

Mycket av strategins innehåll är kopplat till människors möjligheter att röra sig i staden. Till skola och 

till arbete men även på platser som har en primär funktion som en plats för fysisk aktivitet. Örebro 

kommun vill göra det enkelt att förflytta sig i staden och eftersträvar en tät och sammanhållen kommun 

som underlättar för gång och cykel och minskar behovet att transporteras med bil. Denna förtätning som 

kommunen förespråkar för att utnyttja mark och den redan befintliga infrastrukturen kan ske på luck-

tomter i staden, stora parkeringsplatser eller genom att riva byggnader som inte är lämpliga att bevara. 

(Örebro kommun 2018a, s.16). Trots denna målsättning är strategin tydlig med att all förtätning inte 

automatiskt är bra eller önskvärd. Det kan finnas andra värden, exempelvis biologiska, sociala eller 

estetiska som kan gå förlorade om en plats bebyggs. Detta kan få motsatt effekt än den önskade och bli 

ohälsosam om människor mister ljus in till sina bostäder, förlorar gröna områden som bidrog till rörelse 

och tillgång till natur. Av den anledningen lyfter kommunen vikten av att värdefulla platser såsom par-
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ker och naturområden inte ska bebyggas och innerstadens parker helt och hållet bevaras. (Örebro kom-

mun 2018a, ss.18,54). På vilket sätt byggnader utformas har en stor påverkan på människor vilja och 

möjlighet att röra sig på den platsen och hur det upplevs från gatan. Hur ens sikt är, hur ljus eller mörk 

en plats är och hur platsen är formad kring byggnader är alla faktorer av byggnadens form som har en 

stor påverkan på den upplevda tryggheten av rörelse vid bebyggelsen. Enformiga långa fasader och 

bullerplank önskas inte då även det påverkar den upplevda tryggheten, där ett fönster mot gatan kan 

göra stor skillnad i positiv riktning för trygghetsperspektivet. (Örebro kommun 2018a, s.33). 

  

Örebro kommuns befolkning växer, vilket ställer krav på de offentliga platser som finns runtom i staden 

och kommunen. De gemensamma rummen som finns behöver utvecklas till att vara flexibla och multi-

funktionella. Det ska finnas en mångfald för alla örebroare att nyttja de publika platserna, så en specifikt 

utpekad målgrupp och funktion av en plats är inte vad som eftersträvas. Det finns dock sådana platser i 

kommunen som har en positiv effekt på människors fysiska aktivitet, exempelvis skateparken som har 

ett tydligt syfte och restriktioner kring användandet. Fler än de som använder parken till att skatea finns 

på platsen, bland annat åskådare och där ser kommunen ett behov av att utveckla området till att ha fler 

funktioner än den enda som finns idag. Stadslivet kan gynnas av platser som har en aktivitet för en 

begränsad målgrupp som ytan för spontanidrott, men de allmänna platserna ska vara öppna och till-

gängliga för alla så att komplettera den bebyggelsen är önskvärt. (Örebro kommun 2018a, s.45). 

  

Strategin för arkitektur och byggandet i Örebro kommun lyfter viljan att vara en gång- och cykelstad. 

Den utmaning som finns idag för att skapa en stad som reflekterar den viljan är de barriärer de stora 

trafiklederna utgör. Gatan ska vara en plats för rörelse och grönstruktur där människor vill vara. (Örebro 

kommun 2018a, s.52). Den gröna infrastrukturen är mycket viktig att bevara och binda samman för att 

skapa stråk som är promenadvänliga och som även sträcker sig långt för att främja människors hälsa 

tillsammans med den biologiska mångfalden. (Örebro kommun 2018a, s.46). Det ska vara nära till na-

turen i staden, och även till idrottsanläggningar. Både för spontanidrott och för organiserad idrott, för 

att få en god folkhälsa hos befolkningen. Örebro kommun lyfter vikten av att utveckla möjligheterna 

för idrott på landsbygden för att skapa förutsättningar för alla att vara fysiskt aktiva. Flexibilitet är 

ledordet i denna utveckling, där en yta kan fungera för flera olika aktiviteter och syften. (Örebro kom-

mun 2018a, s.55). 

 

Örebro kommun ser en problematik med växande verksamhetsområden som ligger separerade från sta-

den med stora avstånd mellan byggnaderna. Denna struktur försvårar för framkomligheten för annat än 

bilen vilken inte är något som kommunen förespråkar. Områden som dessa vill kommunen göra tätare 

och mer tillgängliga för gång-, cykel- och kollektivtrafik samt göra det grönare och anpassa strukturen 

till mänsklig aktivitet, inte bara för fordonstrafik. (Örebro kommun 2018a, s.92). 
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Sammanfattning 
I byggandet av staden är den största faktorn som möjliggör för fysisk aktivitet närhet. Närheten som 

förtätning ger som gör det mer tilltalande för människor att gå och cykla då tiden det tar att nå olika 

funktioner förkortas. Det som därmed förhindrar fysisk aktivitet i form av vardagsaktivitet och aktiv 

transport är utglesning, sprawl, och den glesa infrastruktur det för med sig.  

  

Platser som är mörka, med antingen för dålig belysning eller med byggnader som är utformade på sådant 

sätt att de stänger ljuset ute från gatan hindrar fysisk aktivitet på platsen. Enformiga fasader med få eller 

inga fönster ut mot gatan eller där det är begränsad sikt upplevs som isolerade, och de som använder 

gatan för att gå eller cykla kan lätt känna sig otrygga. Ljusare platser för med sig en upplevelse av ökad 

trygghet, med variation av byggnader och dess höjder, där avbrott från husen med en park eller ett torg 

släpper in ljus.  

  

Möjliggörande av fysisk aktivitet i styrdokumentet är platsers multifunktionalitet och flexibilitet. Dessa 

platser används av olika grupper av människor och kan även vara på platsen under fler av dygnets 

timmar. En snäv målgrupp möjliggör fysisk aktivitet för några, men förhindrar den för fler. Genom att 

skapa platser där människor kan promenera, sitta stilla på en bänk och utföra olika fysiska aktiviteter 

samtidigt är den tillgänglig för en bred grupp av stadens invånare vilket kan locka fler till platsen.  

Örebro kommuns grönstrategi 

Grönytor och grönstruktur är i grönstrategin i första hand kommunalt ägda naturområden, parkområden, 

skogar och så vidare. I strategin tas även privata grönytor och statliga skyddszoner upp. Inne i städer 

kan grönstrukturen bestå av bland annat gröna tak, fotbollsplaner, idrottsanläggningar och strövområ-

den. Det grönstrukturer uppnår är att skapa en grön miljö i vardagen hos människor, dessa grönområden 

har sociala, kulturella och framförallt ekologiska funktioner i staden. Ett av syftena med grönstrategin 

är att uppnå nationella folkhälsomål (Örebro kommun 2017. s.7). Grönstrategin är ett 74 sidor lång 

strategidokument som antogs av samhällsbyggnadsnämnden i Örebro kommun 2017. 

 

Grönområden ger människor möjlighet att röra sig i en naturmiljö, och Örebro kommun lyfter i sin 

grönstrategi att möjligheten till att röra sig i grönområden är ett viktigt steg i att förbättra folkhälsan i 

kommunen (Örebro kommun 2017, s.6). Ett samband mellan god tillgång till grönområden och folk-

hälsa finns enligt Örebro kommun, dock specificeras inte hur det här sambandet fungerar (Örebro kom-

mun 2017, s.8). Det skapas naturliga mötesplatser i parker och grönområden, vilket stärker människors 

benägenhet att gå utomhus och röra på sig i form av exempelvis promenader som dels stärker en social 

hållbarhet inom området och skapar en bättre trygghet. I den bemärkelsen pekas äldre ut som en grupp 

som nyttjar möjligheten att gå ut och tar promenader med sina vänner eller släktingar i parker och 
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grönområden. (Örebro kommun 2017, s.9). Ett hinder mot förekomsten och utformningen av grönom-

råden är att samhället förtätas i allt högre grad och då är det oftast grönområden som blir lidande (Örebro 

kommun 2017, s.6). 

 

Spontanidrott och aktiv transport blir ledord i grönstrategin. Dels fungerar grönområden som en bra 

transportsträcka för att promenera eller cykla till jobbet eller skolan. Gröna ytor ger människor förut-

sättningar att röra sig i en grön miljö och motionen svenskar får idag sker främst genom rörelse i parker 

och andra utomhusmiljöer (Örebro kommun 2017, ss.13,17). Att det ska finnas möjlighet till spontanid-

rott i grönområden är en viktig social aspekt utöver hälsoaspekten. Det finns hälsoklyftor i samhället 

och grönområden ska kunna erbjuda motionsalternativ gratis för att alla människor från olika delar av 

samhället ska kunna vara fysiskt aktiv utan att bli hindrad av sin ekonomi. (Örebro kommun 2017, 

ss.9,17,27).  

 

Målgrupper till en park är egentligen hela befolkningen. Dock vill olika grupper av människor ha till-

gång till olika aktiviteter. Exempelvis är det viktigare för äldre med strövområden och promenadstråk, 

unga och tonåringar vill ha platser att umgås samt motionsytor som exempelvis en basketplan och barn 

behöver utrymme för att leka och tillgång till lekplatser. Aktiviteter är också någonting som genomgår 

trender och är beroende av utveckling, vilket betyder att parker genomgår förändringar och behöver 

ständigt utvecklas. (Örebro kommun 2017, s.27).  

 

Det finns en viss balansgång mellan att utforma en park för alla individer, äldre som yngre. Balans-

gången går även åt att definiera storleken på en park, där mindre parker med värden som att kunna sola 

eller sitta i skuggan av ett träd och vila är viktigare än motion. Människor lägger olika värden i olika 

grönområden vilket gör att man måste göra bedömningar om vilka aktiviteter eller vilken stämning man 

vill uppnå på platsen. (Örebro kommun 2017, s.20). Rofylldhet och återhämtning ses som en viktig 

värdering, vilket kan vara en krock med motion och rekreation, det är en bedömningsfråga hur man då 

vill utforma grönområdet (Örebro kommun 2017, s.29).  

 

Spontanidrott förekommer och platser som utegym brukas, de som använder dessa är i majoritet män. 

Varför kvinnor inte brukar dessa platser i lika stor utsträckning framgår inte (Örebro kommun 2017, s. 

26). Trygghet för kvinnor, barn och äldre tas dock upp som en viktig fråga i grönstrategin och att man 

måste bygga med den upplevelsen av trygghet tydligt utifrån ett kvinno-, barn- och äldre människors 

perspektiv (Örebro kommun 2017, s.28). 
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Grönområden i Örebro kommun har en roll att spela i olika avseenden. Summerat finns det en balans-

gång mellan att bemöta människors värden till vad de vill ha i en park, tillgodose behovet och möjlig-

göra för människor att röra på sig samt försäkra tryggheten för grupper som utnyttjar parken. (Örebro 

kommun 2017, ss.28, 20,27). 

Sammanfattning 
Grönområden ger en flykt från det urbana livet och en chans till rofylldhet, motion, välbefinnande och 

rekreation. Tillgänglighet är ett nyckelord som återkommer ofta och är en viktig faktor i utformandet 

av allmänna grönområden. De ska vara tillgängliga för alla grupper av människor, oavsett socioekono-

misk status exempelvis. Det sker en balansgång i utformandet av grönområden som blir en möjlighet 

samtidigt som det är ett hinder. Olika grupper värderar olika aktiviteter, en basketplan exempelvis är ett 

hinder för någon som inte spelar basket då ytan tas upp av denna aktivitet. Samtidigt kan en platt gräsyta 

med människor som solar utgöra ett hinder för människor som exempelvis vill spela fotboll. Mång-

funktionalitet blir ett nyckelord i grönstrategin tillsammans med balansgången.  

 

Trygghet är ett tema som återkommer. Med ett tydligt genusperspektiv är kvinnor en målgrupp som ses 

som föremål för trygghetsinsatser i grönområden. Män brukar spontanidrottsplatser i högre grad än 

kvinnor, anledning till varför vet man inte. Då kvinnor tas upp som föremål för stärkta trygghetsinsatser 

kan det vara så att kvinnor inte känner sig trygga nog att delta i aktiviteter på dessa platser. Orsaker till 

otrygghet kan vara dålig belysning och dålig gallring i grönområden. Barn och äldre är också en grupp 

som är föremål för trygghetsinsatser.  

 

Ytterligare ett hinder för grönområden är förtätning. Förtätning hindrar fysisk aktivitet i grönområden 

då de har en tendens att tas i anspråk vid byggnation av tätare städer. Förtätning möjliggör för fysisk 

aktivitet i andra avseenden, exempelvis aktiv transport, men inom grönstrategin blir förtätning ett hin-

der. 

Örebro kommuns trafikprogram 

Kommunens trafikprogram antogs 2014 och omfattar 8 sidor och är det övergripande dokumentet för 

trafikplanering i kommunen där sedan ett antal handlingsplaner som fokuserar smalare på cykelnät, 

gångstråk, kollektivtrafik, parkering med mera. Tre konkreta  mål sätts upp i trafikprogrammet och 

dessa ska ha uppnåtts år 2020. Första målet är att 60% av resorna i Örebro kommun ska göras med 

gång, cykel och kollektivtrafik vilket är en ökning med 16% från år 2011. Biltrafik med fossila bränslen 

ska minska till år 2020 och restiden med kollektivtrafik i Örebro tätort ska inte vara med än den dubbla 

jämfört med den tid bilresan tar. Att cykla ska inte ta mer än 1,5 gång den tid det tar att färdas sträckan 

med bil. (Örebro kommun 2014, s. 3).  
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Trafikplaneringen i Örebro ska enligt trafikprogrammet utgå från de tre hållbarhetsperspektiven ekono-

misk, ekologisk och social med människan i centrum för planeringen. Kommunen kallar det därför i 

programmet inte att trafikplanera utan att stadsplanera då trafiken måste ses som en del av staden för 

att uppnå den attraktiva och blandade staden med en variation av funktioner som kommunens målbild 

är. Örebro kommun vill skapa förutsättningar för människor att ta sig fram genom att gå, cykla och åka 

kollektivt istället för att välja bilen. Även bilanvändandet ska fungera i staden men det ska ske på de 

andra trafikslagens villkor och i låga hastigheter där det är möjligt. Exempelvis ska busstrafiken på 

huvudstråken prioriteras vid trafiksignaler. Sociala aspekter som trygghet och barnperspektiv prioriteras 

i planeringen och kommunen har som mål att barn och unga ska kunna röra sig i hela staden. (Örebro 

kommun 2014). 

  

Tillgänglighet skapas om man kan nå sina målpunkter genom att gå eller cykla. Att bygga ihop staden 

ökar rörligheten för människor i vardagen. Trafikprogrammet lyfter fram att planeringen av trafiken 

kan bidra till att göra stadens kärna mer attraktiv. Vägar och parkeringar ska inte utgöra den största 

delen av staden, istället ska mötesplatser, grönområden, arbetsplatser och bostäder prioriteras. En tät 

och sammanhållen stad eftersträvas där markanvändningen ska vara attraktiv för de boende och männi-

skor ska vilja vistas i staden. Då kommunen växer och uppskattas öka med 1500 personer/år ställer det 

krav på trafikplaneringen. Kommunen prioriterar därmed de trafikslag som är utrymmessnåla och ka-

pacitetsstarka där fler människor kan resa på en mindre yta och ser ett behov av att förflyttningar med 

bil måste minska. Den täta staden möjliggör för människor att förflytta sig med aktiv transport då av-

stånden är överkomliga. (Örebro kommun 2014).  

 

Det regionala perspektivet berörs även i trafikprogrammet där kommunen vill förbättra förutsättning-

arna att på längre sträckor pendla med cykel och kollektivtrafik för att stärka hela kommunens tillgäng-

lighet. (Örebro kommun 2014).  

Sammanfattning 
Förtätning ökar människors möjlighet till rörlighet med de aktiva transportslagen gång och cykel, vilket 

är en möjlighet till fysisk aktivitet. Genom att bygga bort behovet av att färdas med bil kan fler välja 

bort bilen men ändå kunna ta sig snabbt och smidigt till sina målpunkter med andra färdslag. En tydlig 

målgrupp i trafikplaneringen i staden är barnen, då kommunen genom barnperspektivet kan öka säker-

heten för dem. När det blir säkert för barn i trafiken blir det även automatiskt säkert för resterande 

människor. 
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Det vi kan utläsa som hinder för fysisk aktivitet är den plats bilen tar. Staden ska inte utgöras av bilvägar 

och parkeringar utan plats ska istället göras åt den mänskliga aktiviteten. Kommunen skriver uttryckli-

gen att bilanvändandet måste minska och de ska satsa på kapacitetsstarka och utrymmessnåla färdmedel, 

vilket är kollektivtrafik, cykel och gång. Bilen tar för stor plats i anspråk och utgör ett hinder för reste-

rande ressätt. Här utgör bilen och bilisterna föremål för det som behöver förändras för att möjliggöra 

för fysisk aktivitet, som de just nu förhindrar.  

Handlingsplan för ökat cyklande i Örebro kommun 

Handlingsplan för ökat cyklande i Örebro kommun antogs 2013, vilket är innan Trafikprogrammets 

antagande men bygger på kommunens tidigare Trafikplan. Trafikplanen har arbetas in i Trafikprogram-

met och Handlingsplanen för ökat cyklande ryms under det paraply Trafikprogrammet utgör trots tidi-

gare antagande.  

 

Handlingsplanen gör tydliga kopplingar till människors enskilda hälsa och folkhälsa ur ett större sam-

hällsperspektiv då den lyfter att ett ökat cyklande reducerar sjukfrånvaro och andra kostnader från 

ohälsa minskar. Örebro kommun vill öka medborgarnas cyklande och har som mål att var tredje resa 

ska ske med cykel år 2020, till skillnad från var fjärde som det var då handlingsplanen skrevs. Hand-

lingsplanen för ökat cyklande i Örebro kommun gör kopplingar till kommunens folkhälsoplan och lyfter 

vikten av vardaglig fysisk aktivitet för alla samt att säkerhet och trygghet för att transporteras på det 

sätt som utgör fysisk aktivitet är en viktig förutsättning. (Örebro kommun 2013, s.6).  

 

Aktiv transport med cykel som färdmedel ska vara enkelt och bekvämt, vilket handlingsplanens förslag 

till åtgärder vittnar på är det kommunen vill förbättra. Förbättringar för att ändra inställningar till det 

människor anser vara anledningar att inte cykla är tiden det tar och att det finns alternativ som är mer 

komfortabla. Indelningar och kategoriseringar av cykelnätet i antingen Huvudcykelstråk, Stadscykelnät, 

Lokalcykelnät, Rekreationscykelvägar och regionala cykelstråk får således olika kvalitéer där hastighet 

och restid reduceras med hjälp av trafikseparering från bilar och fotgängare, breda körbanor och för-

kortning av tiden vid trafikljus. Stråken är tänkta att användas av vuxna och unga som använder cykeln 

för att transportera sig till arbete och skola. Stadscykelnät och lokalcykelnät är i blandtrafik där åtgärder 

görs för att göra det lätt för cyklister att ta sig fram och synas i trafiken. Cykelboxar längst fram vid 

trafikljus är en åtgärd som synliggör cyklister och ger dem företräde framför bilen för ökad säkerhet till 

den oskyddade trafikanten. Stort fokus ligger i handlingsplanen på sociala värden som exempelvis 

trygghet och jämställdhet då ett fungerande cykelnät ökar tillgänglighet och rörlighet för fler människor. 

(Örebro kommun 2013, s.11). Insatser för frågor som enligt kommunen inte varit prioriterade tidigare 

har de ökat fokus på, exempelvis säkra cykelparkeringar. Avsaknaden och det bristande underhållet av 

parkeringar är även en faktor som bidrar till att människor kör bil istället för att cykla. Detsamma gäller 
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för drift och underhåll av cykelvägar som när den inte är tillräcklig skapar otrygghet för att säkerheten 

brister, eller att underlaget är bristfälligt på grund av exempelvis snö, is eller sand. (Örebro kommun 

2013, ss.15-17).  

 

Handlingsplanen för ökat cyklande i Örebro kommun ska stärka de tre aspekterna av hållbar utveckling 

där de vill minska bilresorna på grund av dess negativa påverkan på miljön som cykeln kan ersätta. Den 

ekonomiska hållbarheten stärks då kostnaderna för ohälsa i samhället minskar om cyklingen och med 

det den fysiska aktiviteten ökar, ekonomin ska även gynnas av att arbetsregioner kan bli större och 

generera ekonomisk tillväxt. Den sociala hållbarheten stärks av ett fungerande cykelnät med säkra vägar 

och parkeringar då tillgängligheten till samhällsservice för alla kommunens medborgare ökar, speciellt 

de som inte har möjlighet att köra eller äga en bil. Kommunen lyfter även att gång- och cykelnätet är 

viktig för den sociala hållbarheten då det kan “knyta samman olika stadsdelar och bryta både sociala 

och fysiska barriärer”. Insatser görs även för att stärka social hållbarhet genom en cykelskola för kvin-

nor födda utomlands för att stärka jämlikheten i människors rörlighet. (Örebro kommun 2013, s. 38). 

Sammanfattning  
I handlingsplanen för ökat cyklande finns det ett återkommande hinder vilket är bilens plats på gator 

och i staden i stort. De åtgärder som föreslås i handlingsplanen är att separera cykeln från bilen i det 

snabbaste cykelstråket, och i andra typer av cykelstråk i staden ta plats från bilen i körbanor och längst 

fram vid trafikljus. Möjligheter till fysisk aktivitet ligger i att göra gatan trygg och tillgänglig för cy-

klister och att ge trafikslaget mer plats. Det står i handlingsplanen att cykelparkeringar inte har varit en 

prioriterad fråga, prioriteringen har då legat någon annanstans. Även vad gäller underhåll av de cykel-

vägar som finns har den varit bristfällig och människor väljer bort att cykla när underlaget inte tillåter 

då det finns risk för skador. Hinder för cyklister är den stora plats bilen tar, som genom att minska den 

platsen och öka cyklisternas med bredare cykelvägar och säkrare trafiklösningar möjliggör för ökat 

cyklande. Specifikt kvinnor födda utomlands utgör en grupp där kommunen gör insatser för att lära dem 

att cykla. Detta integrationsarbete stärker kvinnornas möjlighet att kunna röra sig längre på egen hand 

vilket ökar jämlikheten och är även ett sätt att få olika socioekonomiska grupper att ha tillgång till 

samhällsservice.  

Sammanfattande gemensamma möjligheter och hinder 

Det finns fler än en målgrupp för hälsofrämjande insatser, målgrupperna som explicit utpekas mest är 

kvinnor och barn. De facto säger dokumenten att dessa målgrupper behöver fler eller stärkande insatser 

mot exempelvis trygghet än övriga grupper.  
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Möjligheterna till fysisk aktivitet är många. Grönområden med motionsytor, aktiv transport i täta om-

råden och tillgängligheten som präglar dessa strategidokument ses som en stor möjlighet. Det mesta 

som tas upp i de strategidokument, program och den handlingsplan vi studerat är vikten av tillgänglighet 

för alla. Idrottsanläggningar som ska vara öppna för alla att nyttja, samtidigt som dessa kan bli ett hinder 

för vissa människor. Idrottsplatser tar upp yta och kan endast brukas av en viss grupp, människor som 

inte kan genomföra den aktiviteten kan inte delta. Förtätningen ses som en möjlighet för aktiv transport 

blir ett möjligt hinder för grönområden då de ofta tas i anspråk när städer förtätas. 

  
De övergripande faktorerna vi hittat som möjliggör alternativt hindrar fysisk aktivitet redogör vi för i 

en modell nedan, samma modell som redovisades i metodavsnittet. Vi lyfte det vi såg som nyckelbe-

grepp och la det inom antingen en möjlighet eller ett hinder. (Läs modellen vertikalt). 

 
 
 
                                             Möjligheter                                                                  Hinder                    
Grönstruktur                Tillgänglighet, öppenhet.                                         Balansgången av värden. 
                                     Balansgången av värden.                                      Vissa vill ha rofylldhet andra 
                                       Multifunktionella                                     motion. Trygghet för kvinnor barn &            
                                                                                                           äldre tas upp som en särskild fråga. 
 
Trafikprogram               Tät bebyggelse                         Bilens plats 
               Befolkningstäthet          Barriärer i form av trafikleder
                                                                                                          Gles bebyggelse/ sprawl 
                              
Handlingsplan cykel    Cykelbanor för olika syften               Gles bebyggelse/sprawl 

           Ökad och synliggjord plats i gatan  
 
Översiktsplan            Skolan (fysisk aktivitet för barn).                             Otrygg aktiv transport (barn) 
                                  Multifunktionalitet. Tillgänglighet.                       Alla kan inte delta på samma                    
                                                                                               aktiviteter, exempelvis idrottsanläggningar 
 
Arkitektur           Närhet genom förtätning                    Gles bebyggelse/sprawl 

          Varierad bebyggelse och ljusinsläpp      Mörka platser, tätt och högt byggt    
          Multifunktionella platser                    Enformiga fasader  

                  Begränsad sikt på en plats  
 

(Analysmodell 2) 
 
 
Vilka målgrupper i form av grupper och platser som är föremål för folkhälsofrämjande insatser stude-

rades även. Barn är den mest utpekade gruppen, då man exempelvis vill fastställa en säker aktiv trans-

port för barn till och från skolan. Kvinnor är en annan utpekad grupp speciellt i samband med ordet 
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trygghet och rörelse. Ett exempel ur modellen är att inom trafikprogrammet har de mest tydliga möjlig-

heterna för fysisk aktivitet varit tät bebyggelse och befolkningstäthet, medan de främsta hindren har 

varit bilens plats, barriärer i formen av trafikleder och sprawl. 

 
Det finns två aspekter som skrivs fram som föremål för de hälsofrämjande insatserna. Det är antingen 

den rumsliga dimensionen, platsen i sig, såsom grönområden, spontanidrottsplatser som kan skapa för-

utsättningar eller barriärer för fysisk aktivitet. Hur en plats är utformad, var den är lokaliserad, vägarna 

dit och känslan väl där är faktorer i detta. Utöver platsen i sig är den andra aspekten av hälsofrämjande 

insatser mobilitet. Hur människor kan röra sig från olika målpunkter när de transporterar sig skapar 

fysisk aktivitet genom aktiv transport. Detta är en viktig del i det folkhälsofrämjande arbetet och besk-

rivs som det främsta sättet att få vardagsmotion för de människor som själva inte är fysiskt aktiva.  
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Analys 
Vår empiri bestod i största del av mobilitetsmöjligheter/hinder och möjligheter/hinder i det fysiska rum-

met. Sociala dimensioner och diskussioner om exempelvis isolering togs inte upp. Däremot fanns det 

diskussioner om hur man skapar sociala mötesplatser för människor att träffas och genomföra sociala 

aktiviteter. Varför det är viktigt med dessa ur ett folkhälsoperspektiv var ingenting vi hittade i vårt 

insamlade material. En möjlig anledning till att inte ta upp det kan vara att isolering från socialliv ofta 

leder till psykiska och inte fysiska sjukdomar som exempelvis depression  (Rydin et al. 2012). Om en 

människa blir deprimerad och isoleringen mer markant kanske det blir ännu svårare för dessa människor 

att gå utomhus och vara fysiskt aktiva och stillasittandet kanske därav bara ökar och blir ett folkhälso-

problem även ur en fysisk bemärkelse. 

 

Det kunskapsgap som belystes i vår forskningsöversikt (Carmichael et al. 2012) såg vi inga tecken på i 

vår empiri. Det behandlades inte och det nämndes inte som en potentiell problematik. Vi måste dock 

poängtera att all vår empiri är från samma källa, vilket är Örebro kommun, och utgör riktlinjer för 

planerare. Detta kunskapsgap kanske är obefintlig i svensk kontext som denna studie utgör till skillnad 

från i de länder vår forskningsöversikt berörde. Det kan också vara så att hade vi tagit med empiriskt 

material från en annan organisation, myndighet eller liknande hade vi kanske sett att det fanns ett kun-

skapsgap. Det är möjligt att en annan empiri hade behandlat sambandet mellan fysiskt aktivit och sam-

hällsplaneringen annorlunda.  

Hinder för fysisk aktivitet 

Rumsliga hinder 
Hinder i det fysiska rummet kan skilja sig åt. Något som ses som ett hinder till rörelse för vissa männi-

skor kan också vara möjligheter till rörelse för andra. En tät bebyggelse förespråkas av Örebro kommun 

för att det blir lättare för människor att transportera sig i en tätbebyggd stad och det underlättar för aktiv 

transport (Örebro kommun 2018a, s.16). När det kommer till grönytor ses dock inte förtätning alltid 

som ett bra alternativ då det ofta tar grönområden i anspråk. Förtätningen blir ett hinder för fysisk akti-

vitet med tanke på all fysisk aktivitet som pågår i ett grönområde. Utöver det visar forskningen att 

människor som bor nära ett grönområde ofta har bättre hälsa och är mer fysiskt aktiva. Barns rörelse-

mönster blir även mindre när städer förtätas då fria ytor för lek minskar då barn inte kan gå så långt 

själva.  

 

När en yta tas i anspråk för ett speciellt syfte exempelvis en skatepark, som i och för sig gynnar fysisk 

aktivitet för en grupp människor så omöjliggör den annan aktivitet på den platsen för en stor grupp 

övriga människor som inte kan delta i en sådan aktivitet. 
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Otrygghet lyfts ofta, barn och kvinnor är särskilt utpekade när det kommer till upplevd otrygghet och 

tas upp i särskilt avseende i grönstrategin av Örebro kommun (Örebro kommun 2017, s.28). Det nämns 

aldrig explicit i de kommunala dokumenten vad som orsakar otryggheten. Bristande belysning som 

tagits upp i vår forskningsöversikt (Marmot et al. 2008) kan vara en faktor. Varför belysning är en 

otrygghetsfaktor för kvinnor och inte för män kan vara för att kvinnor är mer utsatta än män när det 

kommer till sexuellt våld exempelvis. Därför kan en plats där ens omgivning inte är lätt att se för att det 

är dåligt belyst bli otrygg. Precis som belysning kan buskage och träd spela roll som otrygghetsfaktor i 

exempelvis ett grönområde. Om en plats inte blir tillräckligt gallrad kan samma problematik uppstå. 

Platsen hindrar då kvinnor för fysisk aktivitet medan en annan grupp (män) kan använda platsen utan 

att bli hindrad. Det uppstår då en tydlig genusaspekt i om det fysiska rummet upplevs som otryggt och 

om det utgör ett hinder eller inte. Det är tydligt att det är platserna i sig som beskrivs utgöra möjligheter 

eller hinder för den fysiska aktiviteten hos människor. Andra faktorer finns inte med som att andra 

människor skulle utgöra ett hinder för rörligheten exempelvis en mörk kväll vilket reducerar vad vi kan 

se som åtgärder till att främst göra förändringar i den fysiska miljön. De publika rummens utformning 

och läge såsom gator, parker och torg tycks i dokumenten vara avgörande ifall människor väljer att röra 

på sig, men kan även bero på andra faktorer och gör att miljön inte är den enda beståndsdelen till att 

fysisk aktivitet utförs eller inte. 

 

Ett annat hinder kan vara sociala ytor. Det är svårt att dra någon slutsats men det forskningsöversikten 

tog upp är isolering och utanförskap och hur det kan påverka den psykiska hälsan och i sin tur den 

fysiska hälsan. Empirin tar upp att sociala aktiviteter utförs på vissa platser och att platserna utformas 

så det ska gå att genomföra sociala aktiviteter. Däremot finns det sällan förslag på hur man ska aktivitera 

de människorna som kanske inte kan eller vill ingå i sociala aktiviteter. Handlingsplanen för ökat cyk-

lande tog upp hur man vill integrera utrikesfödda kvinnor med cykelskola men det finns sällan något 

som talar om hur rummet ska utformas för att mer asociala människor ska utnyttja det. Det är en sida 

man kanske inte tänker på men vissa platser kanske måste utformas med det i åtanke att alla människor 

kanske inte vill vara runt människor när det ska vara fysiskt aktiva. En kritik mot detta är att platserna 

ska vara öppna och tillgängliga. Det blir en svår problematik men det kanske finns sätt att genomföra 

det på, iallafall är det en aspekt som kan vara med i planeringssammanhanget. 

Mobilitetshinder 
Vad gäller fysisk aktivitet och mobilitet är det aktiv transport som står i fokus. Förutsättningen för att 

kunna använda sig av det som transportsätt är att avstånden inte är för långa. Sprawl är ett hinder för 

fysisk aktivitet eftersom den glesa bebyggelsen denna samhällsutveckling skapar ofta resulterar i ett 

bilberoende. Långa avstånd mellan samhällsservice och stadens olika delar bidrar till att det tar det lång 



 
 
 

31 
 

tid att på något annat sätt än med bil färdas dessa sträckor. För de flesta blir då att cykla eller åka 

kollektivt inte ett realistiskt alternativ. Sprawl utgör därför ett hinder för människors fysisk aktivitet 

främst i form av den vardagsmotion aktiv transport ger. I en tät stad där det är närmare mellan olika 

funktioner, arbete och hem går det snabbare att med aktiv transport ta sig till sina målpunkter inom 

staden. (Frumkin 2002). Örebro kommun förespråkar en tät stadsutveckling men är också tydliga med 

att poängtera att all form av förtätning inte per automatik är positiv då ytor som skulle kunnat användas 

till aktivitet byggs bort. Stadens parker ska därför i sin helhet behållas. (Örebro kommun 2018a, 

ss.18,54). Med den förväntade befolkningstillväxten i kommunen blir trycket på bostäder högre. Genom 

att vilja bevara grönområden i staden i dess befintliga storlek ställs det krav på bebyggelse på andra 

platser. Vi ser att det kan bli en konflikt mellan att undvika att bygga så staden brer ut sig mot en 

utglesad bebyggelse och att förtäta på lucktomter i staden utan att de befintliga bostäderna påverkas för 

mycket av förändrat ljusinsläpp och minskad plats i sitt bostadsområde som påverkar rörligheten på ett 

negativt sätt.  

 

Den ökade biltrafiken har gjort att färre människor går och cyklar för att ta sig fram (Rafiemanzelat, 

Emadi & Kamali 2017). Den största utmaningen kommunen ser i dagsläget för att bli en gång- och 

cykelstad är de stora trafikleder som finns och som utgör barriärer för andra färdsätt än bilen. (Örebro 

kommun 2018a, s.52). De stora trafiklederna utgör en barriär för människor och gör det svårare att välja 

ett annat trafikslag än bilen som är det som har den mest komfortabla och omfattande infrastrukturen. 

Genom en tät stad kan utbud öka och avstånd minska men en fysisk barriär och även en mental barriär 

kan tänkas förhindra människors val av fysisk aktivitet på platsen på grund av det dem upplever som 

hinder till deras rörlighet. Vikten av kollektivtrafik i områden utanför staden och dess service är stor för 

de som inte har möjlighet att färdas med bil (Corburn & Gottlieb 2009), det är även bättre att resa 

kollektivt ur ett fysisk aktivitet- och folkhälsoperspektiv då de som reser kollektivt går avsevärt mer än 

de som åker bil (Tajalli & Hajbabaie 2017). Örebro kommun vill ge mer plats åt gång- och cykel och 

minska bilens plats i staden (Örebro kommun 2014). Detta kan bli en konflikt då bilen och bussen, som 

utgör kollektivtrafik, färdas på samma vägar. De som reser med buss utifrån staden kan påverkas nega-

tivt av den prioritering som görs, även fast den är avsedd för bilen och reduceringen av dess plats. En 

tät stad där bostad, arbete och nöje kan nås med cykel förenklar för aktiv transport i staden men det är 

många som inte bor i staden och för dem krävs det en fungerande kollektivtrafik med buss för att kunna 

konkurrera med bilen. Egna körfält och prioriterade trafiksignaler för bussar är ett sätt att underlätta för 

denna typ av kollektivtrafik på vägarna.  

 

Det regionala perspektivet är något som Örebro kommuns trafikprogram tar upp gällande aktiv transport 

och de vill stärka möjligheten att med cykel och kollektivtrafik pendla långa sträckor (Örebro kommun 

2014). Här blir kollektivtrafiken återigen extra viktig då, såsom kommunens handlingsplan för ökat 
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cyklande berör, snö och is som vägunderlag på vinter och osopade gator på våren är anledningar till att 

människor väljer bilen framför cykeln (Örebro kommun 2013, ss.15-17). För att öka den fysiska akti-

viteten hos människor i deras förflyttning när gång och cykel inte är ett alternativ krävs en effektiv 

kollektivtrafik som tillfredsställer mobilitetsbehovet så att bilen inte är det enda rationella alternativet. 

På samma sätt gles bebyggelse i form av sprawl gör människor beroende av bilen krävs en effektiv 

kollektivtrafik på landsbygden för att kunna förflytta sig på annat sätt än med bil. Det kan dock vara 

svårt med resandeunderlag på landsbygden, och en tur-tät kollektivtrafik utan resande skulle innebära 

dyra kostnader för kommunen.  

Möjligheter för fysisk aktivitet 

Rumsliga möjligheter 
Ett grönområde kan tjäna fler än ett syfte. Den balansgång man måste gå för att få in olika värden är 

dels ett hinder och dels en möjlighet, beroende på vilken målgruppen är. I stora drag är grönytor en 

möjlighet för rörelse. Forskning har visat att människor som bor nära ett grönområde har bättre hälsa 

och rör sig i större utsträckning än andra (Hooper 2018). Om man ska gå denna balansgång mellan 

värden när man utformar den fysisk miljön, kanske man måste vara beredd på att alla människor inte 

har samma värden när det kommer till vilket syfte en plats ska tjäna. Medan vissa finner rofylldhet och 

återhämtning som en viktig del finner andra motion och rekreation som viktigt. Därför blir denna multi-

funktionalitet en möjlighet för rörelse, även om det skulle hindra en viss grupp så möjliggör den för 

många andra grupper. En plats kan tjäna flera syften, exempelvis en grönyta kan uppnå både rofylldhet 

och motion. Eftersom vi i Sverige har ett planeringsorgan (kommunen) som har möjlighet att ha med-

borgardialoger och utforma platser efter vad folk faktiskt vill ha och utifrån de värden som värderas 

högst får Sverige ett unikt sätt att tackla denna problematik på. Estetik är en viktig del för att skapa 

rörelse på dessa ytor. Om ett område inte är estetiskt tilltalande vill människor generellt sett inte röra 

på sig där. 

 

Ett fysiskt rum som är tillgängligt är en viktig del för att möjliggöra rummet för människor och deras 

fysiska aktivitet. Om parken, basketplanen, skateparken eller annat inte är tillgängligt blir det inte längre 

en möjlighet. Om det är öppet men endast för ett fåtal tjänar det mer som ett hinder då ytan tas upp och 

en stor grupp människor kan inte bruka den. Av det vi studerat, som exempelvis grönområden är till-

gänglighet och öppenhet en stor faktor. Socioekonomisk bakgrund är inte en faktor för användandet av 

en park (de Blasio 2016) utan alla grupper kan i stort sett använda en park. Om man även utformar 

parken så den ska bli så multifunktionell som möjligt, möjliggör man för fysisk aktivitet på en yta för 

många människor. Naturen är en stark faktor i det här, oavsett om det tas upp inom parker eller natur-

turism så spelar naturen en stor roll i att få människor att vara mer fysiskt aktiva. Det kanske är en del 
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som är viktig att trycka på i arbetet med folkhälsa, om områden är gröna blir människor generellt mer 

fysiskt aktiva.  

 

Skolan och skolgårdarna blir ett fysiskt rum som möjliggör för barns fysiska aktivitet, men då städer 

förtätas kan även skolgårdar bli lidande, precis som grönområden. Om man även vill möjliggöra för en 

trygg och säker aktiv transport för barn till och från skolan måste man skifta fokus då staden idag är 

väldigt centrerad kring bilen. Trots att det finns vissa trendbrott och man på många platser möjliggör 

för en bättre aktiv transport är bilens plats betydligt större. Det är inte orimligt att dra en slutsats om att 

föräldrar kan vara oroliga om deras barn ska cykla till en skola som ligger centralt beläget om den 

omges av mycket biltrafik. 

Mobilitetsmöjligheter 
Planering av kompakta städer underlättar för fysisk aktivitet både i form av transport och som fritids-

aktivitet (Corburn & Gottlieb 2009). Det finns tydliga hälsofördelar med den vardagsaktivitet som aktiv 

transport utgör, såsom lägre nivå av övervikt och fetma och den minskar även risken för hjärt- och 

kärlsjukdomar. Gående utgör den högsta nivån av fysisk aktivitet av de olika aktiva tronsportslagen. 

(Tajalli & Hajbabaie 2017). Förtätning som kan utgöra ett rumsligt hinder för grönytor och parker är 

oftast till fördel och en möjlighet för mobilitet då det med tätheten blir lättare att röra sig och ha tillgång 

till en variation av funktioner utan att behöva åka bil för att nå dessa. Örebro kommun vill vara en tät 

och sammanhållen kommun som underlättar för gång och cykel och minska behovet att transporteras 

med bil (Örebro kommun 2018a, s.16). Minskningen av biltrafik i staden är en förutsättning för att 

andra trafikslag ska få mer plats då gatans plats i staden är begränsad.  

 

Forskning visar att befolkningstäthet, blandad markanvändning, gatuanslutning samt om det finns par-

ker eller andra fritidsanläggningar är faktorer som gör att människor väljer att gå och mäts genom 

walkability (Gartell & Elliott 2014, s. 166). De faktorer som beskrivs öka transporter genom gång är en 

beskrivning på en stad Örebro kommun strävar efter att bli. Folkhälsa och enskilda människors fysiska 

aktivitet i staden gynnas av denna utveckling och blir även en fråga om jämställdhet då alla ska kunna 

nå motionsytor och samhällsfunktioner genom att gå, cykla och kollektivtrafik. Örebro kommuns över-

siktsplan lyfter skillnaden i bilägande bland socioekonomiska grupper där det finns en stor skillnad i 

tillgången till bil mellan de starkare och svagare grupperna. Skillnaden mellan könen är också tydlig då 

män åker mer bil och kvinnor använder sig oftare av de aktiva transportslagen samt kollektivtrafik för 

att transportera sig (Örebro kommun 2018e). Genom den ökade framkomligheten av andra transportslag 

än bilen ökar även tillgängligheten för fler grupper människor i kommunen och blir en viktig del i 

jämställdhetsarbetet och inte enbart folkhälsan.  
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Målgrupper 

De målgrupper som utmärkt sig i vårt empiriska material har dels varit barn. Barn har pekats ut som en 

grupp i vårt empiriska material och förekommer i samband med begrepp som trygghet och säkerhet. 

Det är tydligt att när man pratar om barns aktiva transporter så är trygghet en avgörande faktor i om 

barn transporterar sig via aktiv transport till och från skolan eller inte. Det är också i grunden ett beslut 

föräldrar tar om barnet ska få cykla eller gå till skolan om det är så att de aktiva transportvägar som 

finns inte är trygga och säkra så minskar chansen att föräldrar låter sina barn aktivt transportera sig. 

Istället kanske man då väljer att skjutsa sina barn eller låta barnen åka kollektivt. Med tanke på osäker-

heten det kan skapa för övriga trafikanter är det viktigt att biltrafiken minskar i staden. Varför just barn 

pekas ut kan vara för att barn kanske inte är lika bra på riskbedömning och har inte fullt utvecklat 

konsekvenstänk. Vilket gör det farligt att vistas i en miljö där bilar tar störst och mest plats. 

 
Kvinnor är även en målgrupp som tagits upp. I både vår forskningsöversikt och vårt empiriska material 

tas kvinnor som grupp upp i samband med begreppet trygghet. Det är ingen långsökt slutsats att dra när 

man säger att kvinnor är mer utsatta och inte kan bruka alla ytor på samma sätt som män kan. Exemplet 

att män använder spontanidrottsplatser i högre grad än kvinnor (Blomdahl, Elofsson & Åkesson 2012.) 

kan ha många förklaringar men eftersom spontanidrottsplatser ofta förekommer på grönområden är det 

sannolikt att belysning och gallring spelar en roll i att kvinnor inte utnyttjar dessa platser i lika stor 

utsträckning 

 

Platser som ofta tas upp som föremål för hälsofrämjande insatser är grönytor som en arena för att främja 

fysiskt aktivitet, en annan plats är även skolan som tas i översiktsplanen är en plats för barnens fysiska 

aktivitet. Staden är annars den mest övergripande platsen som pekas ut. Det är tydligt att all forskning 

och empiri vi har använt oss av har ett stort fokus på staden och det urbana. Landsbygd nämns sällan. 

En anledning till varför kan vara för att den bebyggda miljön är inte lika omfattande på landsbygden 

och att fokus och att fokus ofta hamnar på staden. Däremot är landsbygden och landsbygdsorter fortfa-

rande bebyggda miljöer och människorna där löper lika stor risk för att drabbas av konsekvenserna av 

stillasittande.  

 

Aktiva transportvägar blir platser av betydelse och som blir målplatser att upprätta och utveckla. Det 

går ofta hand i hand med till exempel grönområden men pekas ut enskilt genom exempelvis handlings-

planen för ökat cyklande.  
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Slutsats och egna reflektioner 
Vi har i denna studie undersökt hur det genom den fysiska miljön och samhällsplanering går att främja 

människors fysiska aktivitet och folkhälsa. För att tydligare se hur ett sådant arbete bedrivs inom kom-

munal samhällsplanering har vi studerat Örebro kommuns Översiktsplan, strategi för arkitektur och 

byggande, grönstrategi, trafikprogram och handlingsplan för ökat cyklande. De frågor vi formulerat för 

att få svar på detta är;  

 

● Vad är det i samhällsplaneringen som hindrar eller möjliggör fysisk aktivitet? 

● Vad och vilka är föremål för folkhälsoinsatser i Örebros kommunala dokument? 

 

I vår studie av Örebro kommun har vi identifierat vad som gemensamt utgör föremål för folkhälsofräm-

jande insatser. Dessa är de platser som möjliggör för fysisk aktivitet (grönområden, spontanidrottsplat-

ser), mobilitet i staden i form  av aktiv transport framför bilburen trafik, och människors egna upplevel-

ser av trygghet som avgör om en plats eller färdväg används för fysisk aktivitet eller inte. Tidigare stötte 

vi på ett kunskapsgap som kan uppstå mellan planerare och de som arbetar med folkhälsofrågor i andra 

länder (Carmichael et al. 2012). Detta är inte något som vi i vårt empiriska material har kunnat identi-

fiera. I vår data ser vi att folkhälsa är något som behandlas i samhällsplaneringen i Örebro, med fokus 

på ökad fysisk aktivitet på platser och genom val av transport. Miljön ses som den bestämmande faktorn 

i om människor är fysisk aktiva eller inte och insatser i den fysiska miljön ses som avgörande för att 

människor ska vara fysisk aktiva.  

 

För en större förståelse av ämnet vi studerat, eller för en vidare studie, skulle intervjuer med tjänstemän 

på olika positioner som arbetar med både planering respektive folkhälsa gett en inblick i hur samarbetet 

mellan områdena ser ut. Det skulle även svara på om det råder delade meningar i hur arbetet med ökad 

folkhälsa i samhällsplaneringen bör bedrivas på bästa sätt eller om de är överensstämmande. Region 

Örebro län är en aktör som arbetar med folkhälsan hos befolkningen vars arbete skulle vara intressant 

att studera i vidare forskning. Faktorer som trygghet skulle även kunna studeras vidare genom intervjuer 

med människor som använder platser som utegym, spontanidrottsplatser och grönområden för att vara 

fysiskt aktiva och på så vis tagit del av människors upplevelser och varför individer väljer att bruka 

platsen för fysisk aktivitet eller inte. Vidare skulle det även vara intressant att se vad som händer senare 

i planprocessen. Hur mycket av det som står i översiktsplanen och alla strategidokument går det att 

utläsa från detaljplanerna? Hur mycket av folkhäsloaspekterna är kvar när en byggherre exploaterar 

marken?  
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