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Fysisk aktivitet är viktigt i arbetet med att före-
bygga kroniska sjukdomar och ohälsa, till exem-
pel hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och depres-
sion. Samtidigt främjar den fysiska aktiviteten 
människors hälsa och välbefinnande.

Att vara fysiskt aktiv handlar inte ”bara” om 
organiserad träning och motion, utan även om 
vardagliga aktiviteter som att cykla eller prome-
nera, leka och leva friluftsliv. Därför spelar det 
stor roll hur vi planerar, bygger och förvaltar 
våra städer och områden. Människor blir mer 
benägna att leva aktivt om de har nära till platser 
som främjar fysisk aktivitet, och om dessa platser 
är tillgängliga och användbara.

Det finns alltså många goda skäl till att aktörer 
på lokal och regional nivå bör ägna sig åt en mer 
aktiv samhällsplanering. Att skapa goda samhäl-
leliga förutsättningar för fysisk aktivitet kan

 – främja folkhälsan och en hållbar utveckling
 – motverka trafikskador, buller och miljöföro-  

 reningar
 – stärka sociala relationer och socialt kapital
 – främja turismen
 – vara samhällsekonomiskt lönsamt
 – förbättra den allmänna tillgängligheten
 – motverka geografisk segregation
 – bidra till en mer sammanhållen byggd miljö. 

Statens folkhälsoinstitut har regeringens upp-
drag att påbörja ett tvärsektoriellt och långsik-
tigt utvecklingsarbete om den byggda miljöns 
betydelse för fysisk aktivitet. Vi har tagit fram 
denna manual för att underlätta arbetet på lokal 
nivå. Manualen ger vägledning om hur man kan 
främja fysisk aktivitet genom fysisk planering och 
när man utformar byggda miljöer. Den vänder sig 
framför allt till aktörer på lokal och regional nivå 
som kan skapa goda förutsättningar för olika 
former av fysisk aktivitet genom att planera och 
förvalta den byggda miljön och den bostadsnära 
naturen. Det kan handla om att främja aktivite-
ter som lek, cykling, promenader, rekreation och 
idrott.

Kommunerna har blivit mer intresserade av att 
underlätta för medborgare att leva mer fysiskt 
aktivt. Det har Statens folkhälsoinstitut noterat 
de senaste åren. En parallell trend är medborgar-
nas till synes ökande intresse av att delta i lokala 
planeringsbeslut som rör förutsättningarna för 
fysisk aktivitet. Det handlar ofta om

 – skolbarns otrygga skolvägar
 – avsaknaden av lekparker
 – höga hastigheter på motorfordon
 – dålig skötsel av rekreationsområden.

Dessa ökande intressen medför ett stort behov 
av vägledning och arbetsverktyg. Denna manual 
är ett praktiskt verktyg i arbetet med att skapa 
miljöer som främjar fysisk aktivitet, och vi hop-
pas att den ska underlätta samarbeten mellan 
folkhälsosektorn och andra relevanta sektorer. Vi 
hoppas också att manualen kan bidra till att både 
tjänstemän och beslutsfattare starkare priorite-
rar fysisk aktivitet som planeringsfråga, och att 
perspektivet blir en naturlig del av samhällsplan-
eringen på lokal nivå.

Östersund, augusti

Sarah Wamala

Generaldirektör

Förord
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Ordlista

aktivt liv
En fysiskt aktiv livsstil där vardagsaktiviteter innebär fysisk rörelse, till exempel att cykla till arbetsplatsen 
och promenera för att uträtta ärenden. Målet för vuxna och barn är att minst ansamla 30 respektive  
60 minuter om dagen av hälsofrämjande fysisk aktivitet.

aktiv transport (engelska: active transportation)
Fysisk aktivitet som transport (icke-motordriven) till en viss plats, som arbete, skola och affärer. Även om 
promenad och cykling är de vanligaste formerna av aktiv transport, finns det många andra sätt att trans-
portera sig aktivt, inklusive rullskridskoåkning, joggning, rullskidåkning, rullstolsåkning och skateboard.

Barnkonsekvensanalys (Bka)
Barns rättigheter och behov beaktas i planeringen. Att barn själva är delaktiga är ofta en central del av 
BKA.

Byggd miljö (built environment)
Utformningen av stadsmiljöer, landskap och transportsystem.

Hälsofrämjande fysisk aktivitet (health enhancing physical activity)
Alla fysiska aktiviteter som förbättrar hälsan och den fysiska kapaciteten utan att skada eller utgöra en 
risk. Innebär aktivitet på minst måttlig intensitet, exempelvis rask promenad.

Hälsokonsekvensbedömning (HkB)
En kombination av metoder genom vilka politiska beslut, ett program eller ett projekt bedöms utifrån sina 
möjliga effekter på hälsan i en befolkning samt fördelningen av dessa effekter inom befolkningen.

Miljökonsekvensbeskrivning (MkB)
En samlad bedömning av en planerad anläggnings, verksamhets, eller åtgärds inverkan på miljön, hälsan 
och hushållningen med naturresurserna.

tillgänglighet
Att medborgarna utifrån sina personliga förutsättningar kan nå en plats eller destination genom att gå  
eller cykla. Vanliga destinationer är arbetsplatser, grönområden, skolor, livsmedelsbutiker och anläggning-
ar för rekreation eller idrott.

A healthy, active city is one that is continually creating and 
improving opportunities in the built and social environments 
and expanding community resources to enable all its citizens to 
be physically active in day-to-day life

(Världshälsoorganisationen WHO [3])
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Aktivt liv i byggda miljöer  
– manual för kommunal planering
Barns krympande lekrevir, motorfordonens höga 
hastigheter och ökande avstånd mellan hemmet 
och viktiga målpunkter är exempel på faktorer i 
samhället som ofta försvårar en fysiskt aktiv livs-
stil. Samhällsplanering för att underlätta fysisk 
aktivitet har blivit en viktig fråga exempelvis för 
kommunerna eftersom en stor andel av befolk-
ningen skulle behöva öka sin fysiska aktivitet. 
Ökad fysisk aktivitet gynnar även andra viktiga 
kommunala mål som hållbara transporter, till-
gänglighet, hållbar utveckling, integration och 
god byggd miljö.

Statens folkhälsoinstitut hade under 2006–
2008 ett regeringsuppdrag dels att undersöka 
den byggda miljöns påverkan på fysisk aktivitet, 
dels att uppmuntra en ”fysiskt aktiv samhällspla-
nering” genom att sprida kunskap om effektiva 
metoder. Forskning visar att ett antal insatser 
är viktiga för att skapa goda förutsättningar till 
fysisk aktivitet, exempelvis att anlägga prome-
nad- och cykelstråk, förnya parker och lekplat-
ser, göra anläggningar och platser för motion och 
rekreation lättillgängliga, införa hastighetsdäm-
pande åtgärder i bostadsområden och göra skol-
vägar tryggare och säkrare. En kunskapssam-
manställning och flera rapporter publicerades i 
uppdraget.

För att underlätta arbetet på lokal nivå fick 
Statens folkhälsoinstitut ett nytt regeringsupp-
drag 2008–2009 att utveckla en manual för att 
främja goda förutsättningar till fysisk aktivitet i 
den byggda miljön. Manualen Aktivt liv i byggda 
miljöer – manual för kommunal planering vän-
der sig till planerare och förvaltare på lokal och 
regional nivå för att ge stöd i hur man kan för-
bättra förutsättningarna till ett fysiskt aktivt liv. 
Den är även ett verktyg för att underlätta samar-
beten mellan förvaltningar och sektorer exempel-

vis inom en kommun eller mellan kommunen och 
andra aktörer.

Manualen bygger på tre övergripande dimen-
sioner för en stödjande byggd miljö för ett aktivt 
liv: närhet, tillgänglighet och användbarhet.

Närhet Tillgänglighet

Användbarhet

Närhet handlar om det faktiska geografiska 
avståndet från adresspunkter till viktiga mål-
punkter för ett aktivt liv, som motionsanlägg-
ningar, parker, lekplatser och busshållsplatser. 
Närhet är en mycket viktig faktor för att främja 
ett aktivt liv eftersom forskning visar att männis-
kor tenderar att använda anläggningar och plat-
ser mer regelbundet om de finns nära bostaden 
eller arbetsplatsen. 

Tillgänglighet handlar om hur pass lätt och 
tryggt det är att nå en viss målpunkt. Tillgänglighet 
är inte samma sak som närhet: en park, exem-
pelvis, kan vara belägen nära ett bostadsområde 
men samtidigt vara svår att ta sig till på grund 
av trafikbarriärer, kuperad terräng eller brist på 
information och skyltning. 

Den tredje dimensionen, användbarhet, hand-
lar om funktionaliteten, kvaliteten, skicket 
och skötseln av en viss plats, anläggning eller 
annan målpunkt av vikt för fysisk aktivitet. Hög 

Sammanfattning
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användbarhet är mycket viktigt för ett aktivt liv. 
Det räcker således inte med att exempelvis en 
park ligger nära och är lätt att nå från ett bostads-
område, om parken är misskött, vandaliserad och 
ockuperad av ungdomsgäng kommer få andra 
människor att använda parken. 

Manualen presenterar även ett antal indikato-
rer som kan användas i den fysiska planeringen 
och förvaltningen av byggda miljöer.

Dimension: exempel på indikatorer:

Närhet Andel av adresspunkterna i ett bostadsområde med en närpark eller liten grönyta med mindre lekplats för de 
minsta barnen inom 50 m (verkligt gångavstånd)
Andel av adresspunkterna i ett bostadsområde med en lokalpark, offentligt grönområde, bollspel, lekplats 
inom 200 (minst 0,3–0,6 hektar, verkligt gångavstånd)
Andel av adresspunkterna i ett bostadsområde med idrottsplats, motionsanläggning, näridrottsplats eller 
elljusspår inom 2,5 km (verkligt gångavstånd)

Tillgänglighet Andel av grundskolebarnen i kommunen som har en osäker och otrygg skolväg (enligt tillgänglighetsanalys 
med metoden TVISS (tillgänglighetsvillkor i svenska städer) med fastställda kriterier: 30 km/tim säkrade 
korsningar, bra belysning, och separerade gång- och cykelbanor) för att utan vuxens sällskap gå och cykla till 
skolan från bostaden
Andel vuxna som har en osäker och otrygg cykelväg till tätortscentrum enligt TVISS
Andel lokalgator med högre skyltad hastighet än 30 km/tim

Användbarhet Andelen förskolor i kommunen som har en oattraktiv förskolegård för lek och rörelse (betyget 1 enligt instru-
mentet Open Play Environment Categories, OPEC)
Andelen offentliga lekplatser i kommunen som har en oattraktiv lekmiljö enligt instrumentet OPEC
Andelen affärer, tåg- och busstationer och offentligt utbud i kommunen som inte har en cykelparkering av 
hög standard (väderskyddad, möjlighet att låsa fast cykeln, stort utrymme) inom 50 meter från målpunkten

I bilagorna presenterar vi ett antal verktyg för 
att kartlägga byggda miljöer, uppmuntra delak-
tighet och inflytande från invånarna samt enkla 
planeringsmått för att underlätta ett aktivt liv.
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Active living in built environments 
– a manual for community  
planning

Background
Geographical separation of land use for dif-
ferent purposes, an infrastructure that favours 
car-use, and limited availability of recreational 
facilities and parks are examples of factors in the 
built environment that often hinder a physically 
active lifestyle. The role of local government to 
promote active living by making the built envi-
ronment more supportive is crucial since a large 
majority of adults are not physically active at 
recommended levels. In addition, improving the 
conditions for active living by making changes to 
the built environment has many natural ties to 
other important planning processes at the local 
and regional levels, including the work to pro-
mote a sustainable transport system, enhance 
social capital and social relations, improve traffic 
safety, protect and renew green areas and parks, 
and renew deprived neighbourhoods.

For the last five years (2006-2010), the Swe-
dish National Institute of Public Health has 
carried out a central government assignment to 
investigate the influence of the built environment 
on physical activity and public health, and to 
support the implementation of evidence-based 
environmental measures to promote active living. 
According to the research base, effective actions 
to promote active living include: building new or 
improve infrastructure and trails for walking and 
cycling; renewing parks and playgrounds; deve-
loping a high level of accessibility to community 
facilities for exercise, sports and play; introdu-
cing traffic-calming measures to reduce the speed 
of motorists; creating safe and “activity-friendly” 
routes to schools and other important destina-
tions for vulnerable groups such as children, the 
elderly and the disabled. 

Several documents have been published as part of 
the assignment, such as a review of the influence 
of the built environment on physical activity and 
public health and reports focusing on different 
groups and settings, such as active transporta-
tion, children and the elderly. 

This manual is a guide aimed at local govern-
ments and other local and regional actors to sup-
port the planning and implementation of envi-
ronmental measures to promote active living. It 
is an aid for public health professionals to help 
them integrate their work with professionals from 
other sectors in the local government, most nota-
bly planning officers. Another aim of the manual 
is to encourage local governments to improve the 
maintenance and management of existing envi-
ronments and facilities for active living, and to 
promote community participation in planning 
processes, since a lack of maintenance and limi-
ted opportunities to influence planning processes 
are common complaints from residents.

a model
This manual is based on three overall dimensions 
for the planning and maintenance of a supportive 
built environment to promote active living at the 
local or regional level: Proximity, Accessibility 
and Usability. Proximity concerns the actual 
distance from homes or workplaces to different 
destinations, locations and facilities for active 
living. Proximity is one of the most important 
factors in promoting active living since people 
tend to use facilities more frequently if they are 
closer to their homes. Accessibility concerns how 
easy it is to access and reach the relevant destina-
tions, locations and facilities. Proximity is not the 
same as accessibility; for instance, a park might 
be closely situated to a neighbourhood, but may 
be hard to reach due to natural, physical, social or 
informational barriers (high proximity, but low 
accessibility and low sense of locality).

Summary
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The third dimension, usability, concerns the 
functionality, attractiveness, quality and level of 
maintenance of a destination, location or facility 
for active living. High usability is crucial to create 
a sufficiently supportive environment for active 
living. Although a certain environment,  such as 
a community park, may be close to and be easy 
to access from a neighbourhood, the usage of the 
park will be limited if it is poorly maintained, has 
poor lighting or if criminal gangs roam the area.

examples of indicators
This manual also outlines examples of indicators 
that can be used in community planning and local 
management to create a supportive built environ-
ment for active living. Table 1 shows examples of 
such indicators.

Dimension: examples:

Proximity Share of addresses per neighbourhood with a playground suitable for younger kids within 50 meters from 
home (real distance)
Share of addresses per neighbourhood with playground and community park suitable for ball games within 
200 m from home (real distance)
Share of addresses with exercise facilities or multi-use “green” trail with lighting within 2.5 km from home 
(real distance)

Accessibility Share of school children with an unsafe route to school for walking or cycling based on the criteria: 30 km/h 
speed-limited intersections, good lighting, separated cycle/walking path
Share of adults with an unsafe route for walking and cycling from their homes to the local town centre based 
on criteria: 50 km/h speed-limited intersections, good lighting, separated cycle/walking path
Share of local streets, used by cyclists, pedestrians and motorists, within the urban area (or city) with a speed 
limit higher than 30 km/h

Usability Share of schools in the community with an unattractive, poor playground according to the monitoring tool 
OPEC (Open Play Environment Categories)
Share of public playgrounds in the community with an unattractive, poor environment according to the moni-
toring tool OPEC
Share of local destinations in the community (e.g., shops, bus stops, train stations) not having a bike-parking 
facility of a high standard (i.e., protected from the elements, fitted with bike racks, ample of space) within  
50 m of the destination

Proximity  Accessibility

Usability
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appendices
The appendices include various tools to aid the 
assessment of environments, facilitate participa-
tion from citizens and introduce relevant plan-
ning measures for use by town planners, archi-
tects and landscape planners. 

Appendix 1 outlines planning measures rele-
vant to active living commonly used by town 
planners, architects and landscape planners. The 
measures included in appendix 1 are adopted 
from the sociotope map of Stockholm (the map 
includes perceived qualities of public open spa-
ces).

Appendix 2 is a survey with questions that can 
be used with residents to investigate community 
needs on issues related to active living.

Appendix 3 is a survey that can be used with 
regular cyclists to investigate the environmental 
barriers to cycling and active transport in a com-
munity or region.

Appendix 4 outlines examples of questions 
that can be used in interviews and focus groups 
with residents to investigate community needs 
related to active living.

Appendix 5 presents an audit tool for planners 
or health professionals to assess and monitor the 
active living potential of a neighbourhood or 
community.

Appendix 6 outlines a check list for auditing 
green areas and parks published by the Swedish 
National Institute for Public Health.



12  INLEDNING

Bakgrund
Statens folkhälsoinstitut har regeringens uppdrag 
att påbörja ett långsiktigt utvecklingsarbete inom 
flera sektorer om den byggda miljöns betydelse 
för fysisk aktivitet. För att underlätta arbetet på 
lokal nivå ska institutet utveckla en manual med 
vägledning om metoder för att främja fysisk akti-
vitet genom fysisk planering och vid utformning 
av byggda miljöer. Manualen ska kunna fungera 
som planeringsunderlag för att säkerställa att 
man tar hänsyn till fysisk aktivitet och folkhälso-
aspekter när man planerar och utformar byggda 
miljöer, och för att bedöma hur man kan utveckla 
de miljöer som finns för att i högre grad främja 
fysisk aktivitet och folkhälsa. Viktiga områ-
den för manualen är bland andra planering och 
utformning av parker, grönområden, bostads-
områden, skol- och förskolegårdar, idrotts- och 
rekreationsområden samt gång- och cykelbanor.

Mål med manualen
Målet med manualen är att ge planerare och 
andra inblandade stöd i hur man genom plane-
ring och förvaltning kan underlätta ett aktivt liv 
för människor. Förhoppningsvis ska den vara 
användbar både i den kommunala förvaltningen 
och i alla planeringens övergripande faser:

1. Översiktsplanering à för att bland annat 
beakta att miljöer som stödjer fysisk aktivitet 
finns med tidigt i planeringen, och att 
anläggningar för rekreation, service och annat 
utbud finns inom bekvämt promenad- och 
cykelavstånd för invånarna.

2. Detaljplanering à för att bland annat beakta 
att tillgänglighetsfrågor och olika gruppers (till 
exempel äldre, funktionshindrade och barn) 
förutsättningar för och behov av ett aktivt liv 
tillgodoses i planeringen av både kvartersmark 
och allmän plats.

3. Projektering, exploatering à för att bland 
annat beakta att platser och miljöer som 
stödjer fysisk aktivitet är attraktiva och lätta 
att använda.

Dessutom kan den vara ett stöd för kommuner 
som vill ställa krav i upphandlingar på att den 
som får uppdraget ska beakta vissa värden och 
kvaliteter vid projekteringen.

De primära målgrupperna för denna skrift är 
planerare och folkhälsostrateger inom kommu-
ner och på regional nivå, men även externa aktö-
rer som bostadsföretag och hyresgästföreningar 
kan ha nytta av manualen. Förhoppningsvis kan 
den även stimulera till samarbeten mellan för-
valtningar och sektorer och mellan människor 
med olika kompetenser inom kommunen (vilka 
traditionellt inte har samarbetat särskilt mycket). 
Den tid är förbi när en folkhälsoansvarig på egen 
hand förväntades lösa folkhälsoproblemen i en 
kommun. I dag krävs samarbete mellan flera 
sektorer – transport, arkitektur, tätortsplanering 
och så vidare - i takt med att folkhälsoarbetet i 
högre grad har fått en strukturell dimension, till 
exempel att många bestämningsfaktorer för hälsa 
påverkas av den byggda miljön. 
Statens folkhälsoinstitut har genom sitt tidigare 
regeringsuppdrag om byggd miljö och fysisk 

Inledning
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En avstängd gata minskar trafikvolym kraftigt och ökar bl a rörelsefriheten och utomhusvistelsen hos barn och ökar benägenheten för 
att vuxna ska promenera mera

aktivitet som pågick åren 2006–2008 tagit del 
av kommunala erfarenheter av fysisk aktivitet i 
planering och förvaltning. Många kommuner är 
redan igång med att planera för fysisk aktivitet 
och att främja ett aktivt liv för sina invånare. 
Denna trend visar att det finns ett behov av en 
nationell vägledning som kan erbjuda stöd och 
samsyn kring viktiga frågor. Manualen bör ses 
som ett första försök till en sådan samsyn.

Men den här manualen är inte en heltäck-
ande och omfattande plan för hur en kommun 
kan främja fysisk aktivitet, utan fokuserar på den 
byggda miljön och i viss mån den sociala miljön. 
Insatser som rör policy, information, marknads-
föring, schemalagda aktiviteter, program, frisk-
vård med mera, tar vi inte upp här. Ett exempel 
på en sektorsöverskridande strategi för ett aktivt 
liv har utarbetats av staden Åbo i Finland [12] 

som ingår i Världshälsoorganisationens (WHO) 
nätverk Healthy cities.

Med tanke på kommunernas stora skillnader i 
förutsättningar, resurser och nuvarande uppdrag 
är denna manual utformad mer som en verktygs-
låda än en kravlista. 

Manualens uppbyggnad
Denna manual har sex huvudsakliga delar. 
Del 1. Inledning. Del 1introducerar området och 
tar upp förhållandet till andra planeringsunder-
lag och övrig litteratur. Eftersom manualen bara 
är ett av många planeringsunderlag som en plane-
rare normalt behöver ta ställning till, är det vik-
tigt att presentera ett passande sammanhang för 
underlaget. Figur 1 visar hur olika verktyg kan 
användas i planeringsprocessen. 
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Del 2. Konkreta insatser för att främja ett aktivt 
liv. Del 2 presenterar det vetenskapliga stödet (evi-
densen) för sambandet mellan byggd miljö och 
fysisk aktivitet samt beskriver konkreta insatser 
som använts i planering och förvaltning för att 
främja goda förutsättningar för fysisk aktivitet. 
Dessa insatser är viktiga exempel på vad som fak-
tiskt har gjorts och vad som är möjligt att uppnå 
för att främja ett aktivt liv.

Del 3. Planeringsmodell för byggd miljö och 
fysisk aktivitet. Del 3 presenterar en planerings-
modell för byggd miljö och fysisk aktivitet och 
som bygger på aspekterna närhet, tillgänglighet 
och användbarhet. Ofta krävs förändringar inom 
alla tre aspekterna för att skapa goda förutsätt-
ningar för ett aktivt liv. Modellens olika faser är 
identifiering, behovsanalys, avgränsning och mål-
sättning, genomförande samt utvärdering.

Del 4. Exempel på indikatorer. Del 4 presenterar 
mätbara faktorer (indikatorer) och metoder som 
kan användas i planeringen eller förvaltningen 
för att skapa goda förutsättningar för ett aktivt 
liv. Även avsnittet med indikatorerna är inde-
lade enligt aspekterna närhet, tillgänglighet och 

användbarhet. Bilaga 1 har ytterligare förslag på 
planeringsmått som kan skapa goda förutsätt-
ningar för fysisk aktivitet. Planeringsmåtten är 
hämtade från sociotophandboken i Stockholm. 
[16]

Del 5. Så här använder du manualen. Del 5 beskri-
ver viktiga framtida utvecklingsbehov och hur 
manualen kan användas i kommuner beroende 
på vilka resurser som finns.

Del 6. Bakgrund till bilagorna. Del 6 presente-
rar de verktyg som tagits fram för att ge stöd 
i informationsinsamling, delaktighetsprocesser 
och utvärderingsinsatser. Verktygen presenterar 
vi i bilagorna 2–5. Bilaga 2 och 3 är utformade 
som en hushållsenkät respektive intervjugrupp 
eller fokusgrupp och kan användas för att samla 
in information och involvera invånare i planpro-
cesser. Bilaga 4 är en så kallad brukarenkät som 
ska involvera cyklister i arbetet att undanröja 
brister och hinder i cykeltrafiken. Bilaga 5 inne-
håller ett inventeringsverktyg som kommuner 
kan använda för att bedöma förutsättningarna 
för fysisk aktivitet i bostadsområden och andra 
byggda miljöer.

En bra cykelparkering är väderskyddad och ger möjlighet att låsa fast cykeln. Vid tåg- och busstationer bör även finnas möjlighet till 
långtidsförvaring och vid mataffärer möjlighet att parkera olika sorters cyklar (exempelvis så kallade Christianiacyklar eller lådcyklar 
med låda för förvaring fram).
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Ett aktivt liv: en viktig fråga för 
planering och förvaltning
Forskning bedömer att minst hälften av den 
vuxna befolkningen i Sverige antingen är mycket 
stillasittande eller är otillräckligt fysiskt aktiva – 
en situation som leder till hög sjukdomsbörda, 
ökad förtida död, samt höga samhällskostnader 
och mänskligt lidande. Stillasittande livsstilar 
och övervikt kostar samhället minst 22 miljarder 
kronor per år [17, 18] och kostnaderna beräk-
nas stiga ytterligare i framtiden. Dagens samhälle 
motverkar ofta en fysiskt aktiv livsstil genom stil-
lasittande jobb, arbetsbesparande uppfinningar 
och långa avstånd mellan målpunkter som ger 
bilåkande. Den byggda och sociala miljön runt 
omkring oss påverkar hälsa, levnadsvanor och 
levnadsvillkor oberoende av personliga faktorer 
som gener, preferenser och kunskap. Speciellt 
relevant är detta för fysisk aktivitet och rörelse 
eftersom vi dagligen befinner oss i miljöer som 
påverkar våra val beträffande lek, utomhusvis-
telse, aktiv transport, rekreation och motion. Hur 
kommuner och andra lokala aktörer planerar, 
utformar och förvaltar bostadsområden, orter, 
städer och landskap påverkar medborgarnas 
förutsättningar för fysisk aktivitet och för deras 
hälsa och välbefinnande. Planeringen, utform-
ningen och förvaltningen av den byggda miljön 
är således en viktig folkhälsofråga. 

Förr var våra städer och orter mycket kom-
pakta, vilket gjorde att de flesta invånarna hade 
arbete, service och utbud inom gång- och cykelav-
stånd från sina hem. Efterkrigstiden innebar dels 
en decentralisering av städer genom byggandet av 
förorter, dels en kraftig utbyggnad av infrastruk-
turen för biltrafik. Gång- och speciellt cykeltra-
fiken minskade kraftigt på bekostnad av biltra-
fiken. Trots det nyvunna intresset för att cykla, 

verkar cyklingen minska i Sverige även i dag: 
Från 12 procent i slutet av 1990-talet till omkring 
10 procent i dag (andel cykelresor). Samtidigt har 
biltrafiken fortsatt att öka, och beräknas även 
fortsätta att öka kraftigt i framtiden. Men erfa-
renheter från runt om i världen visar att det är 
fullt möjligt att vända trender i transportmönster 
genom planering och förvaltning av byggda mil-
jöer. Så har bland annat skett i Holland, Tyskland 
och Danmark – länder som numera kallas för de 
stora cykelländerna. På 1960-talet stod biltra-
fiken för omkring 70–75 procent av alla resor 
i många städer. I dag har man i många städer 
genom övergripande och riktade insatser lyckats 
vända trenden så att gång- och cykeltrafiken står 
för en större andel av resorna än vad biltrafiken 
gör (läs mer under rubriken Göra det lättare att 
gå och cykla). Planeringen och förvaltningen av 
byggda miljöer handlar emellertid inte bara om 
att uppmuntra cykling genom att bygga cykel-
banor. Ruta 2 visar exempel på områden där 
det enligt forskningen är effektivt att genomföra 
insatser och där det ofta finns brister i den byggda 
miljön för ett aktivt liv.

viktiga områden för planeringen,  
utformningen och förvaltningen av byggda 
miljöer

– trygga skolvägar för barn

– fartdämpande fysiska åtgärder i bostadsom-
råden och andra viktiga platser, till exempel 
vid trafikbarriärer

– nära, tillgängliga och användbara grönområ-
den, anläggningar för motion och rekreation 
samt andra mötesplatser

– undanröja hinder i miljön till ett oberoende 
liv för äldre, barn, funktionshindrade och 
andra sårbara grupper

– bilfria gång- och cykelbanor

– integrera aktiv transport med kollektiv-
trafiken bland annat genom att anlägga 
stöldsäkra, väderskyddade och bekvämt 
placerade cykelparkeringar, samt att göra det 
enklare att ta med sig cykeln på buss och tåg

– attraktiva skolgårdar som passar för lek, 
rörelse och utomhuspedagogik.

”kommuner har stora möjligheter att 

påverka den byggda miljön så att med-

borgarna får enklare att välja hälsosamma 

och hållbara alternativ, till exempel att ta 

cykeln i stället för bilen vid kortare resor”
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Planeringsunderlag som har  
nära anknytning till denna manual

Boverket:
– Gröna områden i planeringen. Handbok 

(1999) [1]

– Stadsplanera istället för trafikplanera och 
bebyggelseplanera? (2002) [5]

– Enklare utan hinder (2005) [6]

– Bostadsnära natur – inspiration och vägled-
ning (2007) [7]

– Unga är också medborgare (2000) [8]

statens folkhälsoinstitut
– Hälsokonsekvensbedömning i fysisk pla-

nering. Fördjupning av översiktsplan för 
området Fyrvalla-Remonthagen, Östersund 
(2007) [9]

– Var med och bestäm! Delaktighet och in-
flytande – en förutsättning för hälsosamt 
åldrande. Erfarenheter av hälsofrämjande 
arbete (2008) [10]

sveriges kommuner och landsting:
– Tillgänglig stad. En idéskrift om mål, strate-

gier och arbetssätt när kommunen upprättar 
en tillgänglighetsplan för trafiknät (2005) [11]

– Mer åt fler på lekplatsen. Bra lekplats för 
funktionshindrade blir bättre lekplats för alla 
(2006) [13]

vägverket:
– Nationell strategi för ökad och säker cykling 

(2000) [14]

– Trast (trafik för en attraktiv stad) och VGU 
(vägars och gators utformning)

– Rätt fart i staden. Hastighetsnivåer i en att-
raktiv stad (2008) [15]

Övrigt:
– Bo Tryggt 05. Polismyndigheten i Stockholms 

län. www.botryggt.se

Två parallella utvecklingar kännetecknar dagens 
stadstillväxt enligt Boverket [7]: förtätning genom 
att städer och tätorter ”växer inåt” och utbred-
ning genom att de ”växer utåt”. Båda utveck-
lingarna får konsekvenser (positiva och negativa) 
för förutsättningarna för ett aktivt liv och inne-
bär samtidigt en utmaning för planeringen. Den 
kanske största utmaningen är hur vi kan förtäta 
våra orter utan att tumma på närheten och till-
gängligheten till, och användbarheten av, parker, 
grönområden, vattendrag och andra platser som 
är viktiga för att underlätta ett aktivt liv.

Förhållande till andra planerings-
underlag och annan litteratur
Denna manual är inte en egen ö i planerings- och 
förvaltningsarbetet, utan har många kopplingar 
till viktiga mål och uppdrag på nationell, regio-
nal och lokal nivå. Relevanta exempel är arbetet 
med hållbara transporter, trafikskadeprevention, 
miljöarbetet, trygghetsfrågor, integrationsarbe-
tet, tätortsplaneringen och det övriga folkhälso-
arbetet. 

Även andra vägledningar från Statens folkhäl-
soinstitut har naturliga beröringspunkter med 
denna manual. Närliggande planeringsunderlag 
är den kommande vägledningen för inventering 
av bostadsområden, Hälsofrämjande bostads-
områden [19], och vägledningen för att bedöma 
tillgänglighet till och kvaliteten på grönområden, 
Grönområden för fler [20], framtaget av Statens 
folkhälsoinstitut i separata uppdrag. Om du pla-
nerar att använda den här manualen kan du även 
läsa dessa skrifter.

Boverket, Sveriges kommuner och landsting, 
Vägverket med flera har publicerat underlag eller 
litteratur som är viktiga för planering och för-
valtning och som generellt kompletterar denna 
manual och Statens folkhälsoinstituts skrifter. 
Ruta 3 anger några exempel på underlag eller lit-
teratur som har naturliga beröringspunkter.
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Verktyg i planeringsprocessen
För att underlätta förståelsen för var verktygen 
(manualer) som vi beskriver i denna rapport 
kommer in i planeringsprocessen presenterar vi 
dem i figur 1. Manualerna behandlar endast för-
utsättningar för fysisk aktivitet. För att beskriva 
många hälsopåverkande faktorer samtidigt 
används andra verktyg, till exempel checklistor 
och konsekvensbedömningar. Här beskriver vi de 
olika stegen närmare.

ta FraM Mål OcH Planer. När en plan (översikts-
plan, detaljplan eller områdesplan) ska tas fram 
används verktyg för nulägesanalys. Manualer, 
enkäter, statistik används när en enstaka bestäm-
ningsfaktor ska studeras, som förutsättningar 

för fysisk aktivitet, upplevd trygghet eller buller-
störningar. Checklistor används för att beskriva 
många hälsopåverkande faktorer då man vill ge 
en helhetsbild av ett bostads- eller grönområde.

Fatta Beslut sOM leDer MOt Målen. När olika 
planförslag utarbetats kan det bli aktuellt att 
använda verktyg för konsekvensbedömningar 
(hälsokonsekvensbedömningar och miljökon-
sekvensbedömningar) för att avgöra vilket eller 
vilka alternativ som är att föredra. 

GenOMFÖranDe. Planen genomförs enligt beslut.

FÖlja uPP OcH utvärDera. När det gäller utvär-
dering och uppföljning kan man exempelvis 
använda dessa verktyg: manualer, enkäter, statis-
tik och välfärdsbokslut.

Verktyg för 
utvärdering/
uppföljning

Manualer
Enkäter

Välfärdsbokslut

Följa upp 
och värdera

Ta fram mål
och planer

Genomförande

Verktyg för 
nylägesanalys

Manualer
Enkäter
Statistik

Checklistor

Fatta beslut som 
leder mot målen

Verktyg för 
konsekvens-
bedömningar

HKB
MKB

Figur 1. verktyg i planeringsprocessen
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Samhällseffekter av ett aktiv liv
Att främja fysisk aktivitet är inte enbart en insats 
för att främja folkhälsa och för att minska skill-
nader i hälsa mellan olika grupper i samhället. 
En byggd miljö som gör det lätt, bekvämt och 
tryggt att vara fysiskt aktiv i det vardagliga livet 
är enligt forskningen [21] bra för att 

 – minska buller, luftföroreningar (bland annat 
koldioxid) och vattenföroreningar 

 – öka tryggheten och säkerheten samt minska 
andelen svårt skadade och dödade i trafiken, 
inte minst för så kallade oskyddade trafikanter

 – minska samhällets kostnader för väginfra-
struktur

 – förbättra tillgängligheten för fotgängare, 
cyklister och andra icke-motordrivna trafikan-
ter

 – främja oberoende hos grupper med begränsad 
rörelsefrihet, exempelvis äldre, barn och perso-
ner med funktionsnedsättningar

 – främja vardagliga möten på lika villkor
 – öka den sociala sammanhållningen och med-

borgarandan
 – öka produktiviteten, minska sjukfrånvaron 

och minska insjuknandet i kroniska sjukdomar
 – främja lokal utveckling och turism
 – främja en attraktiv offentlig miljö för utevis-

telse, lek och friluftsliv.

Att förbättra de vardagliga förutsättningarna för 
ett aktivt liv är således en viktig samhällsåtgärd 
för att främja en hållbar utveckling – ekologisk, 
social och ekonomisk.

Sambandet mellan byggd miljö 
och fysisk aktivitet
Forskningen på området finns mer utförligt 
beskrivet i kunskapssammanställningen ”Den 
byggda miljöns påverkan på fysisk aktivitet” av 
Faskunger. [21] Inom det tidigare regeringsupp-
draget har Statens folkhälsoinstitut även tagit 
fram fyra rapporter som ska öka medvetenheten 
om behovet av stödjande miljöer:

 – Samhällsplanering för ett aktivt liv [22]
 – Aktiv transport [23]
 – Barns miljöer för fysisk aktivitet [24]
 – Äldres miljöer för fysisk aktivitet [25]

Forskning visar att människor är mer fysiskt 
aktiva om parker, grönområden, anläggningar för 
rekreation och motion, kollektivtrafik, butiker 
och annan service finns inom bekvämt avstånd 
från hemmet eller arbetsplatsen och om de har 
tillgång till trygga och säkra gång- och cykel-
banor som förbinder viktiga målpunkter. Detta 
har ofta samband med bebyggelsens täthet, ju 
tätare bebyggelsen är desto fler invånare får god 
tillgänglighet, vilket främjar fysisk aktivitet. Till 
detta ska läggas att en högre täthet i allmänhet 

Konkreta insatser  
för att främja ett aktivt liv

en Bra lÖsninG leDer till FÖrBättrinGar På MånGa OMråDen:

Förbättringar av den byggda miljön som underlättar fysisk aktivitet i vardagen ger många 

hälsorelaterade effekter: färre drabbas av kroniska sjukdomar, trafikskadorna minskar, 

människor får lättare att träffas, tillgängligheten och framkomligheten ökar
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betyder ökat underlag för service, handel och 
kultur och därmed ökad närhet till dessa nyttig-
heter samt ökade resurser för investeringar i den 
offentliga miljön såsom parker, gångvägar och 
motionsanläggningar [21, 26, 27]. Skillnaden i 
fysisk aktivitet mellan områden där det är lätt att 
gå och cykla och mer bilorienterade bostadsom-
råden kan vara upp till 70 minuter i veckan för 
vuxna. 

Tryggheten är mycket viktig för fysisk aktivi-
tet. För barn, äldre och för kvinnor är tryggheten 
i bostadsområdet speciellt viktig. Exempelvis kan 
en förbättring av bostadsområdets trygghet leda 
till en ökning av den fysiska aktiviteten med näs-
tan 50 minuter per vecka, medan en minskning av 
”sociala oroligheter” i området ökar den fysiska 
aktiviteten med 30 minuter per vecka för barn. 
Liknande effekter har uppnåtts med äldre.

Bevisen för att den byggda miljön påver-
kar den fysiska aktiviteten har stärkts ytterli-
gare på senare år. National Institute of Clinical 
Excellence i Storbritannien, motsvarigheten till 
Statens beredning för medicinsk utvärdering 
(SBU), har i en systematisk översiktsartikel från 
2008 [26] granskat forskningen på området och 
konstaterar att ett antal insatser i den byggda mil-
jön är kostnadseffektiva och kan öka den fysiska 
aktiviteten:

 – Inför man fartdämpande åtgärder för motor-
trafik (exempelvis fartgupp, avsmalningar av 
vägar, upphöjda övergångsställen på platser 
där oskyddade trafikanter korsar vägbanan, 
rondeller) leder det till att fler går och cyklar 
och att barn leker mer utomhus. Samtidigt 
minskar trafikolyckorna och andelen trafik-
skadade kraftigt.

 – Bygger man promenadstråk, cykelvägar och 
naturstigar i och i närheten av bostadsområ-
den (eng: multi-use trails) leder det till att fler 
går och cyklar.

 – Stänger man av bostadsgator för genomfarts-
trafik eller minskar trafiken leder det till att 
fler promenerar och sannolikt även till att fler 
cyklar.

 – Att bygga bilfri cykelinfrastruktur i tätorter 
och på landsbygden leder till ökad cykling och 
en kraftig minskning av trafikolyckorna och 
andelen trafikskadade.

 – Att utforma säkra och trygga skolvägar för 
barn gör att fler går och cyklar till och från 
skolan.

 – Gågator, större utrymme för fotgängare och 
mer grönytor på bekostnad av vägar leder till 
att fler promenerar och att barn är utomhus 
mer.

 – Fler och bättre parker och grönområden leder 
till att fler promenerar och att invånarnas med-
vetenhet ökar om att parken är en lämplig plats 
för motion och rekreation.

 – Att utveckla attraktiva och funktionella skol-
gårdar (exempelvis med målade slingor och 
mönster i asfalten) ger ökad fysisk aktivitet på 
rasterna, åtminstone på kort sikt.

Översikten konstaterade också att även relativt 
dyra insatser som att bygga cykelbanor i tätort, 
var mycket kostnadseffektiva. Varje satsad krona 
gav 11 kronor tillbaka i form av en minskning av 
trafikskadade, ökad produktivitet och minskad 
sjukfrånvaro på arbetsplatsen, samt en minsk-
ning i insjuknandet i kroniska sjukdomar. Även 
anläggandet av promenad- och cykelstråk och 
naturstigar är kostnadseffektiva. 

Brister och hinder
De vanligaste upplevda hindren till fysisk aktivi-
tet är bland annat att det inom promenad- eller 
cykelavstånd saknas parker, bilfria cykelleder, 
affärer och annan service samt anläggningar för 
enklare rekreation och motion. Alternativt att 
de är otillgängliga på grund av olika barriärer. 
Andra vanliga hinder är hög trafikvolym och 
höga hastigheter på motorfordon, ”oroligheter” 
och kriminalitet vilket ökar otryggheten, samt att 
vissa utomhusmiljöer är oattraktiva och har låg 
standard på grund av skräp, klotter, höga kanter 
och ojämna ytor på trottoarer. Otrygghet ver-
kar vara ett speciellt viktigt hinder för kvinnors 
utomhusvistelse, speciellt kvinnor med invand-
rarbakgrund. Dåligt underhåll av gångbanor och 
cykelbanor på både sommaren och vintern inne-
bär också hinder för ett aktivt liv. [21]
En annan viktig aspekt är att det blir allt svårare 
att röra sig tvärs över landskapet eftersom det blir 
allt fler barriärer. När nya vägar och järnvägs-
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sträckningar byggs värderas sällan den generella 
tillgängligheten i området för gående och cyklis-
ter. I tätorternas närhet är en god allmän tillgäng-
lighet särskilt viktigt för vardagsaktiviteter som 
att gå ut i skog och mark, hitta sammanhängande 
promenadrundor och för att barn ska ha lätt att 
komma till sina lekrevir. Det är därför viktigt att 
bygga passager vid järnvägar och förbifartsleder. 
[23]

Göra det lättare att gå och cykla
Det finns starka bevis för att fartdämpande 
fysiska åtgärder i trafikmiljön ökar säkerheten 
markant för både fotgängare och cyklister och 
ökar förekomsten av aktiv transport. Speciellt 
viktigt är att införa fartdämpande åtgärder på 
bostadsgator där det normalt inte är motiverat 

att bygga bilfria cykelleder. Att anlägga sepa-
rata gång- och cykelbanor är givetvis en viktig 
åtgärd, men erfarenheter från de stora cykellän-
derna Holland, Tyskland och Danmark visar att 
arbetet med att främja cykling innebär så mycket 
mer än att enbart anlägga cykelbanor. [2] Det är 
bekvämt och enkelt att cykla i dessa länder tack 
vare en systematisk planering för helheten, där 
den byggda miljön är en viktig pusselbit. Man 
har byggt bort tidigare brister och skapat en stan-
dard och kontinuitet i cykelinfrastrukturen som 
gör att cyklingen står för 20–40 procent av alla 
resor i de allra flesta städerna i dag. Tryggheten 
och säkerheten har också gjort att cykling är det 
mest jämlika (till exempel vad gäller ålder och 
kön) transportsättet av alla. 

effektiva åtgärder för att öka cyklingen och öka tryggheten för oskyddade trafikanter i Holland,  
tyskland ocah Danmark: [2]

– Rejäl utbyggnad och upprustning av cykelbanorna

– Fartgupp

– Avsmalningar av vägutrymmet för motorfordon

– Rondeller

– Upphöjda korsningar

– Cykelanpassade trafikljus vid övergångsställen

– Tillbakadragen stopplinje för motorfordon vid korsningar

– Sensorer i marken som anger vilken fart cyklister behöver hålla för att anlända i rätt tid för att få grönt 
ljus vid nästa korsning (”grön våg”)

– Färglagda cykelövergångar vid korsningar

– Rejält tilltagna, stöldsäkra och väderskyddade cykelparkeringar vid viktiga målpunkter, speciellt vid 
livsmedelsbutiker, tåg- och busstationer

– Normer för parkeringsplatser vid affärer och annan service

– Hög standard på och prioritering av underhållet

– Gångfartsområden (”lugna gatan”)  i bland annat bostadsområden

– Integrering med kollektivtrafiken

– Cykelservice längs huvudstråken

– Begränsningar av p-platser i centrum för bilar

– Kombinerade buss- och cykelfiler där andra motorfordon inte får framföras



KONKRETA INSATSER FÖR ATT FRäMJA ETT AKTIVT LIV   21  

Det är i dag väletablerat att fysiska åtgärder i 
trafikmiljön kraftigt kan öka säkerheten och 
minska skaderisken [28]. Exempelvis tillbakadra-
gen stopplinje för motorfordon gör att cyklister 
blir mer synliga i korsningar och kollisionerna 
minskar. Tillbakadragen stopplinje minskar ris-
ken för kollisioner med 10 procent. Ofta har 
bostadsområden i dessa länder utformats med 
ett omfattande insatspaket för att sänka fordo-
nens hastighet, till exempel fartgupp. Ett fart-
gupp i ett område halverar risken att ett barn ska 
bli påkört av ett motorfordon enligt forskning. 
Gångfartsområden är ett koncept där fotgängare 
och cyklister nyttjar vägytan på samma villkor 
som motorfordon eller till och med har företräde, 
och där hastigheten ofta är begränsad till normal 
gångfart. Gatan är oftast utformad på ett sätt som 
gör det svårt att framföra fordon fort (blomlådor, 
lekområden och så vidare). 

Man har även satsat på cykelparkering. Cykel-
parkeringar som är utformade för att passa olika 
former av cyklar är viktiga för att främja cykling 
och för att motverka olämpligt och felparkerade 
cyklar. Felparkerade cyklar är ofta ett hinder för 
synskadade och andra gångtrafikanter. Vid buss- 
och tågstationer är det viktigt att cykelparke-

ringar ger möjligheter till långtidsparkering. Vid 
livsmedelsbutiker bör det finnas möjligheter att 
parkera cykelkärror. 

Ett annat viktigt område är skick och under-
håll. I stora delar av Sverige är is och snö ett 
hinder till cykling på hösten och vintern. Skötsel 
och underhåll av cykelbanor är en extremt viktig 
återkommande åtgärd eftersom de flesta cykelo-
lyckor är singelolyckor som ofta orsakas av att 
vägen är hal. Det går att främja cykling även vin-
tertid genom bättre underhåll av gång- och cykel-
banor enligt erfarenheter från till exempel Gävle 
och Umeå.

Trafikplanerare i kommunerna har en nyckel-
roll för att förbättra förutsättningarna för aktiv 
transport, minska fordonshastigheterna och öka 
tryggheten och säkerheten på bostadsområde-
nas vägnät. Många av dessa insatser innebär att 
införa förändringar av den fysiska miljön efter-
som hastighetsbegränsning genom trafikskylt på 
egen hand inte är tillräckligt för att få ned hastig-
heter på motorfordon. En majoritet av motoris-
ter i Sverige kör fortare än gällande hastighetsbe-
stämmelser – speciellt på 30- och 50-vägar. 

Mer finns att läsa i rapporten Aktiv transport 
– på väg mot bättre förutsättningar för gång- och 

Konst och barns lek i bostadsnära natur i härlig symbios. Trollet är placerat vid lekplatsen bakom Huddinge sjukhus.
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cykeltrafik, från Statens folkhälsoinstitut [23] 
samt den utmärkta nationella handlingsplanen 
för cykling. [14] I rapporterna från Ahlström 
[29], Spolander [30] och Kågeson [31] behand-
las förutsättningarna för att öka cykeltrafiken i 
Sverige mer ingående.

Aktivt liv för barnen
Det är i dag väl känt att barn rör sig mer när de 
är utomhus (jämfört med inomhus), men barn 
tillbringar mindre och mindre tid utomhus. 
För att öka barns utomhusvistelse krävs bland 
annat en trygg och säker närmiljö. Jämfört med 
vuxna har barn generellt sämre förutsättningar 
att på egen hand ta sig till olika platser för lek 
och rekreation bland annat på grund av hög tra-
fikvolym och höga hastigheter på motorfordon. 
Närhet till lekplatser, parker och grönområden 
samt goda förutsättningar för att på egen hand 
kunna upptäcka och utforska sitt kvarter eller 
bostadsområde är mycket viktiga för barns obe-
roende, personliga utveckling och rörelsevanor. 
Även Barnkonventionen lyfter fram dessa viktiga 
aspekter: Barn har rätt att på ett säkert och tryggt 
sätt kunna utforska sin närmiljö. Inte minst 
är barnets lokalgata en viktig plats för lek och 
rörelse eftersom den – om den är trygg och säker 
– skapar förutsättningar för utomhusvistelse före 
och efter kvällsmaten. 

Närhet till anläggningar för rekreation och 
motion är en bestämningsfaktor för barns fysiska 
aktivitet. Tillgängligheten till olika målpunkter – 
skola, vänner, badstrand/badhus, bibliotek, bio, 
och så vidare – har minskat för barn och ung-
domar sedan 1970-talet. Det finns sannolikt fyra 
övergripande orsaker till den negativa trenden: 
ökande avstånd mellan olika målpunkter, ökande 
biltrafik, för höga hastigheter på en majoritet av 
motorfordonen samt riskkompensation från för-
äldrar, det vill säga att föräldrar begränsar barns 
rörelsefrihet för att undvika upplevda eller verk-
liga risker. 

Aktiv transport till skolan ökar barns totala 
fysiska aktivitet och skapar en lång rad posi-
tiva fysiska och sociala hälsoeffekter. Men aktiv 
transport till skolan har minskat i Sverige från 
en andel på över 90 procent på 1970-talet, till 

under 60 procent i dag. [32] Bilskjutsandet till 
skolan har ökat under samma period. Få barn 
i Sverige verkar ha en trygg och säker skolväg 
om man generaliserar resultatet från tillgänglig-
hetsanalyser med hjälp av metoden geografiska 
informationssystem (GIS) för skolvägar i några 
mellanstora svenska städer. [4] Endast cirka hälf-
ten av respektive stads 7–12-åringar hade ett 
säkert och trygg gångnät för promenad till sko-
lan. För cykling var det färre barn som hade en 
säker skolväg: Sämst var tillgängligheten i Säffle 
där endast 3 procent av barnen hade en säker 
skolväg för cykling medan motsvarande andel 
i Helsingborg var 36 procent. Detta antyder att 
åtgärder som ökar barns rörelsefrihet är mycket 
viktiga. Internationell forskning visar att det går 
att vända trenden och öka andelen som går och 
cyklar till skolan genom insatser i den fysiska och 
sociala miljön. Många av dessa insatser har vi 
beskrivit i avsnittet  Göra det lättare att gå och 
cykla.

åtgärder för att främja  
ett aktivt liv hos barn:

– Verka för att lekplatser, skolgårdar och för-
skolegårdar blir attraktiva för lek, rörelse och 
utomhuspedagogik

– Inför fartdämpande åtgärder i bostadsom-
råden och vid viktiga korsningar, exempelvis 
där barns skolvägar korsar bilväg

– Inför gångfartsområden på lokalgator för att 
uppmuntra lek i bostadens omedelbara när-
het

– Verka för att barn ska ha mycket nära till en 
grönyta som möjliggör lek och gör vägen till 
ett större grönområde och en idrottsplats 
trygg och tillgänglig

– Skapa mötesplatser för ungdomar utomhus, 
till exempel skateboardanläggningar och 
lekplatser som attraherar ungdomar

Fler strategier och insatser finns beskrivna i rap-
porten Barns miljöer för fysisk aktivitet från 
Statens folkhälsoinstitut [24]
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Ett aktivt liv för äldre
År 2006 var 17 procent av den svenska befolk-
ningen 65 år eller äldre – en andel som kommer 
att öka i framtiden. Det beräknas att tre fjärdede-
lar av personerna över 75 år klarar det vardagliga 
livet utan hjälp. Äldre är inte en homogen grupp 
vad gäller funktionell förmåga. De har olika möj-
ligheter att förflytta sig och interagera med omgiv-
ningen. Vissa springer maraton, andra har svårt 
att promenera 100 meter, men kännetecknande 
är ändå att med stigande ålder försämras muskel-
styrka, balans och reaktionsförmåga vilket ställer 
höga krav på att byggda miljöer utformas för att 
stimulera oberoende liv och utomhusvistelse för 
äldre. Brister i miljön blir ofta väldigt påtagliga 
för äldre. Närhet till anläggningar, parker och 
mötesplatser, affärer och annan service, samt att 
området generellt är promenadvänligt, är mycket 
viktigt för äldres möjligheter till ett aktivt liv, 
för att upprätthålla sociala relationer och obe-
roende. Trygghet är en nyckelfaktor. Äldre som 
bor i områden med varierad markanvändning 
och många målpunkter inom gångavstånd har en 
högre grad av oberoende, även om de redan har 
en nedsatt fysisk funktionsförmåga. Hinder för 
äldre är ojämnheter och kanter på trottoarer och 

gator, buller, hög trafikvolym, korsningar utan 
övergångsställen eller trafikljus, bristfällig belys-
ning, avsaknad av handräcken i backar, luftföro-
reningar, isolerade platser utan sittplatser, dåligt 
underhåll av gång- och cykelbanor, samt att det 
är långt att gå till viktiga målpunkter. 

Mer finns att läsa i rapporten Äldres miljöer 
för fysisk aktivitet från Statens folkhälsoinstitut. 
[25]

åtgärder för att främja  
ett aktivt liv hos äldre:

– Skapa tillgängliga mötesplatser för äldre där 
de bor

– Utforma gatunätet enligt ett äldreperspektiv 
och eliminera höga trottoarkanter, förläng 
perioder av grönt ljus på trafikljus och an-
lägg fler parkbänkar i miljöer där det saknas 

– Utforma gröna promenad- och cykelstråk

– Verka för att affärer och service finns inom 
promenad- och rullstolsavstånd för äldre 
invånare

Sittbänkar underlättar äldres och funktionshindrades vardag och främjar oberoende. Tullinge centrum, Botkyrka kommun.
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vår PlanerinGsMODell kan användas både när 
det finns ett uppdrag, eller för att visa på föränd-
ringsbehov. Modellen är inte en färdig lösning 
med alla relevanta steg i processen för hur en 
kommun kan verka för att underlätta ett aktivt 
liv genom förbättringar av den byggda miljön. 
En sådan modell existerar förmodligen inte och 
kommer sannolikt aldrig att existera med tanke 
på de skilda förutsättningar och arbetssätt som 
finns i landets 290 kommuner. Viktigt är dock 
att planeringen och förvaltningen av dessa frågor 
blir en del av någon slags struktur och samman-
hang och genomförs utifrån någon slags metod. 
En tidigare kritik har varit att den fysiska plane-
ringen som på något sätt rör förutsättningarna 
för fysisk aktivitet ofta har varit sporadiska och 
saknat helhetstänkande. Ett exempel på bristfäl-
lig planering är inom cykeltrafiken där cykelba-
nor inte alltid har byggts där de som allra mest 
behövs. [30] Ett möjligt arbetssätt finns utförligt 
beskrivet i handledningen till checklistan för häl-
sofrämjande bostadsområden och som bygger 
på stegen förberedelse, inventering, analys och 
dokumentation samt åtgärdsplan [19]. 

En annan viktig fråga som inte modellen tar 
upp är utbildning av planerare och beslutsfattare, 
vilket ofta kan vara avgörande för om folkhälso-
frågor överhuvudtaget blir en del av planeringen 
och förvaltningen. 

Identifiera problemet
För att lösa ett visst problem krävs både kunskap 
om att ett problem eller en brist existerar och god 
insikt om möjliga insatser för att lösa problemet. 
Modellens första fas bygger därför på identifie-
ring av problem eller brister i den byggda miljön 
som hindrar eller försvårar ett aktivt liv.

identifiering 
identifiera problemområden  
till exempel genom

– checklista för hälsofrämjande bostads-
områden

– checklista för bedömning av grönområden

– hushållsenkät

– nulägesanalys, GIS

– trygghetsvandringar

– medborgarförslag

– medborgarmöten

– hälsokonsekvensbedömning

– barnkonsekvensanalys

– återkoppling från medborgare i  
planprocesser.

Informationen kan härröra från boende eller från 
kommunen själv exempelvis genom att man har 
analyserat läget med de checklistor som tagits 

Planeringsmodell för  
byggd miljö och fysisk aktivitet

”närhet till en plats för fysisk aktivitet betyder inte nödvändigtvis hög tillgänglighet, och 

närhet och hög tillgänglighet innebär inte automatiskt att platsen är särskilt användbar 

och attraktiv för liv och rörelse. Oftast behövs förbättringar inom alla tre dimensionerna 

för att underlätta ett aktivt liv.”
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fram av Statens folkhälsoinstitut. Informationen 
kan även komma ifrån en tredje part, till exempel 
experter och andra myndigheter.  

Utmaningen för planeringen och förvaltningen 
är att skapa delaktighet och involvera medbor-
garna i arbetet, samt att samla all information 
och kunskap på ett ställe och prioritera de för-
slag och insatser som verkar viktigast. Vilka det 
är går inte att ge ett entydigt svar på, utan måste 
bestämmas utifrån varje kommuns situation, 
policy och uppdrag. Det man generellt kan säga 
är att insatser som främjar ett aktivt liv för sår-
bara grupper i samhället är mycket viktiga efter-
som dessa grupper ofta är mindre fysiskt aktiva 
och upplever fler hinder för fysisk aktivitet i den 
byggda miljön än andra grupper. Det är viktigt att 
det tydligt framgår vilka grupper som en specifik 
insats försöker påverka och vilka aktiviteter som 
man vill främja, exempelvis barn och ungdomar 
och spontanidrott om insatsen handlar om att 
bygga en näridrottsplats.

Analysera behoven
En andra fas i modellen handlar om att genom-
föra en behovsanalys för att öka förståelsen för 
problemet och möjliga sätt att lösa problemet. 
Behovsanalysen består ofta av två aspekter: en 
beteenderelaterad aspekt och en miljöaspekt 
kopplad till dimensionerna närhet, tillgänglig-
het och användbarhet. Dels behövs kunskap 
om det faktiska användandet eller frekvenser, 
exempelvis hur stor andel av barnen på en viss 
skola som regelbundet går eller cyklar till sko-
lan, dels behövs kunskap om den byggda miljön i 
sig, exempelvis hur pass säker och trygg barnens 
skolväg till en viss skola är vad gäller belysning, 
trafiksäkrade korsningar, separerade gång- och 
cykelbanor och så vidare. 

Behovsanalys

Beteende:

Exempel: ”50 procent av barnen på skolan går 
eller cyklar regelbundet till skolan enligt enkät 
till föräldrar”

närhet:

Exempel: ”85 procent av eleverna bor inom 
gång- eller cykelavstånd från skolan”

tillgänglighet:

Exempel: ”Endast 20 procent av eleverna har 
en säker och trygg skolväg för gång eller cykel 
enligt tillgänglighetsanalys”

användbarhet:

Exempel: ”Underhåll och snöröjning håller för 
låg standard. Elever och föräldrar har klagat på 
dålig belysning, speciellt vid korsningar” 

Närhet handlar om hur långt det är eller hur lång 
tid det tar att ta sig till ett visst ställe. I fysisk pla-
nering beräknar man närhet genom att analysera 
fågelvägen eller genom att beräkna det faktiska 
gång- eller cykelavståndet mellan målpunk-
ter genom en så kallad omvägsfaktor, läs mer i 
avsnittet Mätbara faktorer i folkhälsoarbetet 
senare i denna manual. Närhetsfrågorna är speci-
ellt viktiga vid översiktsplanering och vid plane-
ring av nya områden, men kan även användas för 
nulägesanalyser med hjälp av geografiska infor-
mationssystem (GIS). Ett komplement till att 
mäta det fysiska avståndet är att fråga invånare 
hur lång tid det tar dem att transportera sig till 
en viss målpunkt (se bilaga 2). Inte minst är detta 
viktigt för att undersöka olika gruppers mobila 
förutsättningar eftersom tidsåtgången kan skilja 
mycket mellan olika grupper, till exempel mellan 
äldre med funktionsnedsättning och spänstiga 
ungdomar.

Hög tillgänglighet är inte nödvändigtvis samma 
sak som att en målpunkt finns i närheten, även 
om närhet självklart ofta är en viktig aspekt av 
tillgänglighet. Ett exempel är när ett grönområde 
ligger nära ett bostadsområde, men en större tra-
fikbarriär gör det svårt att ta sig till grönområdet. 
Ett sätt att öka tillgängligheten trots långa avstånd 
är att förbättra nåbarheten, exempelvis genom 
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förbättrad kollektivtrafik. Speciellt viktigt kan 
detta vara i glesbygdskommuner där avståndsana-
lyser kanske inte är relevant för exempelvis aktiv 
transport på grund av långa avstånd till skola och 
arbete. 

Det finns många olika tillgängligheter beroende 
på ens fysiska och mentala förutsättningar, hur 
och när man färdas och mellan vilka destinationer 
man färdas. Relaterat till tillgänglighet är begrep-
pen nåbarhet, framkomlighet och orienterbarhet. 
Även trygghet och säkerhet spelar roll för tillgäng-
ligheten. 

Den tredje dimensionen för ett aktivt liv är 
användbarhet, det vill säga att en plats är brukbar 
och i gott skick. Relaterade begrepp i litteraturen 
är kvalitet, attraktivitet, skick och underhåll. Det 
räcker inte att en plats är nära och tillgänglig om 
den inte går att använda, är det närliggande och 
tillgängliga grönområdet illa skött och mest består 
av snår och buskar är användbarheten nedsatt (i 
alla fall för fysisk aktivitet). Användbarhet kanske 
är den svåraste dimensionen att undersöka efter-
som dessa värden är svåra att fånga med hjälp av 
objektiva verktyg och är beroende av hur män-
niskor uppfattar och tolkar en viss miljö. Miljöer 
är även föränderliga (till exempel tid på dygnet, 
klimat, årstider) och hastigt uppkomna situationer 
kan påverka invånarnas uppfattning om en före-
teelse vilket gör bedömningar av användbarhet 
svårt. Det är viktigt att poängtera att människors 
upplevda hinder ofta kan vara viktigare för deras 
aktivitetsvanor än vad objektiva hinder är. Ett 
exempel på detta är att den upplevda otryggheten 
i exempelvis bostadsområdet generellt verkar vara 
viktigare för benägenheten att vara fysiskt aktiv än 
exempelvis bostadsområdets grad av kriminalitet 
enligt registerdata. [21] Å andra sidan ger uppgif-
ten att undersöka användbarhet goda möjligheter 
för kommunen att involvera invånare i planerings-
processer. Bilagorna 2–4 är exempel på verktyg 
som uppmuntrar informationsinsamling genom 
delaktighet med och inflytande från invånarna. 

Sätt upp ett mål
Modellens tredje fas innebär att avgränsa problem-
området och att sätta relevanta mål. Om exem-
pelvis behovsanalysen visar att den låga andelen 

barn som går eller cyklar till skolan beror på att 
det finns uppenbara säkerhetsbrister längs skolvä-
gen finns möjlighet till avgränsning och målsätt-
ning: ”Andelen elever som har en säker och trygg 
skolväg ska genom insatserna x, y och z öka från 
20 till 60 procent”, och ”andelen barn som regel-
bundet går eller cyklar till skolan ska öka från 50 
till 60 procent”. I realiteten innebär ofta ett fram-
gångsrikt förändringsarbete flera insatser på olika 
nivåer genom samarbete med skola, föräldrar, 
beslutsfattare och barnen själva. Avgränsning och 
målsättning beror även på politiska prioriteringar 
och vilka resurser som står till förfogande.

avgränsningar och målsättning

Mål beteende:
”Andelen elever som regelbundet går eller  
cyklar till skolan ska öka från 50 till 60 procent”

Mål miljö:
”Andelen elever som har en säker och trygg 
skolväg ska genom insatserna x, y och z öka 
från 20 till 60 procent”

Genomförande och utvärdering
Planeringsarbetet bör även ta upp hur genomför-
andet av en insats ska gå till, men den fasen ligger 
utanför syftet med denna manual. Genomförande 
och utvärdering presenteras i samma fas i model-
len (fas 4). Det finns många olika sätt att utvär-
dera. Utvärdering kan bland annat användas för 
att mäta effekter tidigt i ett projekt och för att 
försöka förstå orsakerna till en viss effekt eller 
avsaknaden av effekt (processutvärdering) och 
om insatsen har haft önskad effekt på beteen-
det (effektutvärdering). Ett exempel på en gedi-
gen processutvärdering finns från Närke och 
Värmland där man i några kommuner har utvär-
derat ett pilotprojekt med ”vandrande skolbuss”. 
[33]. Kommunerna använde sig av Vägverkets 
modell för utvärdering av mobilitetsprojekt – 
SUMO. [34]

Modellen tar även hänsyn till att förutsättning-
arna och hindren för fysisk aktivitet finns i olika 
sammanhang, exempelvis skolgården, lokalgatan 
och grönområdet. Modellen anger de vanligaste
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Närhet
Tillgänglighet
Användbarhet

1. Identifiering
Identifiera problem-

områden och brister i miljön 
för fysisk aktivitet

4. Genomförande 
och utvärdering

Utvärdera grad av 
måluppfyllelse

2. Behovsanalyser
Genomför olika 

analyser för att öka 
förståelsen för ett visst 

problem eller brist

 – Beteenden
 – Närhet
 – Tillgänglighet

– Användbarhet

3. Avgränsningar 
och målsättningar

Gör prioriteringar, avgränsa 
och sätt relevanta mål

sammanhangen för fysisk aktivitet. Det är vik-
tigt att vara noggrann med att ange vad för slags 
beteende eller aktivitet man vill påverka eftersom 
olika former av fysisk aktivitet påverkas på olika 
sätt av faktorer i den byggda miljön. Ett konkret 
exempel är att en förbättring av belysningen vid 
ett promenadstråk i ett bostadsområde sannolikt 
påverkar benägenheten till promenad utomhus 
mer än vad det påverkar motion inomhus på 
ett gym. Har man en vidare ansats att bedöma 
olika värden i utomhusmiljöer rekommenderar vi 
sociotophandbokens lista på värdebegrepp som 
finns i bilaga 1. [16] På grund av ojämlikheter i 
hälsa och aktivitetsmönster mellan olika samhälls- 

grupper är det även viktigt att i planeringen tänka 
igenom vilken grupp som är insatsens huvudfo-
kus eller vilka grupper som insatsen kan tänkas 
beröra (positivt och negativt). Samtidigt kan en 
insats ha hela populationen som målgrupp, exem-
pelvis när man anlägger en gång- och cykelbana 
mellan två bostadsområden.

 

Genomförande och utvärdering

– processutvärdering

– effektutvärdering

Figur 3. Planeringsmodell för byggd miljö och fysisk aktivitet

vilka grupper? 
– Hela befolkningen
– Barn
– Ungdomar (11–17)
– Unga vuxna (18–39)
– Medelålders (40–65)
– Yngre äldre (65–75)
– Äldre äldre (75 +)
– Funktionshindrade
– Flickor/Pojkar
– Män/Kvinnor
– Boende i utsatt område

vilka aktiviteter?
– Promenad fritid
– Cykling fritid
– Aktiv transport, promenad
– Aktiv transport, cykling
– Barns lek utomhus
– Rekreation, friluftsliv
– Cykelturism
– Motion och träning
– Organiserad idrott 
– Spontanidrott
– Allmän fysisk aktivitet 
– Utevistelse vuxna

vilka områden?
– Barns skolväg
– Bostadsområdet
– Gångbanor i tätort
– Cykelbanor i tätort
– Cykelleder utanför tätort
– Promenad- och cykelstråk
– Grönyta/park/grönområde
–  Lekplats
– Förskolegård/skolgård
– Näridrottsplats
– Anläggning för rekreation
– Idrotts- och motionsanläggning



28  ExEMPEL På INDIKATORER

MätBara FaktOrer (indikatorer) kan bistå folk-
hälsoarbetet till exempel genom att underlätta 
jämförelser mellan kommuner, mellan olika 
bostadsområden i en kommun eller mellan olika 
kvarter i ett område. Indikatorer kan även möj-
liggöra analyser av trender. De exempel på indi-
katorer som presenteras nedan är hämtade ur 
program, riktlinjer och vetenskapliga rappor-
ter, exempelvis från kommunala parkprogram 
och Boverkets riktlinjer. I de fall där det saknas 
forskning, praxis eller riktlinjer presenterar vi ett 
rimligt förslag. Även i detta avsnitt bör listan på 
indikatorer ses som en verktygslåda att använda 
i olika uppdrag och program, utan några krav på 
att analysera alla variabler samtidigt. Det många 
indikatorer har gemensamt är att de kan använ-
das i analyser med geografiska informationssys-
tem (GIS). Analyser för folkhälsorelaterade insat-
ser i kommunerna har hittills varit blygsam och 
ojämnt fördelad mellan kommunerna. [35] Här 
finns ett viktigt utvecklingsbehov eftersom GIS 
har stor potential att effektivisera planeringen 
och förvaltningen.

En frågeställning som kom upp vid diskus-
sion med planerare från Botkyrka kommun är 
huruvida man även ska analysera indikatorer 
som hamnar utanför kommunernas förvaltnings-
ansvar, exempelvis cykelparkering vid livsmed-
elsaffärer eller vid busshållsplatser. Detta måste 
varje kommun ta ställning till huruvida man vill 
analysera även dessa faktorer och sedan använda 
informationen för att försöka påverka den som 
har förvaltningsansvar. 

Indikatorerna presenteras utifrån de tre aspek-
terna närhet, tillgänglighet och användbarhet. 
För varje aspekt finns ett antal förslag på verk-
tyg och metoder som kan användas. Förslagen är 
mer exempel än en uttömmande lista på verktyg. 
Av utrymmesskäl är inte alla verktyg detaljerat 
beskrivna.

Närhet
Närheten bör betraktas som det gångavstånd invå-
narna har från bostadsentrén eller adresspunkten 
till en viss målpunkt. Det faktiska gångavståndet tar 
således hänsyn till barriärer som inte går att passera 
såsom byggnader, stängsel och motorvägar. Om en 
kommun endast har tillgång till mätningar av fågel-
avstånd, kan det faktiska gångavståndet grovt upp-
skattas vara 25 procent längre. Närheten bör också 
betraktas i termer av orienterbarhet. Om målpunk-
ter, som exempelvis grönområden, ligger avskilda 
och är svåra att hitta till kommer de inte att använ-
das i samma utsträckning som om de ligger väl syn-
liga i gatunätet. [36] Orienterbarhet kan analyseras 
med till exempel space och place syntax-metodik 
(läs mer under Tillgänglighet nedan). Mätbara fak-
torer i folkhälsoarbetet senare i denna manual

exempel på indikatorer  
för att bedöma närhet

– Närpark, liten grönyta med mindre lekplats 
för de minsta barnen (inom 50 m från adress-
punkt)

– Lokalpark, offentligt grönområde, bollspel, 
lekplats (minst 0,3–0,6 hektar, inom 200 m)

– Stadsdelspark, större grönområde (minst 
10–20 hektar, inom 500 m)

– Promenad- och /eller cykelstråk (med eller 
utan asfalt, inom 500 m)

– Bollplan (inom 1 km)

– Idrottsplats, motionsanläggning, näridrotts-
plats, elljusspår, friluftsområde (inom 2,5 km)

– Cykelbana (inom 500 m)

– Kollektivtrafik (inom 500 m)

– Andel av befolkningen som har max 400 m 
till en dagligvaruaffär

– Service som apotek, vårdcentral och bibliotek 
(inom 2 km)

– Närhet till små och stora tysta områden 
(inom 300 m respektive 2,5 km)

Exempel på indikatorer
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verktyg och metoder
Verktyg och metoder för att bedöma närhet och 
avstånd:

– Geografiska informationssystem – GIS
GIS som verktyg för att analysera folkhälso-
frågor har blivit allt mer populärt i takt med att 
datorers kapacitet att hantera stora datamängder 
har ökat. GIS bygger på kartering och visualise-
ring av data, ofta från olika databaser. 

– Enkät till, eller intervju av, regelbundna cykel-
pendlare (se bilaga 4) eller fotgängare

– Hushållsenkät till invånare (se bilaga 2)

Bakgrund till indikatorerna
Generellt kan nämnas att för att främja det dag-
liga användandet av en plats krävs att avstån-
det är relativt kort, ungefär inom 1 kilometer, 
medan det veckovisa användandet av en plats 
för rekreation och motion tillåter något längre 
sträckor. Självklart ser behoven väldigt olika ut 
för olika grupper, till exempel för barn och äldre 

med funktionshinder jämfört med för vuxna utan 
funktionshinder. 

Avstånd till grönområden, lokalpark. Svensk 
forskning visar att 300 meter till fots är en gräns 
för vardaglig vistelse i lokalparker och grön-
områden. Vissa kommuner i landet – exempel-
vis Stockholms stad i sitt parkprogram – samt 
Boverket [1] har antagit riktlinjen 200 meter som 
längsta avstånd till grönområden. Anledningen 
till att Stockholm rekommenderar 200 meter är 
att de olika stadsdelarna generellt når upp till den 
riktlinjen och att man vill bibehålla denna höga 
standard på grund av den pågående kraftfulla 
förtätningen av staden. Samtidigt är det viktigt 
att beakta små barns sämre förutsättningar att 
röra sig i närmiljön, vilket är orsaken till rekom-
mendationen om en enklare lekplats inom 50 
meter från hemmet. Med enklare lekyta menar 
vi en plats med sandlåda, en gungställning eller 
en gräsplätt som lämpar sig för lek. Varje kom-
mun måste enskilt fastställa vilket avstånd som är 
realistiskt utifrån de lokala förutsättningarna och 
syftet med att ha en viss riktlinje.

Stort tyst naturområde och idrottsplats

Evenemangsplats och bollplan

     Naturlek och gräsplan

Tyst grönområde med lekplats
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Figur 2. exempel på indikatormodell för grönområden (Personlig 
kommunikation, alexander ståhle, spacescape aB, 090526).
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Avstånd till stora tysta friluftsområden. Större 
friluftsområden är platser som de flesta använ-
der sig av regelbundet eller mindre ofta, men det 
handlar sällan om dagligt nyttjande. Svensk forsk-
ning visar att 1–2 kilometer är en gräns för vad 
man är beredd att gå till ett större friluftsområde. 
Cykelavståndet kan generellt vara längre, upp till 
3 kilometer. I sammanhanget är det viktigt att även 
påpeka att om invånare upplever att vägen till fri-
luftsområdet är vacker, välskyltad, framkomlig 
och trygg verkar de flesta beredda att gå eller cykla 
en längre sträcka för att ta sig till friluftsområdet 
eller någon annan plats för motion. Ett stort tyst 
friluftsområde definieras som naturområde med 
en yta större än 50 hektar och en ljudnivå under 
50 dBA. 

Avstånd till idrottsplats. Forskning visar att närhet 
till idrottsplatser och motionsanläggningar är vik-
tiga stöd för ett aktivt liv. Flera kommuner i landet 
har riktlinjer för längsta avstånd till en idrotts-
plats. Även om riktlinjerna varierar något, är 2,5 
kilometer ett rimligt maximalt avstånd att föreslå. 

Avstånd till kollektivtrafik och cykelbana. I 
Statistiska centralbyråns studie om levnadsförhål-
landen definieras närhet till kollektivtrafik som 
ett maximalt avstånd på 500 meter. Detta är ett 
vanligt gränsvärde även inom trafikplaneringen 
(se exempelvis Vägverkets Trafik för en attraktiv 
stad [37]). 

exempel på indikatorer för att bedöma tillgänglighet:

– Andel grundskolebarn i kommunen som har 
en osäker och otrygg skolväg (enligt tillgäng-
lighetsanalys med TVISS med kriterierna  
30 km/tim-säkrade korsningar, bra belysning, 
och separerade gång- och cykelbanor) för att 
utan vuxens sällskap gå respektive cykla till  
skolan från bo staden [4]

– Andelen gymnasieungdomar i kommunen som 
har en osäker och otrygg skolväg enligt TVISS

– Andelen barn som har en osäker och otrygg 
gångväg till idrottsanläggning enligt TVISS

– Andelen vuxna som har en osäker och otrygg 
gångväg till idrottsanläggning enligt TVISS  
(max 50 km/tim är kriterium för vuxna)

– Andelen vuxna som har en osäker och otrygg 
cykelväg till en arbetsplatskoncentration enligt 
TVISS

– Andelen vuxna som har en osäker och otrygg 
cykelväg till ett tätortscentrum enligt TVISS

– Andelen vuxna som har en osäker och otrygg 
gångväg till en hållplats för kollektivtrafik  
enligt TVISS

– Andelen butiker i kommunen som inte uppnår 
cykelparkeringsnormen:  
minst 20 platser/1 000 m2

– Andelen kontor i kommunen som inte uppnår 
cykelparkeringsnormen:  
minst 10 platser/1 000 m2

– Cykelvägnätets omfattning, antalet kilometer 
cykelvägar i kommunen

– Orörda områden, friarealer: minsta täcknings-
grad 300 m2 /invånare

– Offentlig grönyta per invånare (minst 10 kvm)

– Tillgänglig täthet (exploateringstal) inom buffer-
zon 1 km

– Genhetskvoten (avståndet via gång- och cykel-
nätet dividerat med avståndet fågelvägen) från 
bostaden till viktiga målpunkter (en kvot under 
1,5 innebär god tillgänglighet generellt)

– Andelen separata gång- och cykelvägar i för-
hållande till gator

– Andelen lokalgator med högre skyltad hastighet 
än 30 km/tim

– Andelen gång- och cykelpassager (inklusive  
övergångsställen) inom huvudvägnätet med  
högre tillåten hastighet än 30 km/tim

– Andelen övergångsställen och ordnade passager 
utan intensivbelysning
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Tillgänglighet
Närhet innebär inte automatiskt att en målpunkt 
är tillgänglig. Tillgängligheten påverkas av bland 
annat grad av säkerhet, trygghet och orienterbar-
het. Här presenterar vi möjliga indikatorer för att 
analysera och bedöma tillgänglighet:

verktyg och metoder
Här är några verktyg och metoder som man kan 
använda för att bedöma tillgänglighet:

Bicycle Policy Audit (BYPAD) 
BYPAD är ett instrument som hjälper kommuner 
och andra aktörer att utvärdera och förbättra kvali-
teten på arbetet med lokal och regional cykeltrafik. 
Genom webbplatsen www.bypad.org finns möjlig-
het till utbyte av erfarenheter med andra städer i 
Europa som arbetat med att främja cykeltrafik.

– Orienterbarhetsanalys/Rumsintegrationsanalys 
(space syntax, place syntax)
Orienterbarhetsanalys (space syntax) innefattar 
flera metoder att analysera orienterbarhet och 
tillgänglighet i stadens utemiljö. Analysen fångar 
hur väl gator och gångvägar hänger samman, hur 
väl sammankopplad staden är. Mycket forskning 
visar på att ju enklare det är att ta sig runt i staden, 
desto fler väljer att gå. 
Rumsintegrationsanalys (Place syntax) är en annan 
uppsättning metoder som analyserar tillgänglighet 
och orienterbarhet till målpunkter. Metoden har till 
exempel visat att orienterbarheten till grönområ-
den har lika stor betydelse som det faktiska gång-
avståndet när det gäller hur ofta man besöker dem.  

–Tillgänglighetsvillkor i svenska städer, TVISS [4]
En GIS-metod som har använts av vissa kom-
muner i landet för att titta på hur pass säkert och 
tryggt det är att promenera och cykla till olika 
målpunkter är Tillgänglighetsvillkor i svenska stä-
der (TVISS). TVISS innebär en inventering av hela 
gång- och cykelnätet och målpunkter samt analys 
av befolkningsdata för att bedöma tillgänglighet 
för olika grupper till olika målpunkter. [4] Några 
kriterier för att bedöma trygghet och säkerhet på 

skolvägar är belysning, bilfria vägar och högsta 
tillåtna hastighet 30 km/tim. Högsta tillåtna has-
tighet på motorfordon för att vuxnas miljö ska 
vara tillgänglig är 50 km/tim. Nynäshamns kom-
mun har använt TVISS för att undersöka hur stor 
andel av barnen som har en osäker och otrygg 
skolväg för gång och cykel (se sidan 32).

– Analys av trafikbarriärer
Vägar som tillåter högre hastighet på motorfordon 
än 20–30 km/tim brukar betraktas som trafikbar-
riärer för barn 6–12 år. Motsvarande hastighet 
för vuxna är 50 km/tim. Det är således inte trafik-
mängd som primärt avgör huruvida en väg är en 
trafikbarriär eller inte.

– BoTryggt05
BoTryggt05 är en handbok i tryggt boende utveck-
lad av Polismyndigheten i Stockholms län tillsam-
mans med forskare från KTH och Chalmers. Läs 
mer på www.botryggt.se. 

Ett antal checklistor är relevanta för förutsättning-
arna för fysisk aktivitet och rörelse. 

– Enkät till, eller intervju med, regelbundna    
 cykelpendlare (se bilaga 4) eller fotgängare
–  Hushållsenkät till invånare (se bilaga 2)

–  Inventering av miljön för att bedöma förutsätt 
 ningar för fysisk aktivitet (se bilaga 5)

–  System för utvärdering av mobilitetsprojekt,  
 SUMO [34]

System för utvärdering av mobilitetsprojekt 
(SUMO) är ett verktyg för att utvärdera påver-
kansprojekt genom hela processen, från påverkan 
till effekt. SUMO används i dag för uppföljning 
och utvärdering i många av Vägverkets sektors-
projekt. I Värmland och Närke har några kommu-
ner använt SUMO för att utvärdera (processutvär-
dering) projektet Vandrande skolbuss. [33]
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Bakgrund till indikatorerna
Offentlig grönyta per person. Andelen grönyta 
per person är ett vanligt mått för att mäta trycket 
och efterfrågan på grönytor i stadsmiljö. I likhet 
med riktlinjerna på vissa håll i landet, exempelvis 
Stockholm, föreslår vi 10 m2 per person vara en 
undre gräns för vad som innebär en god tillgäng-
lighet till grönytor i städer. Men tillgänglighet har 
fler dimensioner än just den totala grönytan per 
person.

Cykelvägnätets omfattning. Även om tillgången på 
cykelbanor och cykelfält består av fler aspekter än 
just det totala antalet kilometrar kan denna indi-
kator ge en generell bild av trender och ge möjlig-
het till jämförelser med andra kommuner.

Tillgänglig täthet. Bebyggelsetätheten har ett starkt 
samband med befolkningstätheten och ger under-
lag för service, handel och kultur, vilket i sin tur 
påverkar vissa former av fysisk aktivitet, främst 
benägenheten att promenera. Bebyggelsetätheten 
kan mätas genom så kallade exploateringstal, 
vilket innebär andelen våningsyta dividerat med 
andelen områdesyta. Exploateringstalen ser 
annorlunda ut beroende på vad för slags område 
man analyserar. Områdesexploateringen i tät sten-
stad är cirka 2, i flerbostadsområden i förort 0,3–
1, och i villaområden är den 0,05–0,1.  

Tillgängliga grönområden. Eftersom bebyggelse 
kan byggas i flera våningar och med olika struk-
tur är tätheten på grönområden inte samma sak 
som tillgängliga grönområden. Ny forskning visar 
att det finns täta miljöer med stor tillgång till 
grönområden. [36] Kombinationen av täthet och 
grönområden kan analyseras genom ett så kallat 
kompakthetsmått där andelen våningsyta multip-
liceras med andelen grönyta dividerat med ande-
len områdesyta. Tillgängligheten är också av stor 
betydelse – måttet kan beräknas genom tillgänglig 
täthet multiplicerat med tillgänglig grönyta.

Tillgänglighetsanalys enligt metoden TVISS för att skapa säkrare 
och tryggare skolvägar för barn i Ösmo, Nynäshamns kommun. 

Genom hastighetssäkring av övergångsstället (1) kan 12 barn kopp-
las till det sammanhängande nätet till skolan.

Genom att bygga ut de felande länkarna (2, 3 och 4) kan Tallhöjden 
(17 barn) kopplas till resten av Ösmo och till Tallbackaskolan.

En alternativ säker förbindelse (5) med Musköten kan skapas med-
ett par belysningsstolpar och ett hastighetssäkrat övergångsställe.

Berör 56 barn.

1

2

5

3

4

Många skolgårdar i Sverige är slitna och undermåliga för lek, 
fysisk aktivitet och utomhuspedagogik. Det finns ett stort behov 
av upprustning för att stimulera barns utveckling. Falkbergs-
skolan, Tullinge.
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verktyg och metoder
Verktyg och metoder för att bedöma hur använd-
bar en miljö är:

– Outdoor Play Environment Categories – OPEC 
(förskolegårdar, skolgårdar, lekplatser) 

– Inventering och bedömning av bostadsområden 
med hjälp av checklista [19] 

– Inventering och bedömning av bostadsområden 
med hjälp av miljöpsykolog

– Intervju eller fokusgrupp med boende eller 
utvalda brukare (se bilaga 3)

– Trygghetsvandringar med boende

– Vägars och gators utformning (VGU) och cykel-
vägsanalys (CVA)

– Inventering av livsrum (DTSS) [15]

– Sociotopkarta

Med begreppet sociotop menas de sociala och kul-
turella värden människor upplever på en plats. En 
sociotopkarta identifierar användning och upple-

exempel på indikatorer för att bedöma användbarhet:

– Andelen förskolor i kommunen som har en oattraktiv förskolegård för lek och rörelse (betyget 1) enligt 
instrumentet Open Play Environment Categories (OPEC)

– Andelen grundskolor i kommunen som har en oattraktiv skolgård för lek och rörelse enligt instrumentet 
OPEC

– Andelen offentliga lekplatser i kommunen som har en oattraktiv lekmiljö enligt instrumentet OPEC

– Andelen enkelriktade cykelbanor och cykelfält i kommunen som inte har en bredd på minst 2 m

– Andelen dubbelriktade cykelbanor i kommunen som inte har en bredd på minst 3 m

– Andelen gång– och cykelfält med skiljeremsa i kommunen som inte har en bredd på minst 3,5 m  
(1,75 + 1,75 m)

– Andelen affärer, tåg– och busstationer och offentligt utbud i kommunen som inte har en cykelparkering 
av hög standard inom 50 meters radie från målpunkten

– Andelen busshållsplatser i kommunen som inte har en cykelparkering med hög standard

– Andelen av gång– och cykelnätet som har dålig ytstandard

– Andelen cykelstråk med blandtrafik (bilister och cyklister samsas på samma yta) på gator med skyltad 
hastighet högre än 30 km/tim

– Andelen av huvudstråken som saknar eller har dålig cykelvägvisning

– Andelen av gång– och cykelnätet som är anpassade till funktionshindrade

– Andelen gång– och cykelvägar med belysning (egen eller delad)

Användbarhet och attraktiva  
platser
Som tidigare nämnts betyder inte närhet och 
tillgänglighet till en plats att platsen är särskilt 
användbar eller attraktiv. Det finns ett stort behov 
av att bedöma platsers användbarhet för ett aktivt 
liv, exempelvis skolgårdar och lekplatser, eftersom 
få kommuner verkar ha genomfört sådana bedöm-
ningar. 

I bilaga 1 finns även ett utdrag ur sociotophand-
boken från Stockholms stad [16] med vägledning 
om planeringsmått som är relevanta för använd-
barhetsdimensionen. En hel del kommuner har 
dessutom tagit fram vinterväghållningskrav och 
för gång- och cykelvägar och utvecklat kvalitets-
mål för gång- och cykeltrafiken, som kan ligga till 
grund för indikatorer för användbarhet och nöjd-
het. Exempel är Uppsala kommun, Umeå kommun 
och Lunds kommun. 
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velsevärden och fungerar både som ett planerings-
underlag och en dialogprocess med boende och 
andra brukare. Kartan beskriver hur grönområden 
och andra offentliga platser i staden används och 
man ritar upp den utifrån observationer, enkäter, 
fokusgrupper och intervjuer. Den beskriver att-
raktiviteten i utemiljön och således orsakerna till 
varför människor väljer att gå ut. Utan att göra en 
undersökning av detta slag kan man inte veta vad 
som lockar till utevistelse. Fullständiga sociotop-
kartor har genomförts i Stockholm [16], Göteborg 
och Uppsala. 

– Cykelbokslut med kvalitetsmål för underhåll och 
skick av cykelvägnätet

– Checklista för att bedöma kvalitet och använd-
barhet av grönområden [20]

– Barnkartor i geografiska informationssystem 
(GIS) för att identifiera attraktiva platser för 
barns och ungas fysiska aktivitet

Barnkartor i GIS är en datorbaserad metod för 
barns medverkan i planering av närmiljö och att 
identifiera attraktiva platser för barns och ungas 
fysiska aktivitet. Barnkartor i GIS har bland annat 
använts för att verka för säkrare skolvägar för 
barn. [38]

Bakgrund till indikatorerna
Oattraktiva förskolegårdar, skolgårdar  
och lekplatser. 
OPEC är ett verktyg för att bedöma användbar-
heten och kvaliteten på förskolegårdar, skolgår-
dar och lekplatser framtaget av forskare från 
Karolinska institutet och Sveriges lantbruksuniver-
sitet. Verktyget håller på att testas och utvärderas, 
men hittills har man bland annat funnit att barn 

på förskolegårdar med hög kvalitet enligt OPEC 
rör sig 21 procent mer, är mer koncentrerade och 
utsätts även för mindre UV-strålning än barn på 
gårdar med låg kvalitet. [39]

Utformning av gång- och cykelbanor.
Planeringsmåtten bygger på riktlinjer som vissa 
kommuner använder sig av för att planera och 
utforma gång- och cykelbanor och cykelparke-
ringar, exempelvis Uppsala kommun. Med cykel-
parkering av hög standard avses en parkering som 
är stöldsäker, väderskyddad och ger möjlighet till 
parkering av olika sorters cyklar. Den ska även fin-
nas mycket nära målpunkten. 

Underhåll av det befintliga utbudet av motions- och idrottsan-
läggningar är en viktig åtgärd för att uppmuntra till fysisk aktivi-
tet, men ofta saknas program för hur den regelbundna skötseln 
ska fungera inom kommunerna.
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Denna avslutanDe Del handlar om hur manua-
len kan användas beroende på vilken nuvarande 
ambitionsnivå kommunen har. Vi tar även upp 
framtida utvecklingsbehov.

Vilken ambitionsnivå har din  
kommun?
Även om en verktygslåda ger användaren flexi-
bilitet och valmöjligheter kan det vara svårt att 
se det övergripande sammanhanget och relevan-
sen för planeringen och förvaltningen, exempel-
vis att avgöra vilka verktyg som är lämpliga för 
det problem man försöker lösa. Även resurser 
och tidsaspekter påverkar. Vi ger här ett förslag 

på hur manualen kan användas beroende på vil-
ken ambitionsnivå kommunen har. Stigande nivå 
betyder generellt att mer information samlas in, 
att fler faktorer bedöms och att det krävs mer 
resurser. Stigande nivå betyder även generellt att 
fler sektorer inom kommunen är inblandade. 

Nivåerna är inte menade som ett sätt att 
bedöma vilka kommuner som i nuläget är duk-
tiga och vilka som är dåliga på planering och 
förvaltning av förutsättningarna för ett aktivt liv. 
Erfarenheter från det tidigare regeringsuppdraget 
om byggd miljö och fysisk aktivitet visade sna-
rare att kommunerna i regel har sina starka och 
svaga sidor på dessa områden, till exempel någon 
kommun har kommit långt med sitt parkprogram 

De fyra ambitionsnivåerna är:

nivå Fokus och beskrivning
används  

checklistor?1

används  
manualer?

kostnad2

1

Underhåll av befintligt utbud för rekreation. Manualen är en 
allmän guide i planeringen, men fysisk aktivitet kan vara en 
del av andra uppdrag, t.ex. hållbara transporter, trygghet. 
Kommunens arbete är inte långsiktigt i likhet med BYPAD:s 
beskrivning av utvecklingsnivå 1. En framtida utmaning är att 
få in frågor om förutsättningar för ett aktiv liv i planeringen 
(nivå 2).

Nej Nej Låg

2

Analyser av vissa indikatorer. Ingen speciell strategi för att 
involvera invånare i planeringen. Kommunens arbete kän-
netecknas av isolering från andra områden såsom miljö, trafik 
och fysisk planering. Nivå 2 liknar BYPAD:s nivå 2: isolerad 
taktik. Framtida utmaning att bredda folkhälsoarbetet och 
undersöka fler indikatorer och använda fler manualer (nivå 3).

Delvis Delvis Måttlig

3

Många analyser och stor informationsinhämtning, bl.a. med 
hjälp av metoder från denna manual. Planeringen beaktar när-
het, tillgänglighet och användbarhet. Speciell strategi för att 
involvera invånare i planprocesser. Nivå 3 liknar BYPAD:s nivå 
systemorienterad taktik. Framtida utmaning att skapa sektor-
söverskridande policy (nivå 4).

I regel ja I regel ja Hög

4

Systematisk och sektorsöverskridande kommunstrategi. 
Samma kriterier som nivå 3, men kommunen har även tagit 
fram en handlingsplan och många sektorer är inblandade i 
arbetet. Starkt och uthålligt stöd från politiken. Indikatorer har 
utvecklats till policy, i enlighet med BYPAD:s nivå 4: integrerad 
taktik. Framtida utmaning att vidmakthålla strategin, genom-
föra nya nulägesanalyser samt att tidigt vara med och påverka 
nya planprocesser.

Ja Ja Hög

Så här använder du manualen



36  Så HäR ANVäNDER DU MANUALEN

men kanske är sämre på att planera för barns och 
äldres rörelsefrihet. Ambitionsnivåerna är mer av 
ett teoretiskt ramverk. 

Nivå 1 är inte minst viktig eftersom brist på 
underhåll är ett vanligt klagomål från kommun-
invånare. Nivå 4 innebär att kommunen har 
utvecklat policy och att arbetet är väl förankrat i 
relevanta sektorer och ingår som en naturlig del i 
övriga uppdrag i planeringen. Nivå 4 har många 
likheter med de riktlinjer som tagits fram för stä-
der som medverkar i WHO:s nätverk Healthy 
cities (www.euro.who.int/Healthy-cities). 

Åbo i Finland ingår i nätverket och har en 
övergripande strategi för att främja fysisk akti-
vitet. [12] Det finns även ett svenskt nätverk för 
Healthy cities. [40]. De fyra nivåerna har även 
många likheter med de fyra utvecklingsområden 
som beskrivs av BYPAD (www.bypad.org): Nivå 
1: ad hoc-orienterad, nivå 2: isolerad taktik, nivå 

3: systemorienterad taktik, samt nivå 4: integre-
rad taktik.

1  Med checklistor menas checklistorna Hälsofräm-
jande bostadsområden (ännu ej publicerad) [19] och 
Grönområden för fler. [20]

2  Att den initiala kostnaden är högre för nivå 2–4 än 
för nivå 1 betyder inte att den slutgiltiga kostnaden 
blir högre eller att kostnadseffektiviteten blir lägre. 
Tvärtom finns det vetenskapliga bevis för att insat-
ser för att öka den fysiska aktiviteten kan vara sam-
hällsekonomiskt lönsamma. Att bygga cykelbanor, 
exempelvis, ger ett genomsnittligt förhållande mellan 
kostnader och nytta på 1:11 enligt en systematisk 
översikt från Storbritannien. [26]. Odense i Danmark 
är också ett exempel på att insatser för att öka gång- 
och cykeltrafik kan vara samhällsekonomiskt lön-
samma för en kommun: Under fyra år satsade staden 
20 miljoner danska kronor på att öka cykeltrafiken 
genom bland annat infrastruktursatsningar. Utvär-

Bristande underhåll av växtligheten runt om gång- och cykelbanan försämrar siktlinjer och gör platsen otrygg, vilket kan leda till att 
gång- och cykelbanan i stort sett glöms bort och slutar användas. Gång- och cykelbana i Tullinge vid Vårbäcksvägen, Botkyrka kommun
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deringen visade att projektet gav 33 miljoner danska 
kronor tillbaka genom minskat insjuknande i kroni-
ska sjukdomar, ökad produktivitet och minskad sjuk-
frånvaro i arbetslivet, samt färre andel trafikskadade. 
Cyklingen ökade 24 procent medan personskadorna 
minskade med 20 procent. 2  131 levnadsår vanns 
och dödligheten hos 15–49-åringar minskade 20 pro-
cent. På köpet har Odense fått en mer attraktiv och 
människovänlig stadskärna med bland annat bättre 
tillgänglighet till parker och grönområden. [41]

Förbättra manualen
Denna skrift är ett första försök att vägleda den 
kommunala planeringen och förvaltningen av 
byggda miljöer för att underlätta ett aktivt liv, så 
det finns mycket att förbättra inom varje del av 
manualen. Det krävs många förbättringar för att 
utveckla planeringen för fysisk aktivitet. Några 
exempel är att
 – i samråd med kommuner fortsätta att utveckla, 

och skapa samsyn kring, indikatorer
 – fortsätta att testa och utvärdera manualerna i 

kommunala sammanhang
 – utveckla en bättre förståelse för de möjligheter 

och brister som finns i arbetet på kommunal 
nivå med samhällsplanering för fysisk aktivitet 

 – skapa en struktur där kommunala kunskaper 
och erfarenheter av att samhällsplanera för 
fysisk aktivitet kan spridas och uppmärksam-
mas på regional och nationell nivå

 – få till stånd tvärdisciplinära samarbeten, exem-
pelvis samarbeten (forskning, folkhälsoarbete, 
utbildning) mellan relevanta yrkesgrupper 
såsom arkitekter, landskapsplanerare, miljö-
psykologer, beteendevetare och folkhälsopla-
nerare.

Behovet av indikatorer för aspekterna närhet, 
tillgänglighet och användbarhet är stort. Ett spe-
ciellt stort tomrum finns för indikatorer för olika 
miljöers användbarhet (attraktivitet, skick, sköt-
sel och underhåll, upplevt värde och så vidare). 
Förhoppningsvis kan manualerna i bilagorna 2–4 
vara till hjälp i det arbetet. En annan viktig upp-
gift är att kartlägga verktyg som används runt om 
i landet. Det finns sannolikt många beprövade 
och användbara verktyg i kommunerna som är 
relativt okända utanför kommunen. 

Användningen av GIS för att analysera folk-
hälsofrågor och bistå folkhälsoarbetet har ökat i 
popularitet bland annat tack vare bättre kapaci-
teten att hantera stora datamängder. Statens folk-
hälsoinstitut har tagit fram en skrift om GIS för 
folkhälsan [35]. En utveckling av användandet av 
GIS för planering av byggda miljöers förutsätt-
ningar för fysisk aktivitet har stor potential att 
effektivisera folkhälsoarbetet.

Det är även viktigt med en fortsatt integre-
ring av, och en samsyn kring frågor som hållbara 
transporter, energi, tätortsplanering, ekologi och 
folkhälsoarbete. En integrering av liknande frågor 
och uppdrag är ett realistiskt sätt att få med fysisk 
aktivitet i planeringen och förvaltningen. Det är 
också viktigt att erfarenheter på kommunal nivå 
av att använda manualer för att inventera byggda 
miljöer kommer forskningen tillgodo eftersom 
det finns en brist på svensk forskning om byggd 
miljö och fysisk aktivitet. En förutsättning för att 
planeringen av fysisk aktivitet överhuvudtaget 
ska bli en mer integrerad och prioriterad del av 
kommunernas arbete i framtiden är sannolikt att 
sådana uppdrag blir en del av policyer, program 
och handlingsplaner. Det är sannolikt nödvändigt 
med utbildning av beslutsfattare och tjänstemän 
inom andra sektorer, samt att lyfta upp frågor 
som rör byggd miljö och planering av fysisk akti-
vitet på agendan, för att åstadkomma långsiktigt 
hållbar policy. 
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i BilaGOrna finns de konkreta verktyg eller 
manualer som går att använda för att planera och 
förvalta byggda miljöer så att de underlättar ett 
aktivt liv. 

Bilaga 1. Matris med enkla plane-
ringsmått ur sociotophandboken
Bilaga 1 presenterar en matris med enkla plane-
ringsmått hämtat ur sociotophandboken över 
Stockholms stad. [16]. Matrisen ger vägledning 
om hur man genom planering kan skapa värde-
täthet och goda förutsättningar för attraktiva och 
spännande utomhusvistelser.

Bilagor 2–5. Manualer för  
inventering
Bilagorna 2–5 är manualer utformade för att 
stödja informationsinsamling och nulägesana-
lyser, och uppmuntra till delaktighet och sam-
råd med invånare i planprocesser. Manualerna 
kan även användas för att utvärdera effekten av 
åtgärder.

Bilaga 2 är en enkät utformad som en enkät till 
kommuninvånare och kan användas separat eller 
som en del av en annan kommunenkät. Det sak-
nas demografiska och socioekonomiska frågor.

Bilaga 3 är en intervjuguide med förslag på frågor 
som kan användas i intervjuer eller fokusgrup-
per med kommuninvånare. Fler förslag på frågor 
finns i de frågeguider som presenteras i sociotop-
handboken för Stockholms stad. [16]

Bilaga 4 är en enkät utformad som en enkät till 
regelbundna cyklister för att undersöka förutsätt-
ningar och brister i cykeltrafiken.

Bilaga 5 innehåller ett inventeringsverktyg som 
kommunerna själva kan använda för att bedöma 
en viss miljös egenskaper (skick, attraktivitet, 
trygghetsfrågor, trafikmiljö och så vidare).

Bilaga 6 presenterar en checklista för inventering 
och bedömning av grönområden framtagen av 
Statens folkhälsoinstitut.

Övrigt
Ska invånare involveras i planeringsprocessen är 
det nödvändigt att det finns pengar och resurser 
avsatta inte bara för planeringen utan även för 
åtgärderna, annars skadas förtroendet för kom-
munen. 

Om invånare ska delta i planeringsproces-
sen är det viktigt att det inom kommunen finns 
en strategi för hur man till exempel bjuder in, 
informerar, hanterar motstridiga förslag och syn-
punkter, återkopplar resultaten samt redovisar en 
prioritering av åtgärder. Inte minst viktigt är att 
kommunen är tydlig i sin information om syftet 
med medborgarmedverkan och de (ofta långa) 
tidsperspektiv som gäller vid en eventuell föränd-
ring. Detta är viktigt för att undvika felaktiga för-
väntningar från invånarnas sida. 

Kommunen bör även ha klart för sig att olika 
målgrupper kan ha helt olika reflektioner och 
förslag. Hur kan dessa komplettera varandra? 
Frågorna i enkäten kan behöva anpassas om det 
är en specifik målgrupp som ska svara på enkä-
ten, till exempel ungdomar.

Bakgrund till bilagorna
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Bilaga 1. 
Matris med enkla planeringsmått för att lokalisera, dimensionera och 
utforma för olika värden. Från sociotophandboken, Stockholms stad [16]

Värde Lägeskrav Ytkrav Övrigt

Bad Anslutning till vattenområde, sandstrand, 
klippstrand, eller bassäng

100 m strand och 50 m öppet vatten eller 
25x12.5 m bassäng

Rent vatten, ej båttrafik

Båtliv Kajer och bryggor Minst 10 m bred kaj -

Blomprakt Soliga lägen och gärna god jordmån Minst sammanlagt 200 m2 odlingsyta -

Bollspel Plan mark 25x40m, 40x60m Grusyta eller gräsyta, naturlig eller i plast. 
Stängsel vid behov. Belysning kvällstid

Djurhållning Hagmarker, ängar Beroende av djur Hägnad. Personal som sköter

Evenemang Amfiteatrar, stora planer Minst 0,5 hektar (ha) Elinstallationer

Folkliv Öppen och välintegrerad (central plats) - Attraktioner som affärsliv, publika byggnader, 
café och torghandel 

Grön oas Jordmån för träd, buskar och gräs 1000 m2 -

Kulturmiljö Historisk plats - Platsen måste ha en historisk dokumenterad 
kontinuitet

Landform Sprickdalslandskapets branter, stränder, 
dalbottnar och vattenytor

20 m hög eller 100 m bred Omgivande bebyggelse får inte dominera i 
skala

Lek Mångformigt, mångrummigt och småskaligt. 
Gärna naturmark

1 ha, närliggande skola kräver ytterligare 1 ha Trafiksäkert och olycksskyddat

Löpträning Kuperad terräng Minst 1 m bred och 1 km lång Gärna nära omklädningsmöjlighet. 
Sågspånsspår. Belysning kvällstid

Parklek Lättillgängligt för många barn Minst 2 ha inklusive terräng, gräs m.m. En parklek är bemannad och trafiksäker

Picknick Solbelyst, stora gräsplaner, öppna hagar, 
park- och klippstränder

1 ha grönyta eller 100 m strand Utsikt och tystnad

Promenader Sammanhängande stråkstruktur. Stora 
parker, stränder, gator, kajer

- Trafiksäkra och trygga. Sittmöjligheter ska 
finnas

Pulkaåkning Backe med planyta nere. Lutning minst 1:2 100 m lång och 10 m bred Trafiksäkert och inga korsande gångvägar

Ridning - Ridstigar och ridbanor

Ro Små skyddade rum eller stort område - Tystnad, avsaknad av buller och folkliv. 
Mindre än 50 dB(A)

Skogskänsla Tät varierad barrskog Minst 50 ha, ej för avlång Inga korsande gångvägar. Tystnad, ej buller 
och folkliv. Under 40 dB(A)

Skridsko Plan isbelagd mark eller fruset vattenområde Isplaner minst 0,2 ha. Isbanor minst 100 m Konstfrysning kräver elinstallationer

Torghandel Öppen plats Minst 200 m2 Attraktioner och andra affärer

Uteservering Öppen solbelyst plats eller terrass Minst 200 m2 Hus för matberedning

Utsikt Höjder, kajer och stränder - Ev. säkerhetsstaket

Vild natur Våtmarker, gammal skog, sumpskogar, 
stränder, öppna vatten

Minst 5 ha eller minst 30 m bred strand Växt- och djurliv måste skyddas och får ej 
störas
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Instruktioner och information
Enkäten bygger på frågor som använts i forskning, exempelvis från International Physical Activity & the 
Environment Network, för att undersöka promenadvänlighet (eng: walkability). Det mesta av innehål-
let bygger på frågor från enkäten Neighborhood Environment and Walkability Survey (NEWS; http://
www.activelivingresearch.org/node/10649). Frågorna har även använts i Sverige genom ett forsknings-
projekt på Karolinska institutet. 

Frågorna i enkäten är primärt ställda utifrån ett kvartersperspektiv. I forskningssammanhang frågar 
man ofta efter bostadsområde, fördelen med att använda det mindre geografiska området kvarter är 
normalt homogeniteten i miljön och att det är lättare för boende att bedöma den omedelbara närmiljön 
än ett helt bostadsområde. Ett bostadsområde har dessutom ofta så pass stora variationer i egenskaper 
mellan olika delar att det blir svårt med en enhetlig övergripande bedömning av den byggda miljön. Å 
andra sidan krävs relativt många svar från boende i varje kvarter för att en statistisk analys av skillnader 
ska gå att genomföra. Varje kommun måste själv avgöra om det är meningsfullt att skilja på kvarter och 
bostadsområde. Frågorna är lätta att omformulera till att fokusera på bostadsområdet i stället. 

Det är viktigt att poängtera att begreppet bostadsområde även inbegriper närliggande grönområ-
den. Hela grannskapet inklusive eventuella grönområden är viktiga ur ett fysiskt aktivitetsperspektiv! 
Enkäten bör skickas ut till ett slumpmässigt urval av boende för att uppnå representativitet för invå-
narna i bostadsområdet. Representativitet beror även på svarsfrekvensen och hur pass väl de boende 
har förstått och svarat på frågorna. Ange noga vad som menas med kvarter respektive bostadsområde 
– gärna genom exempel från lokalsamhället. En kommunkarta eller karta över det relevanta bostadsom-
rådet kan underlätta de boendes rapportering av brister i den byggda och sociala miljön. Uppmuntra de 
boende att ange information på kartan. 

Genom att samarbeta med lärosäten och att inkludera frågorna i befintliga befolkningsenkäter kan 
man sannolikt genomföra datainsamlingen billigare. Datainsamling och vissa analyser kan vara rele-
vanta för studentuppsatser. Demografiska och socioekonomiska frågor tas inte upp nedan, men är själv-
klart viktiga att ha med. Om invånarna svarar anonymt på enkäten är det viktigt att det framgår i vilket 
kvarter eller bostadsområde de bor i. Detta kan uppnås genom att deltagarna får ange på kartan var de 
bor.

Bilaga 2. 
Enkät till boende för att undersöka förutsättningarna  
för fysisk aktivitet i bostadsområdet
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Exempel på frågor till en hushållsenkät

service och utbud

– Det är lätt att gå hemifrån till en hållplats för kollektivtrafik 
 Håller verkligen inte med.  Håller delvis inte med  Håller delvis med.  Håller helt med.  Vet ej.

– Hur lång tid skulle det ta dig att gå till närmaste hållplats för kollektivtrafik? 
 Under 5 min,  5–10 min,  10–15 min,  15–20 min,  20–30 min,  30 min +,  Vet ej.

– Det finns många naturliga platser för fysisk aktivitet som ligger inom gångavstånd från mitt hem (till 
exempel grönområde, gångstråk, öppen yta)
 Håller verkligen inte med.  Håller delvis inte med  Håller delvis med.  Håller helt med.  Vet ej.

– Hur lång tid skulle det ta dig att gå till närmaste grönområde? 
 Under 5 min,  5–10 min,  10–15 min,  15–20 min,  20–30 min,  30 min +  Vet ej.

– Det finns många anläggningar för fysisk aktivitet som ligger inom gångavstånd från mitt hem (till 
exempel idrottshall, gym, elljusspår, bollplaner)
 Håller verkligen inte med.  Håller delvis inte med.  Håller delvis med.  Håller helt med.  Vet ej.

– Hur lång tid skulle det ta dig att gå till närmaste anläggning för fysisk aktivitet? 
 Under 5 min,  5–10 min,  10–15 min,  15–20 min,  20–30 min,  30 min +,  Vet ej.

– Jag kan sköta större delen av mina inköp i lokala butiker om jag vill
 Håller verkligen inte med.  Håller delvis inte med.  Håller delvis med.  Håller helt med.  Vet ej.

– Hur lång tid skulle det ta dig att gå till närmaste livsmedelsbutik? 
 Under 5 min.   5–10 min.  10–15 min.  15–20 min.  20–30 min.  30 min +.  Vet ej.

– I eller i närheten av mitt kvarter finns det cykel- eller gångvägar (utan motorfordon) som är lätta att 
ta sig till
 Håller verkligen inte med.  Håller delvis inte med.  Håller delvis med.  Håller helt med.  Vet ej.

I mitt kvarter har de flesta gator trottoarer 
 Håller verkligen inte med.  Håller delvis inte med.  Håller delvis med.  Håller helt med.  Vet ej.

I mitt kvarter finns det övergångsställen och ljussignaler, så att fotgängare lätt kan korsa trafikerade gator
 Håller verkligen inte med.  Håller delvis inte med.  Håller delvis med.  Håller helt med.  Vet ej.
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utseende och attraktivitet

Mitt kvarter är sällan skräpigt.
 Håller verkligen inte med.  Håller delvis inte med.  Håller delvis med.  Håller helt med.  Vet ej.

I, eller i närheten av, mitt kvarter finns det vacker natur som lämpar sig för rekreation eller avkoppling 
(till exempel grönyta, park, skog, utflyktsmål)
 Håller verkligen inte med.  Håller delvis inte med.  Håller delvis med.  Håller helt med.  Vet ej.

I mitt kvarter finns det mycket klotter och sönderslaget glas på marken
 Håller verkligen inte med.  Håller delvis inte med.  Håller delvis med.  Håller helt med.  Vet ej.

Vilka platser i närheten av ditt hem anser du vara särskilt värdefulla för rekreation och utomhusvistelse 
(att promenera i, träffas och så vidare)? Varför? Ange gärna platsen på kartan också.

Plats 1: ………………………………….. Varför? …………………………………….
Plats 2: ………………………………….. Varför? …………………………………….
Plats 3: ………………………………….. Varför? …………………………………….
Plats 4: ………………………………….. Varför? …………………………………….
Plats 5: ………………………………….. Varför? …………………………………….

trygghet 

Det är tryggt att cykla i eller i närheten av mitt kvarter
 Håller verkligen inte med.  Håller delvis inte med.  Håller delvis med.  Håller helt med.  Vet ej.

Om du inte håller med, vad är det som gör det otryggt att cykla? Ange gärna på kartan vilka platser eller 
sträckor som du anser vara otrygga
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….
………………………………………………………………….

I mitt kvarter kan man tydligt se fotgängare och cyklister från privata hus, offentliga byggnader eller 
vägar
 Håller verkligen inte med.  Håller delvis inte med.  Håller delvis med.  Håller helt med.  Vet ej.

Mitt kvarter är väl upplyst när det är mörkt ute
 Håller verkligen inte med.  Håller delvis inte med.  Håller delvis med.  Håller helt med.  Vet ej.

”Oroligheter” (brottslighet, störande uppträdande, busliv) i kvarteret gör det otryggt att promenera, 
cykla eller vara utomhus på kvällarna
 Håller verkligen inte med.  Håller delvis inte med.  Håller delvis med.  Håller helt med.  Vet ej.

Det är tryggt för små barn (3–6 år) att leka utomhus på dagen i mitt kvarter
 Håller verkligen inte med.  Håller delvis inte med.  Håller delvis med.  Håller helt med.  Vet ej.
Det är tryggt för skolbarn att leka utomhus i mitt kvarter
 Håller verkligen inte med.  Håller delvis inte med.  Håller delvis med.  Håller helt med.  Vet ej.
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trafik

Trafiken i mitt kvarter är så intensiv att det är svårt eller otrevligt att promenera 
 Håller verkligen inte med.  Håller delvis inte med.  Håller delvis med.  Håller helt med.  Vet ej.

Finns det grupper som kan uppleva ditt kvarter som svårt eller otrevligt att promenera i på grund av 
trafiken, exempelvis barn, äldre och personer med funktionsnedsättning?
 Ja. Vilka grupper? ………………………………………
 Nej
 Vet ej

De flesta trafikanter (motorfordon) kör fortare än de tillåtna hastigheterna i mitt kvarter
 Håller verkligen inte med.  Håller delvis inte med.  Håller delvis med.  Håller helt med.  Vet ej.

underhåll och skick

Trottoarerna i mitt kvarter håller hög standard (asfalterade eller stenlagda, jämna och utan sprickor)
 Håller verkligen inte med.  Håller delvis inte med.  Håller delvis med.  Håller helt med.  Vet ej.

Gång- och cykelbanor i mitt kvarter håller hög standard
 Håller verkligen inte med.  Håller delvis inte med.  Håller delvis med.  Håller helt med.  Vet ej.

Snöröjningen av trottoarerna i mitt kvarter är snabb och effektiv
 Håller verkligen inte med.  Håller delvis inte med.  Håller delvis med.  Håller helt med.  Vet ej.

Snöröjningen av gång- och cykelbanorna i mitt kvarter håller hög standard
 Håller verkligen inte med.  Håller delvis inte med.  Håller delvis med.  Håller helt med.  Vet ej.

Elljusspår och andra motionsstråk i, eller i närheten av, mitt kvarter håller hög standard (välskyltat, bra 
och skonsamt underlag, bredd på spåret, tillgängligt för funktionshindrade)
 Håller verkligen inte med.  Håller delvis inte med.  Håller delvis med.  Håller helt med.  Vet ej.

I fältet nedan kan du lämna allmänna synpunkter till oss. Det går även bra att ange vad du anser är bra 
med ditt bostadsområde? Vad är mindre bra?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………



46  BILAGA 3

Information och instruktioner
Intervjuer eller fokusgrupper är verktyg som med fördel kan användas för att undersöka förutsättning-
arna för ett aktivt liv i den byggda miljön. Fördelen med dessa metoder är flexibiliteten i innehållet och 
att man ofta kan få en djupare förståelse för vad i den fysiska och sociala miljön som påverkar förutsätt-
ningarna för fysisk aktivitet (jämfört med enkät där frågor och svarsalternativ ofta är förutbestämda, 
och svaren ofta sammanställs i andelar och antal). 
Den som leder intervjun bör ha tidigare erfarenhet av att intervjua. Det är viktigt att ställa många öppna 
frågor (frågor som inte går att svara ja eller nej på) som uppmuntrar deltagarna att prata så mycket som 
möjligt, att lyssna noga och regelbundet sammanfatta innehållet för att se om man har förstått delta-
garna rätt, samt att vara empatisk (… så du anser att det är belysningen och bilarnas hastighet det är fel 
på? ... har jag uppfattat dig rätt? Något mer du vill tillägga?). 
Frågeguiden kan vara mer eller mindre strukturerad. Den strukturerade frågeguiden har i stort sett 
alla frågorna klara före intervjun, medan den ostrukturerade frågeguiden utgår helt ifrån det innehåll 
som deltagarna tar upp. Det är vanligt att frågeguiden är delvis strukturerad med några frågor förbe-
redda, men är samtidigt öppen för deltagarnas bidrag. Att spela in intervjun på band och sedan skriva 
ut den ord för ord rekommenderas även om det inte är ett krav. Det är svårt att få med all information 
enbart genom anteckningar, kombinera gärna bandinspelning med vanliga anteckningar eftersom det 
kan hända att inspelningen blir förstörd eller inte fungerar. Att analysera intervjun ord för ord gör dock 
processen relativt tidskrävande. 

Det är viktigt att förmedla att 

-	 det inte finns några synpunkter eller åsikter som är fel

-	 att alla har rätt att komma till tals och tala till punkt

-	 att återkopplingen från deltagarna stannar inom gruppen. 
Var även noga med att förklara syftet med intervjun eller fokusgruppen, den ungefärliga tidsåtgången, 
och att det aldrig är för sent att komma med en synpunkt även om ämnet redan tagits upp tidigare. Mer 
om hur man genomför intervjuer och analyserar kvalitativa finns i litteraturen om kvalitativ forskning. 
Även insamling och analys av kvalitativ data kan göras mer kostnadseffektiv genom samarbete med 
lärosäten, till exempel genom att intervjuer genomförs som en del av studentuppsatser.

Exempel på frågor till en intervju eller fokusgrupp:

-	 Vilka affärer och annan samhällservice använder du i ditt bostadsområde?

-	 Hur tryggt upplever du att det är att promenera och cykla till dessa platser?

-	 Promenerar och cyklar du ofta i ditt bostadsområde? Varför?

-	 Hur är gång- och cykelförbindelserna från ditt område till andra områden eller tätortscentrum?

-	 Vad finns det för hinder till fysisk aktivitet i ditt bostadsområde?

-	 Finns det hinder som främst drabbar barn, äldre, personer med funktionsnedsättningar eller kvin-
nor? Vilka?

-	 Hur pass attraktivt är ditt bostadsområde för att promenera och cykla?

Bilaga 3. 
Frågor till intervjuer eller fokusgrupp för att  
undersöka förutsättningarna för fysisk aktivitet
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-	  Vad skulle behöva göras för att underlätta fysisk aktivitet i ditt bostadsområde? (Trygghet? 
Anläggningar? Mötesplatser? Organiserade aktiviteter? Något annat?)

-	 Hur pass säkra är barnens skolvägar? Är det många barn som går eller cyklar till skolan i ditt 
bostadsområde? Om nej, varför inte?

-	 Brukar du besöka traktens utflyktsmål (sjöar, skogen, kulturella platser och så vidare) Om ja, hur 
ofta? Hur tar du dig dit? Vad är det som lockar? Om nej, varför inte?

-	 Finns det trygga och intressanta platser för barnen och ungdomarna att leka, röra på sig, vara 
utomhus, motionera, idrotta?

-	  Vad hindrar barnen och ungdomarna från att vara mer fysiskt aktiva i ditt bostadsområde?

-	  Hur är belysningen i ditt kvarter? I resten av bostadsområdet?

-	 Hur upplever du trafiken i ditt kvarter? I resten av bostadsområdet? (volym, hastigheter, förares 
beteenden)

-	 Vad är bra med ditt kvarter? Vad är bra med ditt bostadsområde? 

-	 Vad är mindre bra med ditt kvarter? Vad är mindre bra med ditt bostadsområde?
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Information och instruktioner
En enkät till regelbundna cyklister kan ge viktiga ledtrådar i arbetet att undanröja hinder och brister i 
infrastrukturen för cykling specifikt och för aktiv transport generellt. Personer som cyklar regelbundet 
kan förhoppningsvis även ge viktig information om säsongsvariationer i skick och underhåll av cykel-
banor. 

Förutsättningarna för olika former av aktiv transport ofta skiljer sig åt. Vill man undersöka förutsätt-
ningarna för att promenera rekommenderas en enkät som mer specifikt fokuserar på gångtrafik. Det är 
även viktigt att komma ihåg att en enkät till utvalda regelbundna cyklister sannolikt inte är representa-
tivt för hela befolkningen i bostadsområdet eller orten. 

Uppmuntra cyklisterna att först cykla den sträcka eller de sträckor som bedömningen gäller, samt att 
ange det geografiska läget på upplevda brister och annan information genom att bifoga en kommun-
karta. Cyklisten fyller i en enkät per sträcka. Om kartan har ett index kan cyklisterna ange den ruta eller 
rutor som företeelsen gäller, exempelvis ”B 5”. De flesta frågor nedan har därför utformats med möjlig-
het att ange det geografiska läget (”Kartruta”). 

Namn: ……………………………………………………………

Adress: …………………………………………………………...

Ange din färdväg:  

Namn på startdestination/plats/gata……………………………… Kartruta………

Slutdestination/plats/gata…………………………………………… Kartruta………

Via plats/gata……………………………………………………….... Kartruta………

Via plats/gata……………………………..…………………………  Kartruta………

Via plats/gata………………………………………………………..  Kartruta………

ange även din färdväg på kartan samt ange rätt kartruta här till höger

var det enkelt och bekvämt för dig att cykla till din destination?

 Ja, hela vägen. 
 Nej, det fanns några problem/hinder längs vägen:

– Ingen eller undermålig vägvisning för cyklister (kartor, skyltning)  Kartruta………………
– Det saknades stöldsäker och väderskyddad cykelparkering vid destinationen  Kartruta………

Bilaga 4. 
Enkät till cyklister
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– Det fanns ingen möjlighet att ta med sig cykeln i kollektivtrafiken  Kartruta…………….
– Det var svårt/omöjligt att hitta en tillräckligt snabb och gen förbindelse  Kartruta………….
– Cykelfärden var alltför backig  Kartruta………..

Andra problem?  …………………………………………………… Kartruta……………………

Överlag, hur pass lätt eller svårt var det att cykla till din destination:

 1 2 3 4 5 6

 Mycket Många Några OK Enkelt Mycket 
 svårt  problem problem   enkelt

Fanns det utrymme för att cykla säkert och tryggt till destinationen?
 Ja, hela vägen 
 Nej, det fanns några problem och hinder längs vägen:

– Det fanns ingen separat cykelbana/cykelfält    Kartruta…………………………
– Cykelbanan/cykelfältet tog plötsligt slut  Kartruta………………………………
– För mycket trafik  Kartruta…………………………………………………….
– För höga hastigheter på motorfordon  Kartruta…………………………………
– Viss sträcka borde ha lägre hastighetsbegränsning  Kartruta…………………..
– Ingen belysning/dålig belysning  Kartruta……………………………………..

Andra problem?  …………………………………………………….Kartruta…………………….

Din bedömning överlag av möjligheten att cykla säkert och tryggt till destinationen:

 1 2 3 4 5 6

 Mycket Många Några OK Bra Mycket
 dåligt problem problem    bra

Hur var underlaget på rutten?

 Bra hela vägen 
 Mindre bra – det fanns några problem och hinder längs vägen:

– Hål, sprickor och ojämnheter i marken/asfalten  Kartruta……………………………..
– Skräp, sönderslaget glas, sand och grus  Kartruta……………………………………...
– Objekt som försvårar sikten eller ökar risken för krascher, till exempel buskar och hårda föremål som 
sticker ut i cykelbanan/cykelfältet  Kartruta……………………………………………………..
Andra problem?  …………………………………………………….. Kartruta………………
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Överlag, hur bedömde du underlaget på rutten?

 1 2 3 4 5 6

 Mycket Många Några OK Bra Mycket
 dåligt problem problem    bra

Hur upplevde du korsningarna som du cyklade igenom på rutten?

 Bra, alla korsningar var bra 
 Mindre bra – det fanns några problem och hinder:

– Fick vänta länge på grönt ljus/innan jag kunde korsa vägen  Kartruta…………………..
– Trafiksignalen var inte anpassad för cykeltrafik  Kartruta…..
– Det var svårt att se och hantera korsande trafik  Kartruta……………………
– Trafiksignalen slog om till rött för fort så att det var svårt att hinna över i tid  Kartruta…………..
– Det blev trångt på grund av många cyklister och dåligt utrymme i korsningen  Kartruta………………….
– Före/efter korsningen saknades det vägvisning för fotgängare/cyklister 
– Jag blev osäker på var och hur jag skulle korsa vägen 

Andra problem………………………………………. Kartruta…………………….

Nämn vilka korsningar du upplevde som otrygga/hade brister på rutten:

……………………………………………………….Kartruta……………….
……………………………………………………….Kartruta……………….
……………………………………………………….Kartruta…………….
……………………………………………………….Kartruta…………….

Överlag, hur var korsningarnas standard för cykling på rutten?

 1 2 3 4 5 6

 Mycket  Många Några OK Bra Mycket
 dåligt problem  problem   bra
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Hur skötte sig andra trafikanter under din resa?

 Bra. Alla skötte sig bra. 
 Inte så bra på grund av att

– motorister körde för fort  Kartruta…………………..
– motorister körde om för snävt och kom för nära  Kartruta………………….
– cyklister körde för fort  Kartruta………………
– cyklister körde om för snävt och kom för nära  Kartruta……………..
– fotgängare var inte uppmärksamma/befann sig på fel plats  Kartruta……………..
– andra trafikanter glömde/struntade i att signalera  Kartruta…………………
– andra trafikanter körde mot rött/struntade i att stanna på ställen där jag hade företräde  
Kartruta………….

Andra problem?  ………………………………………… Kartruta………………..

Överlag, hur bedömer du att andra trafikanter skötte sig på rutten?

 1 2 3 4 5 6

 Mycket Många Några OK Bra Mycket
 dåligt problem problem    bra
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information och instruktioner
Erfarenheter från Nordamerika visar att inventeringar via Geografiska informationssystem (GIS) och 
kartmaterial är 2–3 gånger snabbare än inventering och bedömning ute i fält, vilket innebär att många 
bedömningsmoment med fördel kan utföras från kontoret. Exempel på dessa faktorer är

-	 vad för slags område man granskar
-	 typ av markanvändande i området
-	 geografiska avstånd till målpunkter
-	 tätheten på området
-	 gällande hastighetsbegränsningar.

Flygfoto kan även vara ett bra första steg för att få en översiktlig bild över hur ett område eller kvarter 
verkar hänga ihop och huruvida gatorna har trottoarer eller inte. Men många aspekter kan inte bedömas 
genom flygfoto eller GIS-kartor, utan kräver att man med egna ögon granskar beteenden, gestaltningar 
och eventuella barriärer eller brister i miljön. Det ökar förståelsen för förutsättningarna för ett aktivt liv 
i den utvalda miljön, till exempel bostadsområden. 

Ett problem är komplexiteten och detaljrikedomen i miljön. En inventering av ett bostadsområde kan 
lätt bli en mardröm om antalet variabler och frågor är för stort och om man granskar precis alla detaljer. 
Samtidigt kan en alltför generell inventering vara av begränsat värde. Inventeringsverktyget är därför 
utformat med ett antal nyckelfrågor, men med möjligheter att fördjupa granskningen genom anteck-
ningar. Många internationella verktyg är utformade så att varje bedömningsområde poängsätts vilket i 
slutänden genererar de områden där insatser behövs. Detta verktyg är i stället utformat så att granskaren 
i gör en helhetsbedömning över vilken insats eller vilka insatser som är befogade.

När det gäller användbarhet och attraktivitet är det viktigt att granskaren försöker bedöma om utse-
endet på en viss plats, exempelvis hur pass mycket skräp och vandalisering som finns, verkar vara plat-
sens normala tillstånd eller om det beror på en enstaka händelse, till exempel ett evenemang som orsakat 
mycket nedskräpning. Detta är viktigt för att undvika en missvisande bedömning. Vissa bedömningsmo-
ment måste utföras kvällstid, till exempel inventering av belysning och mörker.

En inventeringsepisod bör maximalt fokusera på ungefär ytan av ett kvarter, exempelvis 300 x 300 
meter. Topografi, fysiska barriärer eller andra faktorer kan göra att man väljer att studera ett större eller 
ett mindre område för varje episod. Med hjälp av en GPS kan man direkt ange det geografiska läget på 
de faktorer man bedömer och lägga in informationen i en databas. Ta gärna många bilder.
Om flera personer är inblandade i inventeringsarbetet bör alla få utbildning i att utföra bedömningen 
bland annat för att främja en samsyn (så gott det går) i gruppen vad olika egenskaper står för. Bilder som 
illustrerar verktygets olika delar och frågor är viktiga som konkreta exempel.

Bilaga 5. 
Verktyg för att bedöma och inventera  
förutsättningarna för fysisk aktivitet
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Inventerares namn:…………………………………………………..
Datum:……………………
Bostadsområde/grannskap: …………………………………………………….
Kvarter, gata eller plats: ………………………………………………………..

Områdets karaktär

Vad för slags område befinner du dig i?
 Villakvarter  Radhusområde  Höghusområde förort  Industri-, institutions- eller verk-
samhetsområde  Centrumområde  Stenstad, rutnätskvarter  Annan typ av område, nämli-
gen………………………..

Finns det en blandning av markanvändande (bostäder, affärer, arbetsplatser, rekreation)?
 Nej, området består nästan helt av en sorts markanvändande
 Till viss grad, området består av mer än en sorts markanvändande, men en form dominerar
 Ja, området består av en blandning av markanvändande

Promenad och gångtrafik

Hur estetiskt attraktiv är miljön för promenad? 
 Mycket attraktiv.  Ganska attraktiv.  Inte speciellt attraktiv. 

Faktorer som bidrar till en plats attraktivitet kan vara byggnaders utformning, stor variation i bygg-
naders utseende, planteringar, vacker natur och träd, konstverk och skulpturer (glöm inte rondellhun-
darna…), vattendrag, rabatter och planteringar, samt parkbänkar, vacker gatubelysning. Faktorer som 
kan göra en miljö oattraktiv är skräp, vandalisering, enformigt utformade byggnader, dåligt underhåll.

Noteringar:
A…………………............................................................
B…………………............................................................
C…………………............................................................
D........................................................................................

Hur lätt/svårt är det att promenera i miljön? 
 Mycket lätt,  Ganska lätt,  Ganska svårt,  Mycket svårt.

Faktorer som bidrar till att det är lätt att promenera kan vara hög standard på trottoarer eller gång-
banor, bra underhåll (snöröjning, grusborttagning, buskbeskärning), plana och jämna vägytor, och där 
övergång från trottoar eller gångbana till andra ytor är jämn. Bilar och andra fordon som parkerar på 
trottoarer och gångbanor kan vara hinder. Saknas trottoar på delar eller hela sträckan på en viss väg bör 
detta noteras. Finns det trottoarer på båda sidor av vägen, på en sida, eller ingen alls? Finns det gång-
tunnlar eller gångbroar?

Noteringar:
A………………………......................................................
B……………………….......................................................
C………………………......................................................
D..........................................................................................
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Hur är det att navigera i miljön? 
 Mycket lätt,  Ganska lätt,  Ganska svårt,  Mycket svårt

Faktorer som kan underlätta navigering och förbättra orienterbarheten är bland annat tydlig skyltning, 
visuella signaler i arkitekturen, budskap i asfalten, naturlig topografi, invånare att fråga. Är övergångs-
ställen och hållplatser utformade för att underlätta för personer med funktionsnedsättning? Är trafik-
signaler utrustade med ljud för att underlätta för bland annat synskadade?

Noteringar:
A………………………………………………………….
B………………………………………………………….
C…………………………………………………………….
D.............................................................................................

Trygghet

Finns det skräp, krossat glas, klotter och andra spår av vandalisering i miljön? 
 Väldigt mycket.  Ganska mycket.  Ganska rent och snyggt.  Mycket rent och snyggt.

Finns det papperskorgar i området? Behövs fler papperskorgar? Vad för slags papperskorgar behövs?

Noteringar:
A………………………………………………………….
B………………………………………………………….
C…………………………………………………………….
D.............................................................................................

Hur är standarden på gatubelysning och eventuell övrig belysning?
 Mycket dålig.  Ganska dålig.  Ganska bra  Mycket bra.

à Notera om vissa platser har sämre belysning än andra. Saknas belysning? Är några lampor trasiga?

Noteringar:
A……………………………………………………………..
B…………………………………………………………….
C…………………………………………………………….
D……………………………………………………………

Kan man se personer på trottoarer och gång- och cykelbanor från omgivande hus, byggnader, platser 
eller vägar?
 Nej, nästan inte alls.  Sikten är något begränsad.  Ja, nästan överallt.

à Finns det platser som har sämre sikt och möjligheter att ses av andra i området?
Noteringar:
A……………………………………………………………..
B…………………………………………………………….
C…………………………………………………………….
D……………………………………………………………
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Säkerhet:

Inbjuder vägen/gatan till höga hastigheter på motorfordon? 
 Ja 
 Nej

Faktorer som bidrar till höga hastigheter på fordon är raka, breda gator utan träd och där vägen är 
belägen på visst avstånd från hus och omgivande attribut i miljön, vilket gör att förare upplever att det 
är ”fritt fram” att köra fort. 

Noteringar: 
A………………………………………………………….
B………………………………………………………….
C…………………………………………………………….
D.............................................................................................

Har trafikvolymen (motorfordon) i området begränsats på något sätt? 
 Ja, genom……………………………………………………………… 
 Nej
Exempel på begränsningar är att gator stängts av för genomfartstrafik, förbudsskyltar för genomfart, 
enkelriktningar. Notera om det finns gångtunnlar eller andra planfria korsningar som i viss mån kan 
kompensera hög trafikvolym på en viss plats.

Noteringar:
A………………………………………………………….
B………………………………………………………….
C…………………………………………………………….
D.............................................................................................

Finns det fysiska åtgärder i gatumiljön som sänker motorfordonens hastighet? 
 Nej.  Ja, någon enstaka åtgärd.  Ja, många åtgärder.

Faktorer som bidrar till sänkta hastigheter på motorfordon är rondeller, fartgupp, avsmalningar, upp-
höjda övergångsställen för fotgängare och cyklister vid korsningar, fyrvägsstopp vid korsningar, och 
bostadsgator utformade så att motorfordon och oskyddade trafikanter vistas på samma villkor eller på 
fotgängarens/cyklistens villkor, och där fysiska hinder såsom blomrabatter gör det omöjligt att köra fort. 
Hastighetsbegränsningar enbart via trafikskylt räknas inte!

Noteringar:
A………………………………………………………….
B………………………………………………………….
C…………………………………………………………….
D.............................................................................................
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Finns det barriärer som hindrar promenad och cykling till viktiga destinationer i bostadsområdet/grann-
skapet? 
 Nej.  Ja, någon enstaka barriär.  Ja, många barriärer.

Barriärer kan vara banvallar och tågspår, felaktigt utformade vägar (speciellt om det är brist på plan-
fria korsningar), vägar med hög trafikvolym (> 3 000 fordon per dygn), vägar som inbjuder till höga 
hastigheter, stora (ofta långa) byggnader, gator med återvändsgränd utan genomfart för fotgängare och 
cyklister. Anteckna även om du tycker att exempelvis övergångsställen och busshållsplatser är felaktigt 
placerade.

Noteringar:
A………………………………………………………….
B………………………………………………………….
C…………………………………………………………….
D.............................................................................................

Utbud och anläggningar

Finns det promenad- och cykelstråk eller naturstigar i området?
 Nej.  
 Några, men de verkar inte vara väl sammanlänkade eller tillgängliga. 
 Ja, det verkar finnas ett nätverk av sammanlänkade och tillgängliga stråk

Noteringar:
A………………………………………………………….
B………………………………………………………….
C…………………………………………………………….
D.............................................................................................

Finns det kollektivtrafik med hållplatser/stationer inom bekvämt avstånd?

Gång (1 km):  Ja  Nej.  
Cykling (3 km):  Ja  Nej.  

Noteringar:
A……………………………………………………………..
B…………………………………………………………….
C…………………………………………………………….
D……………………………………………………………
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Finns det cykelparkering vid viktiga destinationer och målpunkter i området?
 Ja 
 Nej.  

à Bedömningen behöver inte inkludera cykelparkeringar vid privata hem. Däremot är cykelparkeringar 
vid arbetsplatser, livsmedelsbutiker och annan samhällsservice viktiga att bedöma.

Noteringar:
A……………………………………………………………..
B…………………………………………………………….
C…………………………………………………………….
D……………………………………………………………

Håller cykelparkeringarna hög standard? 
 Nej, standarden är låg.  Standarden är måttlig.  Ja, standarden är hög.

En cykelparkering med mycket hög standard innebär att den är stöldsäker, väderskyddad och belägen 
mycket nära viktiga destinationer och målpunkter, exempelvis vid affärer, tågstationer och busshålls-
platser. Parkeringen ska även vara tillräckligt stor för att möta behovet på platsen och vara utformad för 
att passa många olika sorters cyklar. Vid exempelvis en livsmedelsbutik är det viktigt att kunna parkera 
med cykelkärra, medan tåg- och busstationer bör ge möjlighet till långtidsförvaring.

Noteringar:
A……………………………………………………………..
B…………………………………………………………….
C…………………………………………………………….
D……………………………………………………………

Finns det anläggningar för fysisk aktivitet i området (till exempel idrottshall, gym, elljusspår, bollplan, 
näridrottsplats)?

 Ja. à
 Nej.  

Bedöm standarden på anläggningarna ovan. Ange en siffra mellan 1–5 som bäst beskriver anläggning-
arna:
1. Undermålig – dålig skötsel, trasig, smutsig, vandaliserad, ingen information eller skyltning, saknar 
utrustning, dålig belysning, anläggningen ligger otillgängligt, är helt oanvändbar för personer med funk-
tionsnedsättning.
5. Mycket bra – bra skick och underhåll, allt är rent och snyggt, bra information, välskyltat, relevant 
utrustning finns, tillgänglig, funktionell och användbar för i stort sett alla människor. 
à Notera om du endast hade möjlighet att bedöma utomhusmiljön, eller även beaktade inomhusmiljön.

Noteringar:
A……………………………………………………………..
B…………………………………………………………….
C…………………………………………………………….
D……………………………………………………………
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Finns det offentliga lekplatser i området?

 Ja, mycket bra utbud av lekplatser för både små och lite äldre barn
 Ja, men utbudet av lekplatser är främst inriktat på antingen små barn eller äldre barn
 Nej, det behövs fler lekplatser  

Noteringar:
A……………………………………………………………..
B…………………………………………………………….
C…………………………………………………………….
D……………………………………………………………

Bedöm standarden på lekplatserna. Ange den siffra mellan 1–5 som bäst beskriver lekplatserna
1: Lekplatsen verkar för liten för behovet i området. Sliten och vandaliserad utrustning eller avsaknad 
av utrustning. Inga träd, stenar, buskar och kuperad terräng. Inga sittplatser, Inte anpassad för personer 
med funktionsnedsättning. Skräp och sönderslaget glas ligger på marken. Gräsmattor är dåligt skötta. 
Bristande insyn gör att platsen känns otrygg. Lekplatsen känns dåligt planerad. Lekplatsen ger få möj-
ligheter för barnen att själva skapa platsen eller skapa lek. Låg säkerhet på viss utrustning.
5: Lekplatsen känns rymlig och stor och ger möjlighet till olika lekformer. Fräscht intryck. Många 
naturliga inslag och kuperad terräng, träd som ger skugga på sommaren. Välplanerad yta så att inte alla 
springer i vägen för varandra. Platsen känns trygg eftersom man är väl synlig från omgivande hus och 
omgivningar. Hög säkerhet. Barn kan själva skapa saker på lekplatsen till exempel med sand, grenar och 
stenar. Gräs och andra grönytor är väl underhållna. Lekplatsen är helt eller delvis tillgänglig för barn och 
vuxna med funktionsnedsättningar. 

Lekplats 1: ……………………………………………….. 1 2 3 4 5
Lekplats 2: ……………………………………………….. 1 2 3 4 5
Lekplats 3: ……………………………………………….. 1 2 3 4 5
Lekplats 4: ……………………………………………….. 1 2 3 4 5
Lekplats 5: ……………………………………………….. 1 2 3 4 5

Noteringar:
A……………………………………………………………..
B…………………………………………………………….
C…………………………………………………………….
D……………………………………………………………
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Finns det platser i området som främjar barns och ungdomars lek, rörelse och spontanidrott? (utöver det 
officiella utbudet?)

 Ja, vad för slags……………………………………………………………………….
 Nej.  

Noteringar:
A……………………………………………………………..
B…………………………………………………………….
C…………………………………………………………….
D……………………………………………………………

Du har nu genomfört en inventering av de viktigaste aspekterna av den byggda miljön.

Vilka brister anser du vara mest angelägna att rätta till för att förbättra förutsättningarna för fysisk akti-
vitet i detta område? Finns det insatser som är speciellt angelägna för sårbara grupper?

1. ………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………………
4. ………………………………………………………………………
5. ………………………………………………………………………
6. ………………………………………………………………………
7. ………………………………………………………………………
8. ………………………………………………………………………
9. ………………………………………………………………………
10. ………………………………………………………………………



60  BILAGA 6

Bilaga 6. 
Checklista för inventering av grönområden












