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Förord 
Idrott, rörelse och aktivitet är viktiga delar av folkhälsan och den hållbara 
utvecklingen av städer och samhällen. Sveriges befolkning ökar ständigt 
och många av våra städer växer och förtätas. Den mentala ohälsan är 
uppmärksammad av samhället i stort, liksom att vi människor lever ett 
allt mer stillasittande liv. Problem på individnivå ger sammantaget stora 
utmaningar på samhällsnivån.

För att motverka detta måste det bli lättare att röra sig i vardagen, både 
inom ramen för föreningsidrotten och spontant. Det handlar om att 
skapa goda förutsättningar där människor bor och spenderar sin fritid, till 
och från arbetet och i utemiljöerna vid arbetsplatsen. Platser för idrott, 
rörelse och aktivitet fungerar även som mötesplatser. Genom förenings- 
idrotten träffas människor och på så sätt ökar möjligheterna att stärka 
gemenskapen i lokalsamhället.

Idrott, rörelse och aktivitet behöver vara lättillgängligt och ett naturligt 
inslag i vardagen genom hela livet. Rörelserik stadsbyggnad, som är te-
mat för denna exempelsamling, syftar till att integrera blandade funk-
tioner och kvalitéer i planeringen som uppmuntrar och möjliggör idrott, 
rörelse och aktivitet. Det handlar om att cykelvägar, parker, utegym, jog-
gingspår, skateparker, klätterväggar, beachvolleybollplaner, olika typer av 
idrottshallar, platser för lek och mycket mer måste få plats när vi planerar 
våra städer och samhällen. Dessa platser och rum behöver vara tillgängliga 
för alla, vilket även ställer krav på trygghet, placering och utformning. 

Sverige har historiskt varit ett föredöme när det gäller att bereda plats för 
idrott och aktivitet i våra urbana miljöer. Men ingen kan leva på gamla 
meriter. Det är därför viktigt att sätta fokus på den negativa utveckling 
som skett och värna det urbana motionslandskapets framtid. Här krävs 
mod och långsiktighet av våra politiker på olika nivåer. 

Denna exempelsamling har tillkommit på initiativ av Riksidrottsförbun-
det och Tankesmedjan Movium vid SLU och kombinerar reflektioner 
med konkreta exempel. Ambitionen med projektet har varit att ta ett 
första steg i att belysa behovet av idrott, rörelse och aktivitet kopplat till 
stadsutveckling. I ett längre perspektiv räknar vi med att utveckla samar-
betet för att bidra till en hälsosam och hållbar stadsutveckling i framtiden.

Alnarp och Stockholm, juli 2019

Fredrik Jergmo, Tankesmedjan Movium, SLU
Tina Sahlén, Riksidrottsförbundet
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Folkhemmets 
idrottsrörelse

Idrotten bör vara varje medborgares egendom och samhällsstödet till 
idrotten bör ges en sådan utformning att idrottsliga aktiviteter erbjuds 

människorna över ett så brett och differentierat fält som möjligt. 

Ur Idrottsutredningen (1969). Idrott åt alla : betänkande
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Det historiska motionslandskapet som resurs

I diskussionen om den sena 
modernismens planering och 
byggande under 1960- och 
70-talen talar man ofta i 
negativa termer om trafikse-
parering, bilism, storskalighet 
och anonymitet. En del av 
denna kritik må vara berätti-
gad men det finns goda skäl 
att nyansera bilden. 

Ett perspektiv som är värt att fördjupa 
sig lite i är intresset för idrott, motion, 
rekreation och fritid som växte fram 

som delar av samhällsbygget under 
1960- och 70-talen. 

1964 års fritidsutredning, följt av 
idrottsutredningen Idrott åt alla, 1969, 
lägger till stor del grunderna för väl-
färdssamhällets fritids- och idrottsplane-
ring. Idrott åt alla slår fast att: ”Fritid är 
inte längre någonting, som är förbehål-
let ett fåtal människor utan en lagstad-
gad rättighet för alla människor.”

Vikten av forskning
Ett antal argument som stärker vikten 
av fritids- och idrottsforskning lyfts 
fram i utredningarna. Där betonas 
bland annat socialpolitiska förändringar, 

Skidåkare på tätortsnära Högdalstoppen i Stockholm, anlagd 1964. 
Foto: Ingemar Grand, Digitala Stadsmuseet. Fotonummer DIA 13879.



Med all denna fritid 
upptäcktes att det 
saknades fritidspla-
nering. Det var som 
om det saknades 
en pusselbit i det 
svenska välfärds-
bygget.

”

som förkortad arbetstid och fler semes-
terdagar, vilket under den här tiden 
gav många människor tillgång till mer 
fritid. Med all denna fritid upptäcktes 
att det saknades fritidsplanering. Det var 
som om det saknades en pusselbit i det 
svenska välfärdsbygget.

Urbaniseringen i sig var ännu ett argu-
ment för att rekreation och idrott borde 
vara en fråga för statlig och kommunal 
planering. Ökad produktivitet, flöden 
av människor, intensivare sinnesintryck 
och allt tätare levnadsmiljöer ansågs 
som goda skäl till en strategisk och 
långtgående planläggning av rekreation 
och idrott som medel mot det urbana 
livets mentala intensitet – och mot en 
allt mer stillasittande vardag. Fritidsut-
redningen 1964 kom till utifrån dessa 
argument och sammanfattar proble-
matiken i en fråga: ”Den problematik, 
som vi ställts inför i dagens och än mer 
i morgondagens samhälle, blir därför 
denna: hur skall vi kunna få det bästa 
utbytet i olika avseenden av den ökande 
fritiden.”

Stor variation
Till skillnad från de arkitektoniska 
komponenternas standardisering under 
modernismen skulle rekreationsplane-
ringen bygga på en stor variationsrike-
dom av aktiviteter och platser. Aktivitet 
ansågs bidra till att göra rekreation och 
rörelse till en demokratisk fråga och fri-

tidsfrågan lyftes till ett samhällsintresse 
snarare än ett gruppintresse för vissa.  
Idrottsutredningen slår fast en ny bild 
av idrott och fritid: ”Idrotten bör vara 
varje medborgares egendom och sam-
hällsstödet till idrotten bör ges en sådan 
utformning att idrottsliga aktiviteter 
erbjuds människorna över ett så brett 
och differentierat fält som möjligt.”

Långsiktig planering
Utifrån denna förståelse av friluftsliv, 
rekreation och idrott som ett samhäll-
sintresse uppstår behovet av en långsik-
tig strategisk planering. 
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I idrottsutredningen presenteras en 
statlig femårsplan för finansiering. Från 
1969 till 1975 föreslås en fördubbling av 
det finansiella stödet till idrotten i form 
av organisationsstöd och anläggnings-
stöd.

Vid sidan av ökningen av det finansiella 
stödet till idrotten befäster 1960-talets 
utredningar även en ny syn på idrott, 
friluftsliv och hälsa. Idén om idrott sågs 
som ”var medborgares egendom”. Man 
såg på idrott och friluftsliv som något 
som var tätt sammankopplat – de var 
som bärande stommar i det pågående 
samhällsbygget.

Rum för aktivitet
I planeringstermer innebar detta att en 
god utemiljö inte bara skulle tillskapas 
för att ge bostadsområdena luft och ljus, 
som tidigare bostadsideal förespråkade, 
utan utemiljön skulle även ge rum för 
aktivitet, det vill säga ett aktivt ute-
liv och en aktiv fritid. Man kopplade 
samman idrott och hälsa med naturen, 
som man betraktade som en källa till 
rekreation och välmående. 

Att så var fallet blir tydligt när man ser 
hur idrott till stor del planerades och 
förlades i tätortsnära skogar och gröna 
landskap. Den idealiserade svenska na-
turen, med sina kuperade landskap, sko-
gar och sjöar, spelar en helt avgörande 
roll i tidig svensk rekreationsplanering – 

inte enbart som en vacker och stärkande 
miljö utan även rent praktiskt som ett 
hjälpmedel i den fysiska träningen.

För att skapa detta motionslandskap 
krävdes en kraftigt utbredd infra-
struktur. Idrottscentraler planerades 
omsorgsfullt, med stöd av den senaste 
forskningen. Löpspår, skidspår, rodel-
banor, tennisbanor, friluftsbad, oriente-
ringsslingor och bollplaner anlades. Till 
dessa anläggningar kom även nätverk av 
teknisk infrastruktur för att understöd-
ja och möjliggöra användandet. Elljus, 
skidliftar, informationsskyltar, grillplat-
ser, omklädningsrum och badstugor 
uppfördes. 

Genom strategiska satsningar på den tät-
ortsnära rekreationen och den vardagli-
ga idrotten blev det en del av samhälls-
bygget – att bygga samhällen var mer än 
att bygga bostäder.

Bilens centrala roll
Det är även här bilens centrala roll 
framstår med all tydlighet. Folkhem-
mets motionslandskap uppfördes till 
stor del som storskaliga externa mo-
tionscentraler och friluftsområden vid 
sidan av de bostadsnära satsningarna. En 
paradox uppstod: bilen blev ett verktyg 
för att uppnå den rörelse som var tänkt 
att motverka effekterna av ett allt mer 
stillasittande liv som ett bilbaserat sam-
hälle innebar.
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Vid sidan av den centrala materiella 
infrastrukturen finns den lika viktiga 
sociala infrastrukturen som understödjer 
idén kring rekreationen och idrottens 
vikt i det goda vardagslivet. Motions-
landskapet blir även till ett moraliskt 
landskap där idrotten beskrivs som stär-
kande: motionen stärker medborgarnas 
fysiska hälsa och det tillhörande fören-
ingslivet stärker medborgarnas sociala 
och demokratiska hälsa.

Ideal förs vidare
På så vis får även den ideella och 
föreningsdrivna fritids- och idrotts-
sektorn ett moraliskt ansvar att föra 
vidare de ideal och värderingar som 
formuleras av den statliga fritids- och 
idrottspolitiken. Detta blir tydligt under 
1970-talet, där deltagande i den lokala 
idrottsföreningen och en aktiv fritid i 
skog och mark sågs som ett medel för 
att motverka kommersialism och andra 
destruktiva, ickedemokratiska, tenden-
ser. De pedagogiska undertonerna i den 
framväxande rekreationsplaneringen var 
tydliga: fostra demokratiska medborgare 
i föreningar, stärka arbetskraften genom 
rekreation och vårda folkhälsan.

Det materiella arvet
Finns det kvaliteter att bygga vidare på 
efter 1960- och 70-talens planering? 
Finns det lärdomar att ta med i dagens 
planering för idrott och rörelse? En 
tydlig kvalitet att utforska vidare är 
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det materiella arvet. Mycket av da-
gens rekreativa infrastruktur bygger 
på planering som grundlades för 50 år 
sedan. Med lite fantasi kan elljusspåren, 
omklädningsrummen, utsiktsplatser-
na och skidbackarna återupplivas och 
förnyas till aktiva miljöer. Med dagens 
kunskaper om hållbara samhällsystem 
finns möjlighet att vidareutveckla det 
som 1960- och 70-talens planerare 
skapade. Det går att tillföra hållbara 
mobilitetssystem och samplanera idrott 
och rekreation med ekosystemtjänster.
Det är med andra ord en enorm resurs 
som ligger latent i landskapen i många 
svenska kommuner. I dagens förtät-
ningstrend tycks många tätortsnära 
naturområden, både skogar och öppna 
ytor, allt oftare betraktas som tomma 
ytor, redo att exploateras för bostäder 
och annan utbyggnad.

Att avfärda rekreativa kvaliteter som 
sekundära för att ge plats för exploate-
ring må vara lockande – inte minst av 
ekonomiska skäl. Den snabba förtät-
ningsivern riskerar dock att bygga bort 
enorma kvaliteter och resurser som 

Skiss över den kommunala fritidsplaneringens 
skalor, från tätorten till de större systemen av 
natur- och fritidsområden. Källa: Lédel R and 
Thörnqvist I. (1975) Fritid. K-Kontur.

istället skulle kunna ses som frön för en 
nyupptäckt rekreativ infrastruktur. Ett 
enkelt och slående exempel av ett ma-



teriellt arv som återupptäckts är dagens 
allt vanligare utegym – här ser vi spår 
av 1960- och 70-talens konkret svar på 
en tillgänglig, och naturnära, träning 
och rörelse.

Det idémässiga arvet
En mer abstrakt kvalitet att bygga 
vidare på är det idémässiga arvet. Vad 
betyder idrott och rekreation som sam-
hällsintresse idag? Går det att värna om 
och möjliggöra en aktiv fritid och god 
hälsa för dagens urbana invånare i en 
tid då den pågående förtätningen sätter 
press på de offentliga rummen och re-
surserna? I så fall hur?

Här finns behov av att skapa en lång-
siktig och strategisk planering som 
inkluderar idrott och rekreation som 
centrala delar av samhällsbyggandet. För 
att uppnå detta krävs en tät samverkan, 
dels mellan kommunernas förvaltning-
ar, dels mellan kommuner och regioner, 
för att dela kunskap och inspiration. 
Nationella standarder och nyckeltal är 
möjliga verktyg, men dessa måste ta 
hänsyn till de lokala förutsättningarna 
i landets kommuner, framförallt olika 
ekonomiska förutsättningar.

Med ett tydligt nationellt fokus på 
frågan går det att återigen skriva om 
idrottens roll från ett särintresse för de 
redan invigda till ett samhällsintresse 
för hela landets befolkning. Ett erkän-

nande av behovet av idrott i stadsbyg-
gandet kan vara ett steg mot att utjämna 
de växande klyftorna i både psykisk och 
fysisk hälsa. Kanske är tiden mogen för 
att våga se förbi kritiken mot modernis-
mens byggande och istället tala om hur 
vi kan förvalta, återaktivera och förfina 
en resurs till ett motionslandskap 2.0.



Norra Ön
Umeå

Hur kan vi vända på tankesättet när strukturen läggs för en 
ny stadsdel genom att till exempel utgå från rörelserikedom i 
vardagen istället för biltrafik som grund för gatustrukturen?

Ur Inbjudan till idéverkstad – Planering för rörelserikedom 
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Rörelse i fokus
Rörelse är i fokus för den nya 
stadsdelen Norra Ön i Umeå. 
Ännu är inte spaden satt i 
marken, men här planeras en 
omfattande bebyggelse med 
uppemot 3 000 nya bostäder i 
tät stadsstruktur. 

Kommunens ambition är att skapa en 
långsiktigt hållbar stadsdel med rörelse 
och aktivitet i fokus. Idag finns stora 

naturvärden på Ön, men tillgänglig-
heten och därmed användningen av 
områdena är begränsad. Lövskogar i 
kombination med öppna kulturlandskap 
och stränder skapar en rik miljö, både 
vad gäller arter och upplevelser.

Nybygget har ännu inte börjat på Norra 
Ön, men visioner och planer för platsen 
finns det gott om. Umeå kommuns stra-
tegiska arbete utgår från rörelserikedom 
redan i planeringsstadiet för att kunna 
främja fysisk aktivitet. Kommunikation 
genom dialog och samverkan är centralt.

Map data: Google © Municipality of Umeå 
2019, Lantmäteriet/Metria 2019



Idéverkstad 
Tillsammans med regeringens utred-
ning Samordning för bostadsbyggande 
anordnade Umeå kommun en idéverk-
stad i syfte att samla kunskap och idéer 
inför det fortsatta planeringsarbetet för 
Norra Ön. På plats fanns både lokala 
och internationella experter, yrkesverk-
samma och forskare som skulle samar-
beta för innovation inom planering för 
rörelse. Genom kunskapsutbytet mellan 
idéverkstadens deltagare upptäcktes nya 
idéer, till exempel: 

• möjligheten att betrakta staden som 
en spelarena där fysisk miljö kopp-
las till virtuella element

• att ge en ökad rörelsefrihet åt barn 
på Ön genom att till exempel av-
sätta marginaler för vinglig cykling 
längs trafikerade stråk

• att skapa rörelse i vardagen genom 
lekfulla stråk till dagliga målpunk-
ter och gena gång- och cykelvägar 
istället för att fortsätta prioritera 
bilens framkomlighet.

Rörelserikedom 
Umeå valde att anta en inriktning mot 
rörelserikedom inom det innovations-
projekt som initierades i samband med 
Samordning för bostadsbyggande. Rö-
relserikedom blev således utgångspunk-
ten för planeringsarbetet för området. 
Begreppet innebär att ”med motivation, 

Norra Ön ligger mitt 
i Umeälven i centrala 
Umeå. Ön är 110 hektar 
och är idag bebyggd 
med gårdar, småhus och 
ett reningsverk. Norra 
delen av Ön planeras 
bebyggas med 2 500 
- 3 000 nya bostäder. 
I samband med explo-
ateringen byggs nya 
gång och cykelbroar mot 
centrala Umeå.

självförtroende, kunskap, förståelse 
och fysisk kompetens värdesätta och 
utveckla ett livslångt intresse för fysisk 
aktivitet.” Det handlar om att tidigt i 
livet etablera fysisk rörelse som en själv-
klarhet i livet och att koppla detta till 
njutning, glädje och vänskap.

Trafikplanering
Redan i den fördjupade översiktsplanen 
för Norra Ön från 2008 planerades att 
områdets biltrafik skulle underordnas 
gång- och cykeltrafiken. Detta tar fysisk 
form bland annat genom att de plane-
rade gång- och cykelbroarna ansluter 
direkt till centrum, medan biltrafiken 
leds om. Dessutom utgår stadsdelens 



struktur från den mjuka trafiken, vilket 
är ovanligt. På motortrafikens bekost-
nad ska plats för rörelse skapas. Denna 
omvända trafikhierarki har flera förde-
lar, enligt Umeå kommun: det blir enk-
lare att använda klimatsmarta färdsätt, 
tillgängligheten ökar oavsett fysiska och 
ekonomiska förutsättningar och fysisk 
aktivitet stimuleras.

Change the Game
Umeå kommun samarbetar med den 
Umeåbaserade organisationen Change 
the Game, som arbetar för hållbar social 
samhällsutveckling just genom rörel-
serikedom. Change the Game håller 
i arrangemang och samarbetar med 
idrottsrörelsen i regionen samt nationel-
la och internationella aktörer för att dela 
kunskap kring rörelserikedom. Genom 
att ta del av denna breda kunskapsbank 
skapar Umeå kommun förutsättningar 
för mer träffsäker planering i fråga om 
rörelsefrämjande utemiljöer.

Framtiden
För ett fortsatt innovativt planerings-
arbete för Norra Ön arbetar Umeå 
kommun just nu med att följa upp och 
vidareutveckla på flera fronter:

• Arbetet med detaljplanen för Norra 
Ön pågår, och i linje med ambi-
tionerna för platsen är fokus för 
arbetet att säkra möjligheter för 
rörelserikedom i planen. Detta görs 
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till exempel genom att ge tillräck-
ligt med utrymme åt stråk och 
allmänna platser, genom att beakta 
placeringen av olika målpunkter 
såsom skolor, verksamheter och 
mobilitetshubbar, och genom att sä-
kerställa ändamålsenliga kopplingar 
till övriga staden. 

• I samband med detaljplanearbetet 
tas det fram ett Kvalitetsprogram 
för rörelserikedom som ska bjuda in 
Norra Öns olika byggaktörer att 
utveckla området med rörelserike-
dom som utgångspunkt. 

• En ny workshop hålls i juni 2019 
som en uppföljare till januari må-
nads idéverkstad, där kommunens 
verksamheter samlas för att inven-
tera förutsättningar och konkretise-
ra förslag från idéverkstaden.

• Ett nystartat samarbete med gym-
nasieelever och företag, Fram-
tidsverkstan, anordnad av forsk-
ningsinstitutet RISE, hålls under 
tre veckor sommaren 2019. Samar-
betet är en småskalig undersökning 
och är tänkt att resultera i nytän-
kande kring rörelsestimulerande 
design med hjälp av digital, fysisk 
och teknologisk infrastruktur.

Umeå kommun fortsätter att samverka 
med regeringskansliet. Önskat resultat 
är en checklista för rörelserikedom i 
planeringen. 

En utmaning för Umeå och arbetet med 
Norra Ön kan vara att med ökad till-
gänglighet kompensera för den grönska 
som kommer att gå förlorad vid explo-
ateringen. I den fördjupade översikts-
planen för Ön skriver kommunen: ”Det 
sammanhängande grönstråket bevarar 
endast mindre ytor av befintliga natur-
värden men ökar istället de rekreativa 
värdena.”



Gäddeholm
Västerås

När vi utvecklar Gäddeholm är vi måna om att bevara 
det som ett naturskönt boende där skogen och vattnet 

är lättillgängligt för rekreation för både barn och vuxna. 
Vår förhoppning är att skapa en stadsdel där alla med ett 

intresse av att röra sig i naturen ska känna sig hemma.

Ulf Edvardsson, projektledare för utvecklingen av Gäddeholm
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Mer än idrottsplatser
En ny stadsdel håller på att 
växa fram i det natursköna 
Gäddeholm i Västerås. Kom-
munen har kritiserats för att 
inte bygga idrottsanlägg-
ningar, men det finns mer än 
idrottsplatser.

Olika omständigheter har försenat 
inflyttningen till området Gäddeholm, 
som i sin tur lett till förseningar vad 
gäller bebyggelsen av idrottsanläggning-
ar och service. Som en följd av detta 

har kommunen kritiserats, men även 
tagit till sig av kritiken och förändrat 
sin planeringsprocess. Kommunen har 
också tagit egna initiativ för att främja 
rörelserikedomen.

Gäddeholm är en ny stadsdel 15 kilo-
meter öster om Västerås centrum i sjö- 
och skogsnära läge. Delar av befintliga 
skogsmarker i området planeras att på 
sikt bebyggas med ytterligare 5 000 
bostäder i både en- och flerfamiljshus. 
Bebyggelsen sker i etapper. I dagsläget 
har inflyttning skett i de 150 bostäder-
na från första etappen. Andra etappens 

Map data: Google © DigitalGlobe 2019,  
CNES / Airbus 2019



250 bostäder håller på att byggas, varav 
ungefär hälften är bebodda.

Enligt översiktsplanen för området, som 
antogs 2006, skulle fler bostäder, en 
skola, idrottsplats och ett litet centrum 
byggas i Gäddeholm under etapp tre.

God tillgänglighet
Åtskilliga forskare har visat att god 
tillgänglighet till idrottsanläggningar 
signifikant påverkar människors tendens 
att motionera. Avstånd blir ett hinder, 
särskilt för barn och ungdomar. Bristen 
på idrottsanläggningar i bostadsom-
råden är kopplad till en ökad risk för 
stillasittande livsstilar, hjärt- och kärl-
sjukdomar och mental ohälsa. Därför är 
det viktigt att erbjuda denna service i 
bostädernas närmiljö.

Den nya stadsdelen må för tillfället sak-
na en fullskalig idrottsanläggning, men 
att utveckla rörelserikedom handlar 
inte bara om tillgång till idrottsplatser. 
Attraktiva miljöer med god tillgänglig-
het till natur, hög trivsel och trygghet 
är också betydande faktorer för fysisk 
aktivitet. Gäddeholms invånare trivs 
generellt sett mycket bra i området, 
enligt kommunens ortsdialog. Detta i 
kombination med den höga tillgången 
till attraktiva naturmiljöer innebär att 
stadsdelen trots kritik besitter goda för-
utsättningar för att gynna människors 
fysiska och psykiska välbefinnande.

Sen byggstart
Tidigt under 2013 stod 40 hus klara och 
inflyttade, men ingen modern aktivi-
tetsanläggning fanns tillgänglig. Detta 
berodde i grunden på förseningen av 
etapp ett och på grund av detta försena-
des även följande etapper. Idrottsplatsen 
skulle enligt planerna anläggas först i 
etapp tre.

Senare under 2013 anlades därför 
enklare aktivitetsytor. Gäddeholm har 
därefter även kritiserats för en bristfällig 

Gäddeholm i etapper
• Etapp 1, Herrgårds- 

ängen: 150 bostäder. 
Startade 2008 med sista 
inflyttning runt 2016.  

• Etapp 2, Malmen: 250 
bostäder. Startade 2015 
– inflyttning pågår – nu  
är cirka 120 bostäder 
bebodda. 

• Etapp 3, flera områden: 
cirka 1 300–1 700 bo-
städer, skola, idrottsplats 
och annan service.  
Detaljplanering pågår. 

• Etapp 4–10, återstående 
bostadsetapper: upp till 
cirka 5 000 bostäder.
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tillgänglighet till skola och idrottsplats 
för de boende. Förklaringen till detta 
är driftsekonomisk. På grund av en för 
låg inflyttningsgrad har serviceanlägg-
ningarna inte kunnat färdigställas enligt 
tidsplanerna i översiktsplanen. Den för-
senade inflyttningen beror delvis på en 
tuff bostadsmarknad under 2008–2009. 
Det finns alltså rimliga förklaringar till 
varför utfallet inte blivit som man tänkt 
sig från början.

Riksidrottsförbundet arbetade flitigt 
under 2018 för att uppmärksamma situ-
ationen med idrott i Gäddeholm. Frå-
gan drevs medialt, genom till exempel 
en film och en debattartikel, och fick 
uppmärksamhet både lokalt och natio-
nellt. Ordföranden i Västerås byggnads-
nämnd välkomnade den uppmärksam-
mande kritiken och lovade att ta med 
frågan i fortsatt planering.

Gäddeholm. Foto: Västerås stad
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Kritiken bemöts
Västerås kommun har bemött kritiken 
med en rad rörelsefrämjande utemiljöer, 
men också tagit egna ändamålsenliga 
initiativ, till exempel:

• en småbåtshamn med bryggor som 
ger möjlighet till jollesegling samt 
kajak- och kanotträning 

• en badplats med strandvolleyboll, 
enklare aktivitetsytor, lekplats, 
utegym och bekvämligheter

• omgivande skogspartier med 
motionsstigar, träspångar och 
mountainbikespår

• en större temalekplats med direkt 
anslutning till skog som skapar stark 
potential för rörelserikedom.

Vad gäller Västerås planeringsprocess 
har kritiken gett upphov till ett ökat 
samarbete mellan Västmanlands Idrotts-
förbund och stadens planerare. Detta 
sker genom att idrottsförbundet nu får 
ta del av visionsarbeten och remissun-
derlag. Därigenom har förutsättning-
arna för god framtida planering för 
rörelserikedom blivit starkare. 

Höga ambitioner
Ambitionerna är höga för området, 
med pågående planering av förskola, 
skola, centrumhus, idrottsplats, idrotts-
hall, trygghetsboende och äldreboende. 
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Kommunen diskuterar även att per-
manenta den tävlingsbana som korsar 
Gäddeholm under tävlingen Västerås 
Swimrun. 

I år hölls en ortsdialog med invånar-
na, som uppmärksammade bristen 
på idrottsytor. Det har framkommit 
att önskan om en fotbollsplan är stor. 
Därför undersöks just nu möjligheten 

att bygga en sjumanna fotbollsplan i 
området. Ortsdialogen stöttar förstås 
den fortsatta planeringen av området i 
övrigt. 

Närhet till natur
Befintliga värden och närheten till 
skogsområden innebär att barn och 
vuxna i Gäddeholm har möjligheter till 
fysisk aktivitet i naturen, vilket kan ses 
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Gäddeholm. Foto: Västerås stad

som ett bra alternativ till de mer utrust-
ningskrävande aktiviteterna. Förskolans 
nära kontakt med skog erbjuder en stor 
variation av potentiella aktiviteter som 
främjar barnens naturliga utveckling på 
flera plan. 

Denna positiva utveckling och respons 
från kommunen kan betraktas som ett 
gott resultat av den debatt som förts 

kring Gäddeholm. Det ska inte glöm-
mas bort att Västerås, till stor del på 
eget initiativ och oberoende av externa 
krafter, arbetat för att öka rörelseri-
kedomen hos Gäddeholmsborna. Det 
återstår att se när den nya stadsdelen har 
ett befolkningsunderlag som kan stötta 
fullskaliga idrottsanläggningar och 
annan service. Till dess finns en mängd 
alternativa rörelsefrämjande utemiljöer. 



Barnkonsekvens-
analys

BKA, barnkonsekvensanalys möts ofta med engagemang av 
kommunala tjänstepersoner i planprocessen. Trots detta tenderar 
barnens behov att nedprioriteras när de ställs mot krav som reg-
leras i lag eller anses mer nödvändiga. Byggaktörers lönsamhet, 

trafikfrågor och tillgänglighetskrav är typiska exempel.
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Barnkonsekvensanalyser –  
skapar bättre utemiljöer för barn
I januari 2020 blir Barnkon-
ventionen lag i Sverige. Ge-
nom den nya lagen aktualise-
ras demokratifrämjande frågor 
för barn. En sådan fråga gäller 
barnvänlig stadsplanering. 

Barnkonsekvensanalyser, BKA, är ett 
planeringsverktyg som ger möjligheter 
att förbättra barns utemiljöer i stads-
planeringen. BKA uttrycker hänsyn till 
barn i stadsplaneringen och den redo-

visar ett barnperspektiv. Den ska också 
visa hur barn har varit delaktiga i att 
lämna information och/eller ge syn-
punkter på sin miljö och den redogör 
därmed för barnens perspektiv. Att 
berörda barn medverkar i BKA är en 
väsentlig aspekt ur ett barnrättsperspek-
tiv, vilket är principen bakom Barnkon-
ventionen.

Brist på friyta kvarstår så gott som alltid 
i nybyggnadsprojekt med hög explo-
ateringsgrad. Höga exploateringstal 
leder till skuggiga gårdar och mindre 
grönytor, vilket i sin tur bland annat 
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leder till högre slitage. Frågan har lyfts 
fram och debatterats flitigt i media och 
inom branschen. För barnen betyder 
situationen sämre miljöer utomhus och 
färre platser, som de kan använda och 
vara aktiva på.

Exempel på värdefulla resultat av BKA 
är flyttade markanvisningar, tillägg av 
lekplatser och trygghetsförbättrande 
åtgärder. BKA möts ofta med engage-
mang av kommunala tjänstepersoner 
i planprocessen. Trots detta tenderar 
barnens behov att nedprioriteras när de 
ställs mot krav som regleras i lag eller 
anses mer nödvändiga. Byggaktörers 
lönsamhet, trafikfrågor och tillgänglig-
hetskrav är typiska exempel.

Barns hälsa
Barns hälsa och utveckling äventyras 
av den bristfälliga och den idag allt 
mera obefintliga utemiljön för barnen. 
Barns utemiljö är deras utvecklingsmiljö 
och en förutsättning för god hälsa. En 
viktig aspekt på barns utveckling och 
goda hälsa är fysisk rörelse. För barn är 
möjligheten att kunna vara fysiskt aktiva 
grundläggande för fortsatt utveckling. 
Därför behöver barn plats att röra sig på. 

Utemiljö i sig stimulerar barns nyfi-
kenhet och lockar till utforskande och 
därmed fysisk aktivitet. När barn är 
fysiskt aktiva under barndomen lägger 
de grunden för ett fortsatt fysiskt rörligt 

liv, för hela livet. Exempel på stöd för 
barns fysiska rörelse är bostadsgårdar, 
skolgårdar, lekplatser, idrottsplatser 
liksom säkra gång- och cykelvägar till 
dessa platser.         

Beskriver utemiljön
En viktig del i BKA är att beskriva 
och kartlägga den befintliga utemiljön 
som barnen har tillgång till och som de 
använder. En annan lika viktig del är att 
utifrån denna kartläggning och utifrån 
granskning av planerna på förändring 
av utemiljön dra slutsatser om hur 
barnens utemiljöer kommer att föränd-
ras – vad blir bättre och vad sämre för 
barnen? Hur kommer dessa förändring-
ar att påverka barnens användning av 
sin utemiljö och deras aktiviteter där? 

När barn är fysiskt 
aktiva under barn-
domen lägger de 
grunden för ett fort-
satt fysiskt rörligt 
liv, för hela livet.

”
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Vad betyder begreppen?
Begreppet BKA började användas i Sve-
rige som ett sätt att konkretisera inne-
börden av FN:s Barnkonvention. Idag 
syftar begreppet i vårt land på villkoren 
för barns vistelse utomhus. 

BKA fungerar som ett planeringsinstru-
ment inom stadsplaneringen och avser 
att vägleda planerare i utformningen 
av fysisk miljö så att barns och ungas 
behov i utemiljön tillgodoses.

Sådana behov gäller först och främst 
plats utomhus där barn kan vistas på ett 

säkert och för barnen stimulerande sätt 
– bostadsgårdar, förskolegårdar, skol-
gårdar, lekplatser, idrottsplatser – men 
också gång- och cykelvägar till och från 
dessa platser.

IBKA – integrerad barnkonsekven-
sanalys är BKA där BKA följer hela 
planeringsprocessen som ibland kan bli 
mycket långvarig och utdragen, därför 
att projektet där den ingår är omfat-
tande som exempelvis ett stadsutveck-
lingsprojekt eller en ny stadsdel. I och 
med att de experter som engagerats för 
BKA följer hela processen kan de under 
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processens gång påverka planerna för 
den nya bebyggelsen så att de slutliga 
planerna, i bästa fall, får en mera barn-
vänlig karaktär. Experterna får möj-
lighet att för planerarna, byggarna och 
exploatörerna förklara barnens behov 
av utemiljö i anslutning till de olika 
faserna av planeringen.

Sociala konsekvensanalyser fokuserar 
på konsekvenserna för olika grupper 
av befolkningen för stora samhällsför-
ändringsprojekt. BKA kan ses som ett 
särskilt exempel på sociala konsekvens-
analyser, eftersom de gäller en bestämd 
grupp, barn, men betoningen inom 
BKA ligger på konsekvenserna för barn 
av förändringar i deras fysiska miljö. 
Eftersom den fysiska miljön för barn 
också är deras uppväxtmiljö kan man 
därför säga att den i viss utsträckning 
också utgör deras sociala omgivning. 
Inom internationell forskning kring 
barn och utemiljö används inte vårt 
begrepp BKA utan i stället begreppet 
sociala konsekvensanalyser.   

Varför behövs BKA?
Det saknas normer för planeringen av 
ytor utomhus för barn och BKA ger 
kommunerna ett redskap att planera 
den fysiska miljön så att resultatet blir 
en barnvänlig utemiljö. Varje kommun 
bestämmer hur den vill hantera barns 
behov av utemiljön i stadsplaneringen 
och BKA är ett hjälpmedel.

När ett projekt om förändringar i den 
fysiska utemiljön har beslutats bör man 
ta reda på hur den tänkta förändringen 
av utemiljön kan tänkas påverka barnen 
i området. 

Hur gör man BKA?
Börja med att ta reda på hur många 
barn som bor i området, deras åldrar, 
antal förskolor och skolor och deras läge 
i förhållande till var barnen bor, liksom 
barnens gång- och cykelvägar mellan 
hemmet och aktiviteter utanför hem-
met. Denna kunskap kan skaffas fram 
på flera olika sätt – kommunens statistik 
kan ge information liksom de institu-
tioner där barnen vistas under dagen. 
All denna information kan samlas, till 
exempel på kartor. Att redovisa denna 
information är ett uttryck för planerarnas 
barnperspektiv på barnens utemiljö. 
Man kan kontakta skolorna för att be 
barnen berätta om sina platser och ak-
tiviteter utomhus. Barnens medverkan 
kan ske på flera olika sätt. Idag finns 
flera olika utmärkta metoder som gör 
att även de yngsta barnen kan medverka 
med sina erfarenheter och upplevels-
er och därmed ge uttryck för sitt eget 
perspektiv, det vill säga så får man fram 
barnens perspektiv. Informationen, insam-
lad utifrån både planerarnas barnpers-
pektiv och barnens perspektiv utgör ett 
underlag för den fortsatta planeringen 
av projektet.
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för. Alla eleverna fick inte längre plats 
på den ursprungliga skolgården. Detta 
ledde till att delar av den intilliggande 
parkmarken togs i anspråk för rastakti-
viteter och denna mark hade eleverna 
använt under flera år som skolgård. Med 
fem nya punkthus skulle barnens ras-
taktiviteter på parkmarken inte kunna 
fortsätta, befarade deras föräldrar och 
lärare. 

För att lösa konflikten mellan barnens 
behov av skolgårdsplats och stadens be-
hov av nya bostadshus kontaktade SBK 
barnmiljöexperter, som genomförde en 
BKA. Den visade att eleverna inte an-
vände all mark som var tänkt att bebyg-
gas utan bara en del av den, men att den 
använda delen var viktig för barnens 
rastaktiviteter. Det var särskilt de yngsta 
barnen som använde miljön intensivt 
för fysisk rörelse. Detta resultat ledde 
till att SBK reviderade stadsplanen och 
istället för fem föreslog tre punkthus. 
Husen placerades så att de lekställen och 
ytor som var värdefulla för barnen kun-
de förbli obebyggda och även i fortsätt-
ningen användas av barnen.

Tre punkthus uppfördes på ett sådant 
sätt att de boende fick en egen utemiljö 
på rimligt avstånd från barnens platser. 

Fjällmon
Inför arbetet med detaljplanen för ett 
nytt småhusområde för barnfamiljer på 

Nästa steg i BKA är att granska 
förslaget på förändring och jämföra 
konsekvenserna av förslaget med de 
kvaliteter som den befintliga miljön 
har för barnen utifrån den insamlade 
kunskapen. En bedömning av för- och 
nackdelarna bör beskrivas. Beslut om 
förändringen som görs efter bedömnin-
gen redovisas – det är detta som vis-
ar hur man tagit hänsyn till barnens 
behov.  

Omfattningen av BKA beror på hur stor 
förändringen blir av den fysiska miljön 
och hur barn och ungdomar påverkas 
av förändringen. Barn i olika åldrar 
påverkas olika. I det följande ges tre 
enkla men tydliga exempel på hur BKA 
på ett framgångsrikt sätt gjordes, vilket 
resulterade i en bättre miljö för barnen.

Aspudden
I ett projekt om förtätning planerade 
stadsbyggnadskontoret, SBK, i Stock-
holm att använda parkmark för uppfö-
randet av fem punkthus. Ett anslag sat-
tes upp på expeditionen för Aspuddens 
skola i Hägersten i södra Stockholm. 
Lärare och föräldrar protesterade mot 
planerna. Anledningen var att eleverna 
på skolan använde parkmarken för sina 
rastaktiviteter. Aspuddens skola, upp-
förd på 1940-talet i södra Stockholm 
med en skolgård intill ett parkområde, 
hade efter hand fått många fler elever 
än vad skolgården var dimensionerad 
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ett naturområde i Fjällmon i Östersunds 
kommun kontaktades en förskoleklass 
och skolbarn i fjärde och femte årskur-
sen, vars lokaler och bostäder låg nära 
planområdet. Barnen använde ofta det 
intilliggande området och fick peka ut 
vilka platser de använde. 

De fick beskriva vilka kvaliteter de 
tyckte att platserna hade för dem, och 
vilka kvaliteter de trodde att platserna 
kunde ha för barnen som skulle bo i de 
nya husen.  

Barnens beskrivningar visade vilka om-
råden som var värdefulla lek- och vis-

telsemiljöer och vilka som var mindre 
värdefulla. En sammanfattning av de, 
ur barnens perspektiv, bästa platserna 
visades sedan i detaljplanen som platser 
att bevara medan övrig mark kunde 
bebyggas.

En preliminär detaljplan resulterade i 
ett förslag till utformning, där kommu-
nen redovisade hur barnens synpunkter 
hade beaktats.

Åkeshov
När det blev aktuellt att rusta upp 
Åkeshovs sim- och idrottshall i Stock-
holm visade BKA att läget på sim- och 
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idrottshallen var ett stort problem för 
ungdomarna – de hade svårt att ta sig 
dit.

Av BKA framgick att det rådde stor 
brist på gång- och cykelvägar till sim-
hallen och att den stora Bergslagsvägen, 
vid vilken simhallen ligger, utgjorde en 
barriär.

Ungdomarna påpekade att det var svårt 
att hitta till simhallen och att entrén 
var otydlig. Det var också svårt att hitta 
inne i lokalerna i simhallen och det var 
mörkt. Både utom- och inomhus upp-
levde de otrygghet. 

BKA:n för Åkeshovs sim- och idrotts-
hall visade att ungdomarnas erfaren-
heter gav avgörande synpunkter på 
användningen simhallen. Ungdomar-
nas erfarenheter och synpunkter gav 
planerarna kunskap som de själva inte 
hade kunnat få på ett bättre sätt och 
som resulterade i att sim- och idrotts-
hallen kom att fungera som det var 
tänkt. För ungdomarna innebar denna 
möjlighet att förmedla sina erfarenheter 
att de själva kunde spela en roll för att 
förbättra och påverka villkoren för sina 
fritidsaktiviteter.  

BKA skapar bättre stadsliv 
De tre exemplen på BKA visar att BKA 
kan ha avgörande betydelse för barn 
och ungdomar i två viktiga avseenden 

– deras utemiljö blir bättre och deras 
röster blir hörda och får betydelse i 
dialogen med vuxna.  

BKA:s möjligheter att förbättra barnens 
utemiljö i staden och barns och ungas 
roll i samhället underlättas därför när:

• BKA integreras i hela planarbetet
• BKA-arbetet startar samtidigt med 

planprocessen. Då finns förutsätt-
ningarna för att påverka grund-
läggande frågor som storlek på 
grönytor, antal parker, storlek på 
förskolegårdar och dragning av 
rörelsestråk

• Pengar för BKA-arbetet avsätts och 
BKA likställs med andra utredningar

• BKA finns med som förutsättning 
vid nyproduktion och krav ställs 
på byggaktörerna att presentera en 
strategi för hur BKA ska realiseras i 
projektet

• BKA följs upp med undersökningar 
av planeringsinsatsernas resultat.





Trygghet
Helsingborg

Aktivitet är en förutsättning för en pulserande stad, och 
bidrar till vårt fysiska och psykiska välmående genom hela 

livet. Det handlar om hur vi rör oss, när vi rör oss, och 
var vi rör oss. Livslång aktivitet påverkar hur vi ser på oss 
själva och på den fysiska miljön vi befinner oss i, och det 
förbättrar Helsingborgs möjligheter att utvecklas hållbart. 

Ur Helsingborgs livskvalitetsprogram
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Trygghet viktigast
Känslan av trygghet påver-
kar människors beteende och 
tendens att röra sig i staden. I 
Helsingborg sätts tryggheten 
högt och utvecklingsarbetet 
sker på flera fronter samtidigt. 

Genom sin Handlingsplan för trygghet i 
stadsmiljön 2018–2023 har staden en 
tydlig målbild för hur trygghetsarbetet 
ska utföras. Trygghetsbegreppet avs-
er såväl den faktiska tryggheten som 
den upplevda tryggheten. Detta är en 

av utgångspunkterna i Helsingborgs 
handlingsplan, vilket innebär att staden 
arbetar på bred front – både med att 
förebygga ovälkomna händelser och 
med att förbättra människors känsla av 
trygghet i stadsrummet.

Trygghet är relevant i fråga om fysisk 
aktivitet på så sätt att otrygghet kan få 
människor att avstå från att delta i aktivi-
teter, förändra sitt beteende eller undvika 
utsatta platser. Samtidigt kan en positiv 
spiral uppstå då ökad trygghet bidrar till 
ökad rörelse och närvaro på platsen, som 
i sin tur ökar tryggheten ytterligare.

Map data: Google © TerraMetrics 2019



Sverige har nio tätorter 
med över 100 000 invå-
nare. Alla ligger i södra 
Sverige och Uppsala tät-
ort är den nordligaste av 
dem. Helsingborg kvalar 
in och ligger nia på listan 
med 109 869 invånare 
(Wikipedia 2018). 

Hela kommunen är åt-
tonde störst vad gäller 
invånare med 145 415. 
(helsingborg.se 2018).

Utveckla platser
Helsingborg framhåller att det till stor 
del är människorna, inte platsen, som 
skapar trygghet. Därför implementeras 
metoden placemaking, vilket är ett sätt att 
utveckla platser utifrån elva grundprin-
ciper, till exempel:

• platsernas identitet och framtoning
• den sociala miljön och mötesplatser
• kopplingar och flöden.

Genom att skapa attraktiva och till-
gängliga platser för olika individer med 
varierande ålder och bakgrund ökar 
den mänskliga närvaron i den urbana 
miljön. När fler rör sig i det offentliga 
rummet och ser vad som händer där 
ökar också känslan av trygghet. 

Skapa fler funktioner
Den mest efterfrågade och vanligaste 
strategin för att öka tryggheten i Hels-
ingborg är beskärning av vegetation och 
förbättrad belysning, men strategisk ge-
staltning kan också ge en positiv effekt. 
Att skapa flera funktioner i anslutning 
till varandra ökar rörelserikedomen och 
närvaron på platsen. Furutorpsplatsen, 
en park som tidigare upplevdes som 
otrygg, har nyligen omgestaltats och 
försetts med en ökad belysning för att 
locka fler människor under kvällstid. 
I parken har kommunen anlagt en ny 
lekplats och ett utegym. Detta bidrar till 

att fler människor i olika åldrar rör sig 
på platsen. Unga Helsingborgare har ut-
tryckt en ökad känsla av trygghet när fler 
vuxna finns närvarande. Utegymmen 
som anlagts på strategiska platser runtom 
i staden skapar en sådan närvaro utöver 
de praktiska träningsmöjligheterna. 

Ökad närvaro
Kommunen satsar också på att använ-
da multifunktionell gestaltning för att 
ytterligare öka den mänskliga närvaron. 
Lekfullhet och oväntade fysiska element 
ökar livligheten på platsen. En sittmöbel 
måste inte vara en bänk – det kan också 
vara en skulptur som går att både sitta 
och leka på. 
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Nedre Nytorgsgatan fick en temporär 
drakinstallation som skulle öka lekfull-
heten och färgen på platsen. Mariator-
get fick Etervirveln, en klätterskulptur. 
Sundstorget fick en temporär isbana 
på vintern och en stor sandstrand med 
möjligheter för volleyboll på sommaren. 
De temporära och ofta multifunktio-
nella installationerna tillåts vara provo-
cerande för att lättare kunna pröva kon-
troversiella åtgärder och få reaktioner på 
halvfärdiga idéer. 

Förutsätter samarbete 
Trygghetsarbetet förutsätter ett starkt 
samarbete mellan kommunen och dess 
invånare. Därför upprätthåller Helsing-
borg en tät dialog både internt och ex-
ternt. Kommunen anordnar till exempel 
trygghetsvandringar med olika mål-
grupper och låter invånarna ge synpun-
kter på tryggheten via en GIS-karta på 
webben. Detta möjliggör en kontinu-
erligt uppdaterad nulägesbeskrivning. 
Enkäter och platsbesök med utvärdering 
av miljön kompletterar dialogen med 
statistiskt underlag.  

När platsens användare får delta i dess 
utveckling skapas en ökad känsla av 
ägarskap, delaktighet och social förank-
ring på platsen. Att hjälpa eldsjälar att 
genomföra sina idéer, starta nya nätverk 
och föra medskapandedialog är olika 
strategier för samverkan som tillämpas 
av Helsingborg. Ett exempel är Visk- 

ängen, där skolelever hjälpt till att plant-
era träd i samband med trygghetsinsatser 
i området. 

Drömlampor
I ett arbete som kombinerar belysnings- 
insatser och medskapande har barn 
från bostadsområdet Närlunda arbetat 
tillsammans med ljuskonstnärer. De 
designade Drömlampor, som var en del 
av Helsingborgs ljusfest i februari 2018. 
Efter ljusfesten fick de fantasifulla verken 
stanna kvar längs vägen till och från 
bostadsområdet. Därmed har en positiv 
effekt uppnåtts vad gäller de tre tidigare 
nämnda placemaking-principerna.
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En drömfångare med neonfärger så 
att det lyser jättestarkt och när man 
går förbi ska man tänka på att alltid 
följa sina drömmar. 

Elev i Helsingborg, drömfångarens 
skapare. Foto: Olsson&Linder
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Terminalgatan
Tidigare uppfattades förbindelsen 
mellan Helsingborg C och Campus 
som tråkigt och ödsligt. I en satsning 
för att öka attraktiviteten och viljan att 
stanna upp längs stråket har kommunen 
tillfört färgglada och lekfulla element 
längs sträckan. Med romerska ringar 
upphängda i intervall längs gångbanan 

finns möjligheter för utmanande fysisk 
aktivitet som inte kräver någon omväg. 
Enkla och färggranna möbler längs vä-
gen bjuder in till balansprövning, bättre 
belysning ökar tryggheten och klätter-
växter ger en mjukare form. På stora, 
svarta skrivtavlor uppmuntras förbipas-
serande att reflektera, läsa vad andra har 
skrivit och dela med sig av sina egna 
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tankar. På tavlorna står: ”Innan jag 
dör vill jag…” Tavlorna är ett enkelt 
sätt att skapa delaktighet, ägarskap och 
personlighet på platsen. Dessa enkla 
element kan uppmuntra förbipasserande 
att faktiskt stanna till på platsen, vilket 
i förlängningen innebär att platsen blir 
mer levande och trygg. 

Lekklossarna
De färgglada lekklossarna på Gustav 
Adolfs torg är en del av det sociala 
arbetet Helsingborgs stad implementerat 
för att öka tryggheten. Anledningen till 
insatsen var att torgets lekplats knappast 
användes trots sitt centrala läge. Klos-
sarnas starka färger och mönster ger 
tydliga signaler om att lek är tillåtet, 
men de fungerar även som sittmöbler 
och ökar möjligheten till sociala möten 
för fler än barnen. 
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Idrott, rörelse och aktivitet är viktiga delar av folkhälsan 
och den hållbara utvecklingen. Sveriges befolkning ökar 
ständigt och många av våra städer växer och förtätas. 
Sverige har historiskt varit ett föredöme när det gäller 
att bereda plats för idrott och aktivitet i våra urbana 
miljöer. Men ingen kan leva på gamla meriter. Nu måste 
vi sätta fokus på den negativa utveckling och värna det 
urbana motionslandskapets framtid. 

Denna exempelsamling har tillkommit på initiativ av 
Riksidrottsförbundet och Tankesmedjan Movium vid 
SLU. Vi har försökt att kombinera reflektioner med 
konkreta exempel och adderat ett historiskt perspektiv 
kopplat till rörelserik stadsbyggnad. Ambitionen med 
projektet har varit att presentera en koncentrerad  
exempelsamling till Almedalen 2019 i samband med  
vårt gemensamma seminarium där. I ett längre perspek-
tiv räknar vi med att utveckla samarbetet för att bidra 
till en hälsosam och hållbar stadsutveckling i framtiden.

  TA
N

KESMEDJAN MOVIU
M

  
  

TA
N

KE

SMEDJAN MOVIUM

•
•


