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ABSTRACT 

Pettersson, K. 2019. Planering för Fysisk Aktivitet. Kulturgeografiska institutionen, Uppsatser, 

Uppsala universitet.   

 
Andelen individer som lider av övervikt, fetma och psykisk ohälsa är högre än någonsin. Befolkningen växer 

stadigt, bland annat på grund av migrationsvågor, vilket ställer krav på integration. Att planerna för idrotts- och 

näridrottsplatser kommer inte att få alla människor att utöva fysisk aktivitet per automatik, men kommunerna i 

Sverige bör tillgodose det ständigt växande behovet. Det finns nämligen en korrelation mellan utbudet av idrotts- 

och näridrottsplatser och deltagande. Med utgångspunkt i korrelationen mäts, i denna uppsats, en stor andel av det 

totala utbudet i Helsingborgs- och Uppsala kommun. Helsingborgs kommun har ett större utbud än Uppsala baserat 

på kommunernas befolkning och yta. Uppsala kommun framstår som framgångsrika gällande samverkan mellan 

olika nämnder och prioriterar samråd med kommunmedborgarna. Kommunernas olika profiler verkar influera 

sättet de planerar för idrotts- och näridrottsplatser. Uppsala är en kommun utan en tydlig idrottslig identitet, medan 

Helsingborgs kommun uppmanar alla medarbetare att våga misslyckas i kombination med en identitet som bottnar 

i idrott. Ingen av kommunerna har några uttalade strategier för hur de ska inkludera kvinnor i högre utsträckning, 

men arbetar för att hitta sätt att öka kvinnors deltagande, framförallt i spontanidrotten. Integration är ett 

återkommande element som planering för idrotts- och näridrottsplatser kan underlätta. 
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1. INLEDNING 
 

Fysisk aktivitet är ett viktigt inslag i människors välmående. De potentiella fördelarna är många 

och kan visa sig i form av hälsosamt åldrande, bättre förutsättningar för inlärning och allmänt 

välbefinnande (gih.se, 2018). Det har under senare år påvisats att fysisk aktivitet även 

förebygger psykiska ohälsotillstånd (Andersson et al, 2015).  

Utöver ovanstående kan fysisk aktivitet även bidra till andra samhällsnyttiga funktioner, 

såsom integration av kvinnor, nyanlända, äldre och individer med någon form av 

funktionsnedsättning (rf.se, 2016). Dock tyder samhällsutvecklingen på att människor i lägre 

utsträckning utövar fysisk aktivitet.  

På den globala skalan rapporterar World Health Organisation (WHO) oroande data 

gällande övervikt och fetma. Sedan 1975 är den globala fetman ungefär tre gånger högre än 

tidigare enligt BMI-skalan. Skalan utgör ett mätverktyg för att redogöra för en individs vikt i 

förhållande till längd (who.int, 2018). År 2016 var 40 procent av världens kvinnor överviktiga 

och 39 procent av världens män likaså enligt WHO:s uppskattningar (who.int, 2018). På den 

nationella skalan i Sverige är motsvarande siffror 28 procent hos kvinnor och 42 procent hos 

män år 2015 (folkhalsomyndigheten.se, 2016). 

Samtliga fysiska och psykiska åkommor kan komma att belasta sjukvården, i en tid där 

världens befolkning ökar och där de äldre generationerna lever längre. Framtiden ur ett 

ekonomiskt och ett demografiskt perspektiv är redan en utmaning som inte behöver förvärras. 

Dessvärre rapporterar Riksidrottsförbundet (RF) att endast en av fyra kommuner har en 

utvecklingsplan för idrottsanläggningar, vilket försvårar möjligheterna att tillgodose behovet 

(rf.se, 2016).  

Detta ställer krav på Sveriges kommuner, nämligen att kommunerna aktivt bör arbeta för 

att dels skära ner på sjukvårdskostnader och dels se till att det förebyggande arbetet med fysiskt 

och psykiskt välmående fungerar (Nilsson, 2018). I uppsatsen behandlas betydelsen av 

idrottsplatser. Idrottsplatser och näridrottsplatser kan vara ett bra verktyg för att motverka både 

fetma och övervikt, men även för att i förlängningen skära ner på sjukvårdskostnader.  

I uppsatsen kommer idrottsplatsers och näridrottsplatsers betydelse för folkhälsan att 

behandlas. Detta kompletteras med ett planeringsperspektiv där jämförelser görs mellan 

Helsingborgs kommun och Uppsala kommun gällande utbud, strategier och hur kommunerna 

organiserar sin planering kring idrotts- och näridrottsplatser.  

 

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

I denna uppsats jämförs två kommuner i Sverige, Uppsala kommun och Helsingborgs kommun, 

ur ett planeringsperspektiv. Syftet är att erhålla en överblick över respektive kommuns 

planeringsstrategi angående idrotts- och näridrottsplatser, men även belysa varför kommunerna 

bör satsa på den typen av planering. Ovanstående har mynnat ut i följande frågeställningar; 

 

• Hur organiserar Helsingborgs och Uppsala kommun planeringen för idrotts- och 

näridrottsplatser och hur skiljer kommunerna sig åt? 

• Påverkar kommunernas profil sättet att planera för idrotts- och näridrottsplatser? 

I så fall, på vilka sätt? 

• Hur står sig kommunernas strategier att förbättra utbudet och utformningen av 

idrott- och näridrottsplatser i relation till allmän plats och integration? 
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2.1 Disposition 
Uppsatsens andra kapitel består av centrala begrepp och avgränsning som syftar till att hjälpa 

läsaren att få en förståelse för uppsatsens omfång. Vidare kommer tidigare forskning samt 

metod med intervjuguidens konstruktion och dokumentanalys att belysas i efterkommande 

kapitel. Därefter kommer den stillasittande livsstilen och potentiella anledningar bakom 

utvecklingen belysas i bakgrundskapitlet. Avsaknaden av den fysiska aktiviteten samt den 

fysiska aktivitetens betydelse beskrivs ur tre olika perspektiv, nämligen fetma och övervikt, 

psykisk ohälsa samt integration. Kapitlet syftar till att skapa förståelse för läsaren angående 

den fysiska aktivitetens betydelse och varför den bör prioriteras av kommunerna. 

Det sjätte kapitlet innehåller respondenternas svar angående respektive kommuns 

planering, i kombination med en tabell som innehåller kommunernas utbud av idrotts- och 

näridrottsplatser.  Respondenternas svar summeras och redogörs för utan analyser, under tre 

underrubriker som benämns planering, planering för integration och profilering.  

Det avslutande kapitlet, resultatdelen, kommer att besvara uppsatsens frågeställningar 

uppdelat på en rubrik per frågeställning. Analyser av uppsatsens empiri kommer att 

inkorporeras i materialet som besvarar frågeställningarna. Avslutningsvis presenteras 

slutsatserna av analysen. 

Dispositionen i uppsatsen ska hjälpa läsaren att på ett tydligt sätt följa empirin och 

tankarna. Anledningen till en uppdelning av empiri och analys är för att uppsatsens avslutande 

delar riskerar att bli väldigt tunga och stora, vilket försvårar läsupplevelsen och förmågan att 

tillgodogöra sig innehållet. Det underlättar även att avgöra vilken respondent som besvarar 

frågorna. Tillvägagångssättet ämnar förse läsaren med en helhetsbild av respektive kommuns 

syn på planeringsfrågor som exempelvis integration, hur kommunerna organiseras för att 

planera för idrotts- och näridrottsplatser samt kommunernas profilering. Frågeställningarna 

besvaras i kombination med analys för att ge läsaren en enhetlig bild av resultatet. Slutsatsen 

är ett kapitel där slutsatser i viss mån tas, men även reflekteras över.  

 

2.2 Centrala begrepp  
Näridrottsplats är ett begrepp som tillämpas i uppsatsen. För att en plats ska få benämnas som 

näridrottsplats bör ett antal kriterier vara uppfyllda (svenskidrott.se, 2016). Dessa kriterier är: 

 

• Öppen för alla oavsett ålder 

• Finns inom bostadsområdet, i anslutning till skolan eller lätt att nå 

• Slitstark  

• Kan användas obehindrat utan tidsbokning 

• Icke anpassad för organiserad tävlingsverksamhet 

Allaktivitetsplats är Uppsala kommuns motsvarighet till näridrottsplats. I denna uppsats 

kommer sektionen som redogör för Uppsala kommun innehålla begreppet allaktivitetsplats då 

det är synonymt med näridrottsplats. 

Idrottsplats är begreppet som kommer att användas för de utrymmen som inte uppfyller 

kraven som listats ovan och har liknande egenskaper som en näridrottsplats.   

Integration som begrepp avser alla tänkbara grupper. Begreppet inkluderar samtliga 

människor i ett samhälle, där varje människa anses vara en beståndsdel i en helhet. I 

uppsatsen kommer i synnerhet användas i diskussioner som rör kvinnor och nyanländas 

representation i fysiska aktiviteter.  
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2.3 Avgränsning 
Uppsatsen har fokuserats till Helsingborgs kommun och Uppsala kommun, min hemort 

respektive bostadsort. Kursens upplägg har omöjliggjort jämförelser med fler kommuner på 

grund av tidsbrist. Valet av kommuner bottnar även i erfarenheter, där jag har observerat 

olikheter mellan kommunerna. Utbudet av idrotts- och näridrottsplatser skiljer sig åtminstone 

i de observerade stadsmiljöerna mellan kommunerna. I arbetet har inga observationer gjorts 

angående utbudet, utan de observerade stadsmiljöerna enbart är genom vistelser i 

kommunernas stadsmiljöer, vilket inte kan översättas till kommunernas totala utbud.  

Motionsspår och utegym har inkluderats med tanke på att de i vissa fall kan uppfylla 

kriterierna som nämnts i föregående avsnitt. Det kommer inte att göras en differentiering 

mellan inomhushallar och idrottsplatser då allt faller under begreppet idrottsplats. 

I uppsatsen sker ytterligare avgränsning i form av exkludering av exempelvis lekplatser 

och kommersiella gym. Hänsyn togs enbart till idrottsplatser som är knutna till någon form av 

föreningsverksamhet samt näridrottsplatser. 

 

3. TIDIGARE FORSKNING 
 

Sökningen efter litteratur har inneburit mängder av sökningar på universitetsbibliotekets 

söktjänst och Google Scholar. Sökorden som användes flitigast var fysisk aktivitet, allmän plats 

och planering. Med sökorden erhölls mängder med relevant information. Handledaren för 

uppsatsen, Brett Christophers, har också varit till stor hjälp med tips angående litteratur. En 

viktig del i uppsatsen är definitionen av vad allmän plats är. Det råder ingen konsensus kring 

en enhetlig definition, vilket försvårar jämförelser och evidenshantering mellan olika typer av 

forskning som inkluderar fenomenet allmän plats (Koohsari et al, 2015). Definitionerna 

varierar i stor utsträckning baserat på vem som behandlar fenomenet. Ett bra exempel är 

forskare som arbetar inom skapande av planeringsprinciper, vilka beskriver allmän plats som 

”platser som är reserverade för grönområden och naturliga miljöer, tillgängligt för 

allmänheten utan kostnad” (Edwards et al, 2013). Definitionen avser inkludera hela samhället, 

men alla grupper har inte samma tendens att delta i de fysiska aktiviteterna i samma 

utsträckning (Riksidrottsförbundet, 2010). 

För att förstå hur fenomenet allmän plats påverkar befolkningen, och i förlängningen vilka 

faktorer som kan påverka planerarnas förmåga att förse befolkningen med lämpliga utrymmen 

i det allmänna, krävs mer än en enhetlig definition. Don Mitchell (1995) har i sitt arbete 

fokuserat på allmänna platser som utrymmen för representation. Teorin ämnar förklara hur den 

sociala dimensionen både formas av och formar allmän plats. Genom att ta mark i anspråk och 

skapa allmänna platser, kan alla grupper i samhället bli offentliga. Mitchell (1995) ger i sitt 

arbete exempel på detta i hans beskrivning om att det är endast genom den allmänna platsen 

som grupper i samhället offentliggörs. Teorin som Mitchell (1995) beskriver kommer att 

användas i samband med information som rör integration och fysisk aktivitet, där exempelvis 

kvinnors deltagande i utövningen offentliggörs genom den allmänna platsen. 

Valet att inkludera Mitchells forskning har rättfärdigats genom de likheter som återfinns 

mellan Mitchells och mitt arbete. Mitchells arbete handlar även om planeringsprocessen och 

framställandet av volleybollplaner och hur det påverkade allmänheten. I min uppsats vill jag 

bland annat undersöka ifall planeringen kan påverka allmänheten positivt genom att förbättra 

utbudet till platser där fysisk aktivitet kan genomföras. Vidare vill jag även undersöka hur 

allmänheten kan påverka planeringen. Detta stämmer överens med hur Rochelle et al. (2017) 

beskriver sambandet mellan utbudet av platser där fysisk aktivitet kan genomföras, och graden 

av deltagande. Det visar sig att det ökade utbudet av idrotts- och näridrottsplatser har en positiv 

påverkan på antalet individer som deltar i fysisk aktivitet. Med det i åtanke kan kommunerna 
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potentiellt investera i planering för idrotts- och näridrottsplatser för att öka invånarnas 

deltagande i den fysiska aktiviteten. 

Den fysiska aktiviteten har en central roll i individers välbefinnande. Tankarna kring fysisk 

aktivitet som genomsyrar uppsatsen möjliggörs genom den forskning som tidigare har 

genomförts, exempelvis att fysisk aktivitet bidrar till viktnedgång. Det centrala som jag vill 

lyfta fram med viktnedgång är faktumet att en individ som har ett högt värde enligt BMI-skalan, 

löper större risk för att få en rad olika sjukdomar (1177.se, 2018). Fysisk aktivitet kan vara lika 

effektivt som medicinering för individer som lider av milda depressionssymtom (Andersson et 

al, 2015).  

Den fysiska aktiviteten är den grund som många idrotter vilar på, vilket innebär att den 

fysiska aktiviteten bidrar till många sociala möten. Spelplanerna i olika idrotter kan ur detta 

perspektiv anses vara sociala mötesplatser (Allen et al, 2009), där olika grupper kan 

representeras genom deltagandet på den allmänna platsen (Mitchell, 1995).  

 

4. METOD  
 

I avsnittet kommer valet av material som behandlas i uppsatsen att kommenteras, samt hur jag 

har gått tillväga för att hitta materialet. Uppsatsens innehåll avser att lyfta problematiken kring 

det nuvarande folkhälsotillståndet, och undersöka hur det bemöts av Helsingborgs och Uppsala 

kommun ur ett planeringsperspektiv. 

Valet av metod har först och främst varit av komparativ art med kvalitativa metodinslag. 

Att jämföra de båda kommunerna har varit av relevans för att kunna besvara frågeställningarna 

som rör skillnader kommunerna emellan. En risk med att applicera en kvalitativ metod, är 

risken för subjektivitet, i synnerhet i denna uppsats med tanke på att jag jämför min hemort och 

min bostadsort (Bryman, 2012). Båda kommunerna är av betydelse för mig, men av olika 

anledningar. Därmed har jag gjort mitt yttersta för att vara så saklig som möjligt. Min 

förhoppning är att uppsatsens resultat, analyser och slutsatser kan replikeras, vilket kan 

bekräftas uppsatsens validitet (Bryman, 2012).  

Innan jämförelser mellan kommunerna skulle genomföras, var det för uppsatsen viktigt att 

belysa dels vad avsaknaden av fysisk aktivitet kan leda till, och dels vad den fysiska aktiviteten 

kan bidra med ur ett folkhälsoperspektiv.  

All information angående det nuvarande hälsotillståndet erhölls via 

Folkhälsomyndigheten, 1177 vårdguiden, Läkartidningen och Statistiska centralbyrån (SCB). 

För att åskådliggöra hur utbredd den psykiska ohälsan är i den svenska befolkningen, har en 

rapport från Försäkringskassan (2016) använts. Ludvig Beckmans (2011) problematisering av 

begreppet integration, lyfts i uppsatsen på grund av att invandrare inte är de enda som behöver 

integreras och representeras i högre utsträckning i samhället. Beckman menar att begreppet är 

bredare än så. Slutligen har Allen et al (2009), och tankarna om idrott och kulturanpassning, 

inkluderats för att belysa idrottens och därmed den fysiska aktivitetens betydelse för 

integration. 

Antalet idrottsplatser var relativt lätt att hitta med tanke på att de är bundna till föreningar 

och därmed har en adress. För att hitta det korrekta antalet vände jag mig till kommunernas 

hemsidor, där samtliga idrottsplatser samt deras platser offentliggjordes.  För att erhålla antalet 

näridrottsplatser samt deras lokalisering, konstruerades en intervjuguide med semistrukturerad 

karaktär. Respondenterna utgjordes av relevanta individer i respektive kommun, baserat på 

deras insikter och kunskaper. Antalet idrotts- och näridrottsplatser är relevant på grund av att 

det agerar som en måttstock för det nuvarande idrottsmässiga beståndet. Beståndet tas fram via 

antalet idrotts- och näridrottsplatser på en given yta, samt antalet i förhållande till 

kommunernas folkmängd. Denna yta bestäms av kommunernas geografiska omfång. Resultatet 

blir således talande för hur kommunerna har planerat för den fysiska aktiviteten rent historiskt. 
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Måttstocken blir även ett verktyg för att bedöma i hur hög grad kommunerna satsar och har 

satsat på den fysiska aktiviteten i stort. Det ska tilläggas att näridrottsplats som begrepp inte 

existerar i Uppsala kommun. Motsvarigheten i Uppsala kommun benämns allaktivitetsplatser, 

där skillnaden i begreppsdefinition försvårade informationshämtningen gällande Uppsala 

kommuns utbud av idrotts- och näridrottsplatser. Slutligen ställs kommunernas utbud av 

idrotts- och näridrottsplatser i relation i Rochelle et al. (2017) slutsatser om större utbud, desto 

högre deltagande, samt hur den allmänna platsen kan bidra med ett forum för olika grupper att 

kunna bli offentliga (Allen et al, 2009). 

All data som rör kommunernas planeringsstrategier, organisering och profilering har 

hämtats på lämpligast sätt, nämligen via respondenterna från intervjutillfällena.  

Uppsatsen har inte ämnat belysa helhetslösningar på det nuvarande hälsotillståndet, då 

folkhälsoproblematik är ett mycket bredare och mer komplext problem än vad enbart planering 

kan lösa. Problemet kräver åtgärder från samtliga av samhällets beståndsdelar. 

 

4.1 Intervjuguide 
För att erhålla antalet näridrottsplatser och deras lokalisering konstruerades en intervjuguide 

med semistrukturerad karaktär. Respondenterna utgjordes av relevanta individer i respektive 

kommun. Anledningen till att intervjuguiden konstruerades är för att den ansågs vara lämplig 

utifrån de frågeställningar som presenterats. Förhoppningen är att nyanserade och rika data kan 

erhållas på detta sätt. Ju bättre svar, desto bättre kan processerna i respektive kommun att 

åskådliggöras (Bryman, 2012). Intervjuernas semistrukturerade karaktär bidrar till att 

intervjuerna kan bli mer flexibla med tanke på att frågorna lär vara förutbestämda, men 

samtidigt lämnar utrymme för följdfrågor (Bryman, 2012). Intervjuguiden bidrog även med 

förståelse kring hur kommunerna profilerar sig själva och hur det potentiellt kan påverka 

planeringen för idrotts- och näridrottsplatser.  

Med relevanta individer i respektive kommun avses personer som kan bidra till att öka 

förståelsen för processerna i kommunerna samt problematiken som uppsatsen ämnar behandla. 

Enligt Bryman (2012), kallas denna process för målinriktat urval. De individer som 

intervjuades heter Daniel Nilsson, verksamhetschef vid skol- och fritidsförvaltningen i 

Helsingborg och Sten Larsson, arena och idrottsanläggningsansvarig i Uppsala kommun. 

Daniel Nilsson är även chef för idrotts- och fritidsnämnden i Helsingborg. Vidare tog 

intervjuerna plats på respektive respondents arbetsplats, vilket motiveras med utgångspunkt i 

att respondenterna kunde känna trygghet i valet av platsen. Dessutom innebar valet av plats att 

risken för störningsmoment minimerades, störningsmoment som är mer vanligt förekommande 

då en intervju sker på en mer offentlig plats.  

Det är värt att poängtera att en del av svaren som erhölls från intervjuerna kan vara 

baserade på respondentens egna erfarenheter, vilket innebär att vissa data bör tolkas med en 

viss återhållsamhet.   

När intervjuguiden konstruerades kunde tre teman åskådliggöras. Folkhälsa och fysisk 

aktivitet var det första temat och hur dess roll i samhället ser ut idag, hur människan hamnade 

där den är idag ur ett folkhälsoperspektiv samt vad effekterna av den fysiska inaktiviteten 

medför.  

Det andra temat avser integration och hur planeringen för idrotts- och näridrottsplatser kan 

påverka integrationsprocesserna. Det sista temat handlar om planeringsfrågor, där allt från 

kommunernas organisering, planering och profilering behandlades. 

 

4.2 Dokumentanalys 

För att komplettera information som erhölls via respondenterna, var en dokumentanalys en 

nödvändighet. Som tidigare nämnts bör en del information som erhållits av intervjuerna tolkas 

med en viss återhållsamhet, vilket innebär att dokumenten kan utgöra ett bra komplement 
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(Repstad, 1999). En för uppsatsen betydande faktor var insamlandet av material som kunde 

beskriva kommunernas utbud av idrotts- och näridrottsplatser. I uppsatsen finns i synnerhet ett 

dokument som har varit särskilt betydelsefullt ur detta perspektiv. Under intervjun med Sten 

Larsson på Uppsala kommun, delade han med sig av ett dokument som heter 

”Lokalförsörjningsplan för idrott- och fritid 2019–2029”. Dokumentet beskriver det samlade 

behovet av idrotts- och näridrottsplatser i Uppsala kommun. Detta kan beskrivas som ett 

snöbollsurval, där urvalet av respondent ledde till en ytterligare informationskälla (Bryman, 

2012).  

Dokumentets betydelse för arbete ligger också i dokumentets värde. Enligt Repstad (1999) 

är dokumentet en förstahandskälla, vilket höjer värdet av dokumentet. Repstad menar att desto 

fler led som någon typ av information har passerat, ju mer förlorar informationen i värde. 

Dokumentets innehåll bör ses som beskrivande med betoning på deskriptiv information 

(Repstad, 1999). Den deskriptiva informationen utgörs av de offentliga siffrorna som beskriver 

utbudet av idrotts- och näridrottsplatser i Uppsala kommun. Via dokumentets information 

kunde Uppsala kommun totala utbud av idrotts- och näridrottsplatser säkerställas i kombination 

med informationen som gavs under intervjun och på kommunens hemsida. 

 

5. BAKGRUND 
 

Kapitlet bakgrund syftar till att vara av redogörande art.  I detta kapitel kommer information 

kring fysisk aktivitet att förmedlas. Det är för ämnet relevant att förstå hur en befolknings 

inaktivitet kan bidra till en rad sjukdomar och skador som både är av fysisk och psykisk 

karaktär. Tre huvudområden har identifierats för att beskriva de potentiella biverkningarna av 

en stillasittande livsstil, varav två huvudområden fokuserar på fördelarna med fysisk aktivitet. 

De tre huvudområdena är fetma och övervikt, psykisk ohälsa samt integration.  

Människan är byggd för rörelse och all form av fysisk aktivitet påverkar människans 

fysiska och psykiska välmående (Läkartidningen, 2015). Det är idag ingen hemlighet att 

befolkningar runt om i världen har en stillasittande livsstil. Daniel Nilsson, fritidschef i 

Helsingborg, uppger att deltagandet i fysisk aktivitet har sjunkit till en ny lägstanivå i 

Helsingborg (Intervju, 2018). Den övriga statistiken som kommer nämnas i uppsatsen, pekar 

på att fallet kan vara så även på den globala skalan. 

 

5.1 Fetma och övervikt 
Alla mätningar som görs angående länders folkhälsotillstånd med fokus på fetma och övervikt, 

använder samma mätverktyg. Detta mätverktyg kallas för Body Mass Index (BMI). BMI 

används för att mäta förhållandet mellan en individs längd och vikt, där kvoten anger mätsiffran 

som används i BMI-skalan (1177.se, 2018). För denna uppsats är endast ett antal av BMI-

skalans gränsvärden av intresse, med syftet att åskådliggöra hur det nuvarande 

folkhälsotillståndet ser ut idag. Dessa gränsvärden är 25, som motsvarar övervikt, och 30, som 

motsvarar fetma (scb.se, 2018). Gällande BMI-skalans tillförlitlighet bör följande tas hänsyn 

till. BMI tar inte hänsyn till en individs fysiska prestationsförmåga. Testet lämpar sig således 

inte för individer som exempelvis tävlar med kroppsbygge med tanke på att det enbart är 

förhållandet mellan vikt och längd som genererar kvoten. Vidare bör inte BMI-skalan användas 

för att mäta fetma och övervikt hos barn och äldre (1177.se, 2018). Ovanstående kan marginellt 

påverka siffrorna som kommer att presenteras nedan.  

Data som kommer att redogöras för är från 2016. I ålderskategorin 16–84 år ryms 

majoriteten av den svenska befolkningen. I kategorin ryms även både det manliga och det 

kvinnliga könet. 51 procent av deltagarna inom ålderskategorin är antingen överviktiga eller 

lider av fetma. Andelen män som lider av övervikt eller fetma var 57% och motsvarande siffra 

för kvinnor var på 44% (folkhalsomyndigheten.se, 2016).  
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Vid en tidigare mätning som genomfördes år 2006 var läget inte likadant som vid mätningen 

2016. Vid jämförelser mellan befolkningen år 2006 och år 2016, ökade andelen individer som 

var överviktiga eller led av fetma oavsett kön (folkhälsomyndigheten.se, 2016). Den största 

ökningen i fetma och övervikt sker i gruppen unga vuxna (Cancerfonden.se, 2018).  

 

5.2 Psykisk ohälsa 
Andelen individer i Sverige som lider av eller har lidit av psykisk ohälsa har växt under den 

senaste 30-årsperioden (folkhalsomyndigheten.se, 2018). För att styrka detta menar 

Folkhälsomyndigheten (2018) att andelen unga, som under något tillfälle i livet haft 

återkommande psykosomatiska besvär, har fördubblats under den senaste 30-årsperioden.  

De unga är inte den enda gruppen som blir drabbad i Sverige. Enligt 

Folkhälsomyndigheten (2018) upplever 73 procent av Sveriges befolkning att de har ett gott 

eller mycket gott psykiskt välbefinnande. I samma undersökning uppgav 17% att de har ett 

nedsatt psykiskt välbefinnande (folkhalsomyndigheten, 2018). Detta har bland annat lett till 

högre sjukskrivningsantal som grundar sig i psykisk ohälsa. Enligt Försäkringskassan (2016) 

ökade antalet sjukskrivningar mellan år 2010–2015 med 98,000 sjukfall. Av samtliga 

sjukskrivningar under perioden var 59 procent psykiatriska diagnoser. Ökningen motsvarar en 

ökning på 71 procent för kvinnor och 63 procent för män (Försäkringskassan, 2016). 

Fysisk aktivitet fyller en funktion avseende psykisk ohälsa. För det första fungerar 

regelbunden fysisk aktivitet förebyggande för depressiva symtom (Läkartidningen, 2015). För 

det andra kan fysisk aktivitet vara lika effektivt som kognitiv beteendeterapi och antidepressiva 

läkemedel för individer som lider av lindrig till måttlig depression (Andersson et al, 2015). För 

det tredje är fysisk aktivitet nästintill fritt från biverkningar, till skillnad från medicinering 

(Andersson et al, 2015). För att koppla till uppsatsens del om idrotts- och näridrottsplatser, kan 

individer få möjligheten att komma ut till grönområden.  

Slutligen är den fysiska aktiviteten och vad det medför potentiellt viktigt för den äldre 

andelen av befolkningen. Många äldre känner sig ensamma, vilket kan bidra till depressiva 

symtom. Den sociala aspekten som den fysiska aktiviteten kan medföra, kan potentiellt bidra 

till ett större nätverk för de äldre individer som känner sig ensamma (Intervju, Daniel Nilsson, 

2018).  

 

5.3 Integration 
I detta avslutande avsnitt som beskriver vikten av fysisk aktivitet, kommer ett 

integrationsperspektiv att appliceras och vilken roll idrotten och fysisk aktivitet har på 

integrationen i stort. Beckman (2011) menar att integration som begrepp framförallt är en 

egenskap som återfinns i relationer mellan människor. Människorna, som kan anses vara de 

minsta beståndsdelarna, blir den totala summan av hela samhället. Därmed har begreppet ett 

brett omfång. I uppsatsen avser integration samtliga tänkbara aspekter av begreppet, vilket 

innebär att begreppet inkluderar etnicitet, bakgrund, kön, ålder och funktionsnedsättningar. 

Det finns ett flertal former av fysisk aktivitet som kan ske tillsammans med andra 

människor. Utöver de uppenbara lagidrotterna som exempelvis fotboll, finns det inga gränser 

hur en individ väljer att utföra en fysisk aktivitet. Detta innebär att fysisk aktivitet och idrott 

kan fungera som sociala verktyg, där idrotts-och näridrottsplatsen blir den sociala 

mötesplatsen. Således kan fysisk aktivitet och idrott fungera som ett integrationsverktyg (Allen 

et al, 2009). Enligt Allen, Drane, Byon och Mohn (2009) kan invandrare använda idrotten som 

ett sätt att erhålla eller bibehålla kulturell identitet. Författarna påvisade att idrottsligt 

deltagande var en starkt bidragande faktor till kulturanpassning för studenter som flyttade till 

USA från ett annat land (Allen et al, 2009).  
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I figuren nedan åskådliggörs skillnaden mellan kön och härkomst i deltagandet i 

föreningsverksamhet. Anmärkningsvärt är att kvinnor utan undantag är den minst 

representerade gruppen. Den lägsta andelen av deltagandet sker hos kvinnor med två 

utlandsfödda föräldrar, samt hos kvinnor som är födda i utlandet. Detta innebär att det finns en 

betydligt större andel kvinnor med utländsk härkomst som kan integreras med hjälp av idrotten, 

eftersom de som är aktiva i föreningsverksamheten utgör en minoritet inom gruppen. Som 

Allen et al. (2009) menar, kan idrotten vara ett starkt integrationsverktyg. Därmed bör 

fördelningen vara jämnare än vad tabellen åskådliggör.   

 
Figur 1. Andel individer som idrottar i en förening, uppdelat på kön, födelseland och 

föräldrarnas härkomst. 

Källa: 

https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/mangfald/idrott_och_integratio

n.pdf 

 

När den senaste migrationsvågen nådde Sverige för några år sedan, var idrottens bidrag 

betydelsefullt. Sten Larsson på stadsbyggnadsförvaltningen i Uppsala kommun nämner att 

idrotten bidrog med att vara meningsskapande för de nyanlända. Detta har i förlängningen varit 

betydelsefullt för de nyanländas förmåga till anpassning till det svenska samhället (Intervju, 

2018). Vidare påpekar Sten Larsson också den demokratiska skolningen som den idrottsliga 

föreningsverksamheten medför. Föreningsverksamheten skapar gemenskap och verksamheten 

bidrar till en social fostran (Intervju, Sten Larsson, 2018).  

Slutligen är den fysiska aktiviteten och vad det medför potentiellt viktigt för den äldre 

andelen av befolkningen. Många äldre känner sig ensamma, vilket kan bidra till depressiva 

symtom. Den sociala aspekten som den fysiska aktiviteten kan medföra, kan potentiellt bidra 

till ett större nätverk för de äldre individer som känner sig ensamma och således vara 

meningsskapande (Nilsson, 2018).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/mangfald/idrott_och_integration.pdf
https://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/mangfald/idrott_och_integration.pdf


12 
 

6. PLANERING I HELSINGBORG OCH UPPSALA 
 

I de kommande avsnitten ska kommunernas utbud gällande idrotts- och näridrottsplatser, 

planeringsprocesser, organisering och profiler för respektive kommun redogöras för.  

Tabellen nedan syftar till att beskriva hur det nuvarande beståndet ser ut i respektive 

kommun, samt jämföra antalet mellan kommunerna. Antalet idrotts- och näridrottsplatser har 

hämtats av kommunerna på tre sätt. Dels via intervjuer via respondenternas svar och dels via 

dokument och information från kommunernas hemsidor. I tabellen har ett visst urval 

genomförts. Exempelvis listar Uppsala kommun alla badplatser i kommunen på hemsidan, 

medan Helsingborg, som ligger utmed Öresund, inte gör det. Detta omöjliggör en jämförelse 

mellan kommunernas badmöjligheter och således fysiska aktiviteter. Detsamma gäller 

fotbollsplaner med grus som underlag. Det finns ingen information om utbudet av grusplaner i 

Helsingborgs kommun. Urvalet har därmed skett genom att de respektive kommunernas 

idrotts- och näridrottsplatser motsvarats av varandra gällande utformning.  

Befolkningsstatistik och kommunarealer har hämtats från Statistikdatabasen på SCB:s 

hemsida. Det är värt att poängtera att även om Uppsala kommun är mycket större till ytan än 

Helsingborg, har ingen hänsyn tagits till markens sammansättning och var i kommunen 

befolkningstätheten är störst. Därmed kan tabellens innehåll inte beskriva behovet av idrotts- 

och näridrottsplatser på given plats i kommunen. Det ska även tilläggas att tabellen inte 

åskådliggör graden av tillgänglighet i kommunerna. 

 

 

Idrotts-och näridrottsplats Helsingborg Uppsala 

Fotbollsplaner (Naturgräs  

och konstgräs)  

Näridrottsplatser 

74 

 

30 

128 

 

3 

Idrottshallar (Stora) 20 24 

Ishallar 2 6 

Motionsspår/skidspår 

Friidrottsanläggningar 

8 

2 

27 

1 

Utegym 

Badhus 

Totalt 

 

       Befolkning 

Antal idrotts- och  

näridrottsplatser/       

10,000 invånare 

 

Landareal (km2) 

Antal idrotts- och  

näridrottsplatser/km2 

 

19 

4 

159 

 

143 304 

11,1 

 

 

 

343,89 

2,16 

17 

3 

209 

 

219 914 

9,5 

 

 

 

2182,41 

0,96 

 

Tabell 1. Antal idrotts- och näridrottsplatser uppdelat på idrotts- och näridrottsplatsernas 

karaktär i Helsingborgs och Uppsala kommun. 

Källor: www.scb.se; www.uppsala.se; www.helsingborg.se; intervju, Daniel Nilsson, 

Helsingborgs kommun; intervju, Sten Larsson, Uppsala kommun; Uppsala kommun, 

Lokalförsörjningsplan 2019–2029. 

 

http://www.scb.se/
http://www.uppsala.se/
http://www.helsingborg.se/
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6.1 Helsingborgs kommun  
Intervjun med Daniel Nilsson genomfördes i Helsingborg på kontoret för idrotts-och 

fritidsnämnden, Idrottens hus.  

Daniel Nilsson är fritidschef i Helsingborgs kommun. Helsingborgs fritid sitter inte som 

en egen förvaltning, vilket innebär en del saker för både kommunen och Daniel Nilssons roll 

(Nilsson, 2018) har via sitt sätt att fördela de olika nämnderna skapat starka ekonomiska 

förutsättningar. Nilssons roll innebär att han är verksamhetschef för skol- och 

fritidsförvaltningen. För kommunen innebär detta att Helsingborgs fritid sitter ihop med skolan. 

Däremot är Helsingborgs fritid en egen politisk nämnd som heter idrotts- och fritidsnämnden. 

Detta innebär att nämndens planeringsperspektiv blir större med tanke på att Helsingborgs 

fritid sitter ihop med skolan. Det innebär även att idrotts- och fritidsnämnden inte behöver dela 

ekonomiska resurser med den andra nämnden som ingår i skol- och fritidsförvaltningen, 

nämligen barn- och utbildningsnämnden. Uppdelningen bidrar således till uteblivna 

intressekonflikter mellan nämnderna, trots att de tillhör samma förvaltning (Intervju, Daniel 

Nilsson, 2018). 

 

6.2 Helsingborgs kommun planering 
Helsingborgs kommun har lyckats med att integrera planering för fysisk aktivitet med 

planering för nya bostadsområden. I ett tidigt planeringsskede skapas utrymme på de allmänna 

platserna för tre sorters fält; bollfält, fotbollsplan och konstgräsplan. Fotbollsplanerna och 

konstgräsplanernas funktioner är underförstådda. Däremot är bollfälten något bättre 

parkplaner, där olika storlekar förekommer (Nilsson, 2018).  

Helsingborgs kommuns planering kring idrotts- och näridrottsplatser kan beskrivas som 

offensiv. Kommunen är bra på att producera näridrottsplatser på allmänna platser. Enligt 

Daniel Nilsson (Intervju, 2018) har Helsingborgs kommun i dagsläget 30 näridrottsplatser. 

Anledningen till att planering kan beskrivas som offensiv är på grund av att idrotts- och 

näridrottsplatserna antingen inte används så mycket som kommunen hade hoppats på, eller att 

placeringen på ytorna inte alltid har varit de bästa tänkbara, i kombination med det höga utbudet 

(Nilsson, 2018). Med placeringen i åtanke har Helsingborgs kommun i efterhand insett att en 

del utav näridrottsplatserna är lokaliserade på relativt avskilda platser. Exempel på detta är 

näridrottsplatsen i Närlunda. Näridrottsplatsen ligger skymd bakom lägenhetskomplex och hög 

andel buskage. Detta skapar otrygga förhållande på kvällstid, något som drabbar kvinnorna i 

området hårdare än männen eftersom kvinnorna utsätts för ett annorlunda våldspanorama 

(Nilsson, 2018).    

Idrotts- och fritidsnämnden i Helsingborg ska inleda samarbete med vård- och 

omsorgsnämnden. Anledningen bakom samarbetet är att omvården i regel arbetar reaktivt samt 

att befolkningen blir mer inaktiv. Det innebär att omvården behandlar den som söker vård. 

Samarbetet ska förhoppningsvis resultera i att idrotts- och fritidsnämnden bidra med sin 

proaktiva natur. Detta ska skapa större möjligheter för den yngre andelen av befolkningen att 

kunna bedriva fysisk aktivitet via ett tillräckligt utbud. Den potentiella vinsten som samarbetet 

kan mynna ut i är både ekonomiskt och folkhälsomässigt gynnsam (Nilsson, 2018). 

Angående samverkan med andra nämnder och förvaltningar har kommunen blivit bättre. 

Historiskt har en del problematik enbart lämnats över till nämnderna och förvaltningarna som 

ansetts vara den mest lämpliga. Idag uppmuntras samverkan mellan alla nämnder. Detta bidrar 

till större resurser, vilket gynnar kommunens framtida planering (Nilsson, 2018). 

Skol- och fritidsförvaltningen samverkar med bland annat stadsbyggnadsförvaltningen i 

framställningen av översiktsplaner. Idrotts- och fritidsnämnden har alltid ambitionen att vara 

med i ett så tidigt skede som möjligt i planeringsprocesserna vid nya bostadsområden. Idrotts- 

och fritidsnämnden lägger i det tidiga skedet in sin investeringsplan, som innehåller en grov 
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sexårsplanering. Detta innebär att ungefär 300 miljoner kronor öronmärks för 

idrottsanläggningar av olika slag under den följande sexårsperioden (Nilsson, 2018).  

När planeringen istället sker i ett redan bebyggt område blir processen ofta svårare. I 

situationer med ovanstående förutsättningar kontaktas olika fastighetsförvaltare för att 

diskutera markägarförhållanden och eventuellt omfördela de redan öronmärkta tillgångarna. 

Samverkan med stadsbyggnadsförvaltningen är dock inte alltid problemfritt, då ständiga 

argumentationer mellan förvaltningar och nämnder måste ske för att bestämma vad som ska 

prioriteras (Nilsson, 2018). 

Vid planering av idrottshallar, byggs idrottshallarna oftast i kombination med fritidsgårdar. 

På detta sätt är det enklare för både skol- och fritidsförvaltningen samt idrotts- och 

fritidsnämnden att skapa en överblick över verksamheterna. Detta skapar även en hög 

beläggningsgrad på stadens idrottshallar. Nilsson (2018) påpekar att den höga 

beläggningsgraden, framförallt under dagtid, beror på faktumet att organiseringen av skol-och 

fritidsförvaltningen. Idrotts- och fritidsnämnden arbetar nära skol- och fritidsförvaltningen, 

vilket underlättar för skolan att hitta lokaler för idrottslektionerna. Det blir således lättare att 

uppskatta ifall kommunen behöver nya anläggningar (Nilsson, 2018). 

Det finns ingen tydlig definition av allmän plats i Helsingborgs kommun. Däremot finns 

en samsyn angående vad kommunen vill uppnå med kommunens allmänna platser, framförallt 

när det gäller de sociala dimensionerna. Skillnaderna runt begreppet uppstår snarare hur de 

iblandade nämnderna och förvaltningarna ska uppnå målen. Därmed återkommer kommunen 

till de ständiga argumentationerna mellan förvaltningar och nämnder. Nilsson ser en styrka i 

tillvägagångssättet och menar att det är genom diskussioner och argumentationer som 

kommunen utvecklas ur ett helhetsperspektiv (Intervju, Daniel Nilsson, 2018).  

Begreppet spontanidrott är ibland svårt att placera. En del individer i kommunen kan anse 

att begreppet tillhör förvaltningar som har hand om skolan. En annan del kan anse att begreppet 

tillhör fritidsförvaltningarna. Idrott-och fritidsnämnden har som ambition att äga begreppet 

spontanidrott. Nämnden anser att de besitter den rätta kompetensen för att planeringen och 

framställandet ska bli så bra som möjligt. Innebörden av att äga begreppet är att idrotts- och 

fritidsnämnden alltid ska vara med i diskussionerna vid planering och framställning av idrotts- 

och näridrottsplatser (Intervju, Daniel Nilsson, 2018). 

Helsingborgs kommun har tillgång till en stor summa pengar som andra kommuner inte 

har. Tillgångarna kommer från Henry och Gerda Dunkers donationsfond och startades på 

initiativ av Henry Dunker. Henry Dunker testamenterade en stor summa pengar, där 

Helsingborgs kommun förvaltar och disponerar avkastningen på fonderna. Pengarna från 

fonderna har bland annat finansierat Helsingborgs IF nya fotbollsarena, samt Helsingborgs 

Arena. Helsingborgs kommun kan därmed anses vara ekonomiskt dopat (Intervju, Daniel 

Nilsson, 2018).  

 

6.2.1 Planering för integration  

I dagsläget deltar Helsingborgs kommun i ett forskningsprojekt tillsammans med Lunds 

universitet och Malmö universitet som kallas för Equalizer. Förhoppningen är att kommunen 

ska bli bättre på att planera för och bygga jämställda platser (Nilsson, 2018). Nilsson påpekar 

dock att kommunen inte är helt övertygade av resultaten, då han efterlyser att placeringen på 

exempelvis näridrottsplatser är minst lika viktigt som utformningen. Vidare påpekar Nilsson 

(2018) att Helsingborg inte har en klarlagd strategi för att kunna inkludera kvinnor i högre 

utsträckning, varken gällande föreningsverksamhet eller deltagande utanför 

föreningsverksamhet. Förhoppningen är att Equalizer ska hjälpa kommunen att skapa 

strategier. 

Även om det finns en avsaknad av strategier för att inkludera kvinnor i de fysiska 

aktiviteterna i Helsingborg kommun, har dock interna framsteg gjorts inom idrotts- och 
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fritidsnämnden samt skol- och fritidsförvaltningen. Det har lyfts fram att den fysiska aktiviteten 

inte ska vara könskodad, och att alla involverade parter i planeringen och framställningen av 

idrotts- och näridrottsplatser gör bäst i att inte placera olika grupper i olika kategorier för fysisk 

aktivitet (Nilsson, 2018). 

Helsingborgs kommuns planeringsfilosofi gällande integration i idrotten, grundar sig inte 

i att planera för specifika grupper. Kommunen försöker snarare skapa platser som känns 

jämlika (Nilsson, 2018). Integrationen i stort kan vara problematisk i Helsingborg. Det nämns 

att anledningen till att Helsingborgs kommun ser ut som det gör idag gällande lokaliseringarna 

av idrottsplatser och grönytor är av historiska skäl. Det finns således en avsaknad av specifika 

argument gällande för vem kommunen planerar för (Nilsson, 2018). Detta är något som 

kommunen måste förbättra för att möta det växande behovet av idrotts- och näridrottsplatser.  

Nilsson efterlyser att kommunen måste få en bättre överblick över vad som finns på de 

olika platserna i kommunen för att kunna planera mer effektivt ur ett integrationsperspektiv. 

Detta innebär att vissa prioriteringar måste göras angående lokaliseringar av idrott-och 

näridrottsplatser. De socioekonomiskt svaga områdena inom kommunen är de som bör 

prioriteras. För att hitta de geografiska platserna där de socioekonomiska aspekterna är som 

svagast, genomförs i dagsläget en undersökning där kommunen delas in i elva olika zoner. De 

elva zonerna kommer senare att bedömas utifrån 45 olika statistikområden med utgångspunkt 

i hur kommunen faktiskt arbetar. Bland de olika statistikområdena återfinns socioekonomisk 

sammansättning, antalet unga i zonen och i vilka åldrar ungdomarna är i. Dessa typer av siffror 

korskörs sedan med vilka typer av brottslighet som finns i området för att slutligen kopplas 

ihop med vilka sorters fritids- och infrastrukturella möjligheter som finns i zonen. Med 

fritidsmöjligheter avses caféer, bio och kommersiella gym. Med infrastrukturella möjligheter 

avser kommunen idrotts-och näridrottsplatser. Övriga aspekter som ingår i fritids- och 

infrastrukturella möjligheter är kommunal egendom, som exempelvis bibliotek. Slutligen ingår 

även föreningslivet (Nilsson, 2018). 

Slutprodukten av undersökningen kommer att resultera i en interaktiv GIS-karta istället för 

en traditionell rapport. I GIS kartan kommer alla som får ta del av kartan få en bra och tydlig 

överblick över vilka zoner som det behövs göras insatser i. Den interaktiva GIS-kartan kommer 

senare att användas i utbildningssyfte, bland annat för kommunens politiker och individer 

involverade i planeringsprocesser, men även som ett verktyg i deras dagliga verksamheter 

(Nilsson, 2018). 

 

6.3 Helsingborgs kommuns profil 
Helsingborgs kommun profilerar sig som: kommunen som vågar testa. Profilen stärks 

ytterligare enligt stadens slogan; Staden för dig som vill något. Profileringen härstammar från 

en mentalitet som genomsyrar kommunen. Mentaliteten uppmuntras från kommunens samtliga 

instanser och viljan att våga ska vara högre än rädslan att misslyckas. Samtliga nämnder och 

förvaltningar har ett högt förtroende från kommunens politiker eftersom de har anammat en 

liknande mentalitet (Nilsson, 2018).  

Helsingborgs kommun anordnar årligen ett event för kommunens chefer på 

stadsdirektörens förfrågan. Under eventet bedrivs i synnerhet utbildning och utbyte 

förvaltningar och nämnder emellan. Utöver utbildningar och utbyten sker även en prisutdelning 

för årets största misslyckande i kommunen. Syftet är inte att offentligt skämma ut den vinnande 

förvaltningen eller nämnden. Priset är en betald studieresa för vinnarna, där det huvudsakliga 

syftet är att ytterligare framhäva kommunens mentalitet angående viljan att våga misslyckas. 

Eventet är värd för ungefär 1000 chefer i Helsingborgs kommun (Nilsson, 2018).  

Helsingborgs kommun ska bland annat testa en ny teknik i framställningen av nya 

konstgräsytor som förhoppningsvis ska vara mer miljövänliga. Materialet i konstgräset 

kommer att vara av liknande karaktär, men Nilsson påpekar att det inte är i materialet som 
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miljöproblematiken ligger. Problemet ligger i den smälta snön som skyfflas undan under 

vinterhalvåret. Snön som smälter tar med sig materialet som skyfflats undan som rinner ut i 

kommunens avlopp (Nilsson, 2018). 

En annan satsning kommer att ske inom ett antal år, där kommunen ska investera i en ny 

typ av golv i idrottshallar. Golvet som kommunen ska investera i är ett LED-golv, som låter 

användaren att bestämma vilka linjer som ska synliggöras på golvet. I traditionella 

idrottshallgolv finns det en uppsjö av olika linjer, där tanken är att flera olika idrotter ska kunna 

använda samma lokaler. Det kan i vissa fall vara förvirrande för användarna att alltid behöva 

tänka på vilka linjer som ska användas enligt den valda sportens ramverk, vilket LED-golvet 

ämnar åtgärda (Nilsson, 2018).  

Nilsson nämner i intervjun att Kristianstad är ett föredöme gällande utbudet av 

idrottshallar, men att det har sina förklaringar: Kolla Kristianstad, de har 4000 per capita när 

det gäller idrottshallar. Men Kristianstad är en handbollsstad. Vi är en fotbollsstad. Om man 

kollar på fotbollsplaner per capita är vi säkert Sverige-ledande (Nilsson, 2018). Citatet avser 

att beskriva faktumet att den mest populära idrotten i kommunen på många sätt dikterar 

utformningen av hur utbudet av idrotts- och näridrottsplatser ser ut. I Helsingborg är fotboll i 

särklass den mest populära idrotten (Nilsson, 2018). 

Helsingborgs kommun sätt att planera må kunna beskrivas som offensiv, men det innebär 

inte att hastiga och stora beslut tas ogrundat. En del anställda är Sverigeledande inom specifika 

områden och deras kompetens tas tillvara på. Den expertis som inte finns i anställd form inom 

kommunen, rekryterar kommunen via exempelvis bemanningsföretag som Sweco (Intervju, 

Daniel Nilsson, 2018). Dock påpekas faktumet att en del planering och framställning av 

näridrottsplatser specifikt har skyndats på, ibland utan fullständigt underlag av behovet 

(Nilsson, 2018).  

 

6.4 Uppsala kommun 
Intervjun med Sten Larsson genomfördes i kommunhuset i Uppsala. Larsson arbetar med idrott 

och fritid i Uppsala på stadsbyggnadsförvaltningen. Larssons roll är relativt ny, då han innan 

år 2012 jobbat mer riktat åt idrott, fritid, park och natur. Hans arbetsuppgifter består av att vara 

ledningsstöd, förbereda nämndeärenden, verksamhetsplanering och uppföljning. Den 

grundläggande tankegången är att den förvaltningen, kontoret för samhällsutveckling, som 

tidigare jobbade mer riktat åt idrott, fritid, park och natur, idag får vara med i startskedet av 

olika planeringsprojekt istället. Kontoret för samhällsutveckling blev år 2012 en del av 

stadsbyggnadsförvaltningen, som idag servar fem olika nämnder. Detta innebär att nämnderna 

lättare kan samverka och att idrotten är med i framtagningen av översikt- och detaljplaner 

(Larsson, 2018). 

 

6.5 Uppsala kommuns planering 
Stadsbyggnadsförvaltningen har under en längre period sett behovet av idrotts- och 

näridrottsplatser i Uppsala kommun. Behovet har också växt sig starkare, främst på grund av 

befolkningstillväxt. Uppsala kommun har dock inte varit överens över vad som ska prioriteras. 

Larsson uppger att han tycker sig ha uppmärksammat ett ökat politiskt intresse för idrottsfrågor 

och vad idrotten kan bidra med för samhället. Det politiska intresset innebär ett brett perspektiv 

för idrottsfrågorna. I perspektivet ingår de fysiska och psykiska aspekterna, det vill säga den 

stillasittande livsstilen och vad det innebär samt den psykiska ohälsan. Utöver det ingår även 

de sociala dimensionerna, där det sociala utanförskapet är ett växande problem som idrotten 

kan bidra med att åtgärda. Som exempel på detta lyfts den senaste migrationsvågen fram, där 

idrotten blev ett verktyg för integration genom det existerande utbudet i kommunen (Larsson, 

2018). 
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I Uppsala kommun råder en del olika markägarförhållanden. Svenska kyrkan och Uppsala 

universitet äger båda stora delar av marken, vilket påverkar kommunens förmåga att planera 

för idrotts- och allaktivitetsplatser. Uppsala kommun äger förhållandevis lite mark och måste 

således köpa in mark för att kunna exploatera, vilket bidrar till att kommunen vill ha stor 

avkastning på deras exploatering på grund av markens höga penningvärde. När ett beslut ska 

tas huruvida en plats ska exploateras, kan det uppstå en dragkamp inom 

stadsbyggnadsförvaltningen mellan idrottsliga intressen och parkintressen angående den köpta 

markens utformning (Larsson, 2018).  Uppsala kommun uppvisar långsiktighet i planeringen. 

Kommunstyrelsen har nyligen tagit ett beslut som innebär att det idag finns en långsiktig 

lokalförsörjningsplan för hela kommunen. Beslutet har realiserats i ett dokument som 

inkluderar mer än enbart lokaler för fysisk aktivitet och sträcker sig till år 2035. I dokumentet 

framgår det samlade behov av lokaler i Uppsala kommun under tidsperioden dokumentet avser 

och är av högsta prioritet för kommunstyrelsen. Detta innebär att dokumentet innehåller det 

nutida läget och framtida prognoser för skolans, kulturens och den övriga fritidsverksamhetens 

lokalbehov, utöver lokalbehovet för den fysiska aktiviteten (Intervju, Sten Larsson, 2018). I 

dokumentet har kommunen delats upp i 17 olika planeringsområden, där alltifrån 

lägesbeskrivning, anläggningarnas utformning, framtida behov samt planerade 

förändringsåtgärder och förslagsåtgärder för respektive planeringsområde återges (Uppsala 

kommun, 2019). 

Kommunen har nyligen kommit igång med planeringen av 35,000 nya bostäder till år 2050 

som kommer att ske söder om innerstaden. I planeringen har det skapats utrymme för idrotten 

och dess planering redan i startskedet. I skrivande stund är Larsson och hans kollegor i gång 

med att beräkna det framtida behovet för idrotts- och näridrottsplatser. Beräkningar görs också 

angående markytan som anläggningarna kommer att ta i anspråk och hur det ska samordnas 

med skolan, bibliotek och övriga kulturanläggningar (Intervju, Sten Larsson, 2018).  

I Uppsala kommun finns en definition av allmän plats: En allmän plats är en plats som är 

tillgänglig, den får inte reserveras för ett specifikt ändamål, utan den ska vara tillgänglig för 

kommunmedborgarna. Man kan lägga idrottsanläggningar på den allmänna platsen, men då 

måste de vara icke bokningsbara (Larsson. 2018). Ett aktuellt exempel är Rosendal, där 

stadsbyggnadsförvaltningen ska planera ett område på 8000 kvadratmeter i anslutning till den 

nya skolan i området. Området benämns som en R-yta och har samma innebörd som en 

rekreationsyta. Stadsbyggnadsförvaltningen har som tidigare nämnt i uppgift att serva fem 

nämnder, där alla nämnder ska vara med och påverka planeringen av rekreationsytan. Ytan ska 

framförallt utvecklas för spontanidrott för allmänhetens, skolans och föreningarnas behov. 

Förhoppningen med planeringen för rekreationsytan är att utformningen ska agera som en 

modell för hur en allmän plats bör vara i Uppsala kommun (Larsson, 2018). 

 

6.5.1 Planering för integration 

Uppsala kommun har ett starkt utbud av idrottsanläggningar, vilket tillgodoser idrottsrörelsen 

och dess föreningsverksamhet. Idrottsrörelsen i Uppsala är stark för att den prioriteras av 

kommunen. Att idrottsrörelsen prioriteras är positivt ur en idrottslig synvinkel och i 

förlängningen nyttigt för samhället. Det innebär dock att kommunen har planerat för de som 

redan har det bra i föreningslivet. För att göra planeringen mer effektiv för samtliga 

medborgargrupper, innehåller planeringen behovsanalyser för respektive målgrupper. 

Kommunen har exempelvis genomfört samråd med fokusgrupper som fokuserar på hur 

kvinnors behov ser ut för att främja den gruppens fysiska aktivitet. Det sker även andra typer 

av samråd med specifika grupper som exempelvis de ungdomar som besöker det planerade 

områdets fritidsgård. Resultaten från fokusgrupperna och de olika samråden blir sedan ett 

underlag som stadsbyggnadsförvaltningen vill planera i enlighet med (Intervju, Sten Larsson, 

2018). Uppsala kommun och stadsbyggnadsförvaltningen vill tro att de ständigt arbetar för att 
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de demokratiska planeringsprocesserna ska bli bättre och slutligen att framställningen av 

idrotts- och allaktivitetsplatser ska vara så inkluderande som möjligt (Intervju, Sten Larsson, 

2018). I Uppsala kommun förs det statistik gällande beläggningen på idrottsanläggningarna. 

Statistiken används som en måttstock för att åskådliggöra graden av beläggning på 

anläggningarna. Däremot förs det ingen statistik angående jämställdhet och det finns ingen 

måttstock angående vilka samhällsgrupper som blir prioriterade vid bokning av anläggningar. 

Uppsala kommun vill tro att någon form av prioritering inte sker och hänvisar till deras 

regelverk som i grunden är jämställt (Intervju, Sten Larsson, 2018).  

Uppsala kommun har i dagsläget tre allaktivitetsplatser. Kommunen slutade att producera 

allaktivitetsplatser på grund av att de planerade och framställde för de som redan var aktiva. 

Larsson på stadsbyggnadsförvaltningen menar att det var utformningen av 

allaktivitetsplatserna som var den exkluderande faktorn för andra grupper. Det innebär att den 

geografiska platsen för allaktivitetsplatsen inte hade bidragit till att aktivera de som inte redan 

var aktiva. Larsson efterlyser att Uppsala kommun behöver vidta andra åtgärder för att aktivera 

de inaktiva. Uppsala kommun behöver mer information om anläggningarna de tillhandahåller 

invånarna och hur anläggningarna används. Sten Larsson påpekar att ett av de stora problemen 

är mätningssvårigheter (Larsson 2018).  

Det finns utrymme för kommunen att göra mer ur ett planeringsperspektiv för att tackla 

folkhälsoproblematiken (Intervju, Sten Larsson, 2018). Ett exempel som ämnar bredda 

perspektivet angående idrotten är planeringen av fler allaktivitetsplatser. Dock kvarstår 

problematiken kring vilka kommunen planerar för, de som redan är aktiva eller de som är 

inaktiva (Intervju, Sten Larsson, 2018). I Uppsala kommun är det generellt sett männen som 

står för deltagandet på traditionella spontanidrottsanläggningarna och allaktivitetsplatserna. 

Kvinnor använder motionsspår i högre utsträckning än män, dock under begränsade 

tidsperioder under året. När de mörkare årstiderna är närvarande, tenderar kvinnorna att i lägre 

uträckning använda sig av motionsspåren på grund av trygghetsfaktorer (Intervju, Sten 

Larsson, 2018). 

Folkhälsan kan inte prioriteras nog enligt Larsson (Intervju, 2018). Han menar att varje 

satsad krona i det förebyggande arbetet, är en av de bästa placeringar kommunen kan göra ur 

ett ekonomiskt perspektiv. Det är å andra sidan lätt att trycka undan problemet som idag är 

folkhälsan, med tanke på tiden det tar innan satsningarna ger avkastning (Intervju, Sten 

Larsson).  

Idag planerar Uppsala kommun på uppdrag av politiken. Kommunens uppdrag är att skapa 

fler aktiviteter. De grupper som Uppsala kommun vill integrera med hjälp av idrottsliga 

möjligheter är de nyanlända och kvinnor (Intervju, Sten Larsson, 2018). Ett steg för att uppnå 

uppdragets ändamål, är att öka möjligheterna för ungdomar att utöva någon form av fysisk 

aktivitet i direkt anslutning till skolan. För att förbättra de idrottsliga möjligheterna vill Uppsala 

kommun öka utbudet av idrottsanläggningar, men även att rekrytera ledare som kan driva 

verksamheten (Intervju, Sten Larsson, 2018). Planeringen för uppdraget ska resultera i att ett 

intresse väcks hos utövarna, för att sedan vilja delta i föreningsverksamhet (Intervju, Sten 

Larsson, 2018).  

  

6.6 Uppsala kommuns profil 
När Larsson flyttade till Uppsala kommun och började verka i staden, var reaktionen att 

Uppsala kommun var eftersatt när det gäller idrotten. Uppsala hade heller ingen positiv 

självbild när det gällde idrotten i stort. I Uppsala kommun finns det ingen idrottslig identitet 

som på andra platser i Sverige, mycket på grund av att den akademiska identiteten i kommunen 

tar stor plats. Larsson menar att Uppsala kommuns profil är av akademisk art, där universitetet 

har titeln som Nordens äldsta. Framförallt framstår Uppsala kommun som en 
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akademikerkommun, men inte på grund av att kommunen strävar efter det (Intervju, Sten 

Larsson, 2018).  

Uppsala kommun är dock en unik kommun i avseendet in- och utflyttning. Inför varje 

termin på universitetet flyttar många människor från andra orter i landet till Uppsala kommun 

för att studera. Med tanke på att andelen studenter som flyttar till kommunen har en annan 

hemort, finns deras idrottsliga förankring på andra orter i Sverige. Larsson nämner att många 

av hans kollegor har ett favoritlag i en annan ort, vilket ytterligare bidrar till en avsaknad av en 

idrottslig identitet (Intervju, 2018). Slutligen nämns närheten till Stockholm, vars 

idrottsföreningar ofta är framgångsrika och har stark vinnarkultur. I vissa fall kan en Uppsalabo 

finna sin idrottsliga förankring på en närliggande plats (Intervju, Sten Larsson, 2018).  

Trots en avsaknad av idrottslig identitet i Uppsala kommun, finns det en bredd i idrotten 

inom kommunen. Bredden finns i att Uppsala kommun har ett bra antal relativt framgångsrika 

föreningar i mindre idrotter, där några föreningar även på den högsta elitnivån. Däremot är 

föreningarna i de större publika idrotterna inte lika framgångsrika, vilket kan vara en förklaring 

till varför det finns en avsaknad av en idrottslig identitet i kommunen (Intervju, Sten Larsson, 

2018).  

Uppsala kommun är en stor kommun till ytan. Larsson erkänner att en individ från en 

annan kommun kan uppleva att utbudet av platser som är framställda för att främja fysisk 

aktivitet, är lägre än i hemkommunen (Intervju, 2018). Uppsala kommun har som tidigare 

nämnts endast tre allaktivitetsplatser, på grund att kommunen inte är tillfreds med vilka de har 

planerat och framställt allaktivitetsplatserna för. Dock nämns ytterligare en faktor i form av 

kommunens avsaknad av idrottslig identitet. Det innebär att kommunens profil kan ha påverkat 

utbudet av exempelvis allaktivitetsplatserna (Intervju, Sten Larsson, 2018).  

Allt ovan bidrar till att Uppsala kommun inte är en utpräglad idrottsstad. Larsson menar 

även att faktumet att det inte finns en dominerande publiksport i Uppsala påverkar 

utformningen av allaktivitetsplatserna och andra ytor framställda för fysisk aktivitet (Intervju, 

2018).  

 

7. RESULTAT OCH ANALYS 
 

I uppsatsens avslutande kapitel kommer empirin från kapitel fem och sex summeras utifrån 

frågeställningarna. Frågeställningarna kommer att besvaras i den ordning som de läses i 

uppsatsens inledande avsnitt. I avsnittet kommer också analyser att integreras i svaren på 

frågeställningarna. 

 

7.1 Vikten av fysisk aktivitet i dagens samhälle 
Den fysiska aktivitetens betydelse är mångfacetterad utifrån flera olika perspektiv. För att 

förstå vikten av fysisk aktivitet bör kunskap om människors fysik och psykiska tillstånd 

erhållas i viss omfattning. Uppsatsen ämnar inte beskriva människans fysik och psykiska 

tillstånd på en djupare nivå, utan informationen som presenterats är endast översiktlig. För att 

inleda argumenten till varför fysisk aktivitet är viktigt i dagens samhälle bör en utgångspunkt 

etableras. Utgångspunkten är att människokroppen är byggd för rörelse (Henriksson & 

Sundberg, 2015). Att en stillasittande livsstil har blivit normaliserat är därmed ett 

samhällsproblem eftersom det drabbar stora grupper. Daniel Nilsson (2018) i Helsingborgs 

kommun styrker faktumet att människor deltar mindre i fysiska aktiviteter i Helsingborg än 

någonsin. 

Med utgångspunkt i att människan är gjord för rörelse medför den utbredda stillasittande 

livsstilen en rad biverkningar som utmynnar i ett samhällsproblem. En stillasittande livsstil kan 

innebära en avsaknad av fysisk aktivitet av olika storlekar. Den mest uppenbara bieffekten av 



20 
 

en stillasittande livsstilen är viktuppgång. En viktuppgång som försätter en individ på ett BMI-

värde över 25 är riskabel ur ett hälsoperspektiv.  

Andelen individer som upplever eller har upplevt psykisk ohälsa har under den senaste 30-

årsperioden växt (folkhalsomyndigheten.se, 2018). Den fysiska aktiviteten har visat sig vara 

ett effektivt substitut för medicinering och kognitiv beteendeterapi för individer som lider av 

lindrig till måttlig depression (Läkartidningen, 2015). 

De sociala dimensionerna som kan stimuleras av idrotten, och därmed av fysisk aktivitet, 

är ytterst viktigt i samtiden av två anledningar. För det första växer befolkningen i Sverige 

årligen (scb.se, 2018), vilket innebär fler individer som potentiellt kan bli en del av 

sjukvårdsstatistiken med tanke på att den stillasittande livsstilen blivit normaliserad. Det finns 

i dagsläget inga tecken på att teknologin påverkan av det vardagliga livet lär minska. För det 

andra lever människan i en tid av flyktingströmmar, något som ytterligare påverkar 

befolkningsmängder i olika länder. Det unika med flyktingströmmar är den omöjliga uppgiften 

att framställa rimliga prognoser kring befolkningstillväxt i olika länder. Båda anledningarna 

innebär höjda krav på integration för att förebygga utanförskap, framförallt för nyanlända 

(Allen et al, 2009). Ett lyckat exempel på idrotten som integrationsverktyg är Uppsala kommun 

under den senaste migrationsvågen (Intervju, Sten Larsson, 2018). 

En annan aspekt som är värd att problematisera är att ovan nämnda fysiska och psykiska 

tillstånd kan vara ett resultat av varandra. En person som lider av fetma kan samtidigt lida av 

psykisk ohälsa på grund av oönskat kroppsligt utseende, eller på grund av att fetman orsakat 

exempelvis cancer hos individen. Detta är en rimlig tanke på grund av den underliggande 

kroppshetsen som genomsyrar samhället. Hälsotillståndet hos en individ kan även vara 

tvärtom, det vill säga att en person som lider av psykisk ohälsa kan tappa motivationen för att 

delta i fysiska aktiviteter och därmed drabbas av fetma. En sista parallell grundas i 

integrationsperspektivet. En nyanländ som inte deltar i någon form av föreningsverksamhet 

kan potentiellt hamna i en livssituation som genomsyrar av utanförskap. Utanförskapet kan i 

förlängningen leda till psykisk ohälsa.  

All information ovan kan vara bidragande faktorer till ett sämre folkhälsotillstånd och 

ytterligare belasta sjukvården i framtiden. Således är fysisk aktivitet i vårt samhälle viktigare 

att investera i och planera för än tidigare, baserat på Rochelle et al. (2017) slutsatser om utbud 

och deltagande. 

 

7.2 Helsingborgs och Uppsala kommuns organisation 
Information som beskriver hur de båda kommunerna planerar och framställer idrotts- och 

näridrottsplatser ska beskrivas i detta avsnitt. Vidare kommer analyser genomföras samt vad 

som skiljer kommunerna åt i deras planering att belysas. 

De båda kommunerna skiljer sig åt i sätten att organisera för planeringen. Medan 

Helsingborgs kommun får mer utrymme och troligtvis större budget med tanke på den 

ekonomiska separationen från skolan, är förmågan att samverka starkare i Uppsala kommun. 

Helsingborgs kommuns förmåga till samverkan med andra nämnder och förvaltningar blir en 

längre process. Detta på grund av att skol- och fritidsförvaltningen samt idrotts- och 

fritidsnämnden inte ingår i stadsbyggnadsförvaltningen. Detta skapar diskussioner kring vad 

som ska prioriteras, både vid framtagningen av översiktsplaner och vid situationer runt nya 

bostadsområden. Liknande situationer uppstår säkerligen även i Uppsala. Den stora skillnaden 

är att flera nämnder arbetar tillsammans under stadsbyggnadsförvaltningen, vilket innebär en 

kortare process gällande samverkan. Nämnderna har en större förståelse för varandras 

målsättningar med tanke på att nämnderna arbetar tillsammans innan eller vid startskottet för 

diverse planeringsprojekt.  

Som tidigare nämnt har Uppsalas sätt att organisera underlättat insamlandet av information 

till underlaget för det samlade behovet av lokaler och utrymmen för hela kommunen. Detta 
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skapar långsiktighet, uppbackat av fem olika nämnders behovsanalys och målsättningar, och 

har resulterat i ett stort dokument som innehåller prognoser fram till år 2035 (Intervju, Sten 

Larsson, 2018). För att summera tankarna ligger den stora skillnaden i kommunikationen 

nämnder och förvaltningar emellan samt förmågan att vara mer långsiktig gällande det ökande 

behovet. Det finns både fördelar och nackdelar med modellen som Helsingborgs kommun 

applicerar, vilket kommer att behandlas längre fram i uppsatsen. 

 

7.3 Helsingborgs och Uppsala kommuns profil 
I detta avsnitt kommer Helsingborgs- och Uppsala kommuns olika profiler inledningsvis 

sammanfattas. För att besvara frågeställningen ifall kommunernas olika profiler har någon 

betydelse för planeringen, kommer de båda kommunernas utbud av idrotts- och 

näridrottsplatser att spela en viss roll. Utbudet kommer att ställas mot respektive kommuns 

profil, för att bedöma huruvida profileringen har spelat någon roll för planeringen för idrott- 

och näridrottsplatser. 

Helsingborgs kommun har en profil som lyder; ”Kommunen som vågar testa”. 

Helsingborgs stad har också en slogan som stämmer överens med kommunens profil. 

Kommunen slogan är ”Staden för dig som vill något” (Intervju, Daniel Nilsson, 2018). 

Mentaliteten är ett genomgående element i hela kommunen och uppmuntras exempelvis av 

kommunens politiker. Mentaliteten gällande modet som krävs för att våga testa, exemplifieras 

genom investeringar i en rad projekt och undersökningar som kommunen tror kommer att 

förbättra kommunens idrotts- och näridrottsplatser.  

Uppsala kommun har ingen uttalad profil, men att den akademiska sfären påverkat 

kommunens image är inte förvånande. I kommunen finns det en avsaknad av idrottslig identitet, 

bland annat på grund av den ständiga in- och utflyttningen som sker genom universitets 

verksamhet. Detta innebär att individerna som flyttar till Uppsala hämtar sin idrottsliga 

förankring i deras hemorter (Intervju, Sten Larsson, 2018). En annan anledning till avsaknaden 

av idrottslig identitet, är faktumet att Uppsala kommuns representation i elitidrotten inte 

presterar på högsta nivå i de större publikidrotterna, med undantag av Storvreta i innebandy.  

Det är rimligt att göra antagandet att båda kommunernas profil påverkar utbudet och 

utformningen av idrotts- och näridrottsplatser. Helsingborgs kommun är bra på att planera för 

och framställa idrotts- och näridrottsplatser. I dagsläget har Helsingborgs kommun 11,1 

idrottsanläggningar per 10,000 invånare och 2,16 idrottsanläggningar per km2 (Tabell 1). Vid 

en jämförelse med Uppsala kommun ser utbudet av idrottsanläggningar bra ut i Helsingborgs 

kommun. Uppsala kommuns motsvarande siffror är 9,5 idrottsanläggningar per 10,000 

invånare och 0,96 idrottsanläggningar per km2 (Tabell 1). Båda kommunernas profil stärks 

ytterligare med hjälp av tabellens innehåll. Helsingborgs kommun planering för idrotts- och 

näridrottsplatser är offensiv, med tanke på mentaliteten att våga testa. Detta visar sig i utbudet 

och faktumet att planeringen av näridrottsplatser har genomförts utan fullständigt underlag 

(Intervju, Daniel Nilsson, 2018). Helsingborgs kommun ger intrycket av en vilja att våga vara 

bäst. Detta exemplifieras genom rekrytering av experter för att säkerställa att resultatet av 

planeringen ska hålla högsta kvalité (Intervju, Daniel Nilsson, 2018).  

Helsingborg har trots storleken på kommunen producerat mängder med näridrottsplatser 

(Tabell 1). Fotbollen är stark i Helsingborg, vilket syns på näridrottsplatsernas utformning som 

har konstgräs och fotbollsmål som koncept (Intervju, Daniel Nilsson, 2018). 

I Uppsala är profilen av annan karaktär och planeringen framstår som mer återhållsam. 

Uppsala kommun ger intrycket av att planera långsiktigt i högre utsträckning än Helsingborgs 

kommun. Antalet idrotts- och näridrottsplatser är evidens för den återhållsamma planeringen, 

där utbudet är betydligt lägre än i Helsingborgs kommun. En betydande faktor är troligtvis 

avsaknaden av en idrottslig identitet och att Uppsala kommun inte har en toppresterande 

idrottsförening i en stor publiksport som exempelvis fotboll. Allaktivitetsplatsernas låga antal 
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kan vara ett resultat av detta. I Uppsala finns tre dominerande idrottsplatser gällande 

utformningen. Dessa är fotbollsplaner, löp- och skidspår (beroende på årstid) och idrottshallar. 

Det är även värt att notera att ingen av de tre dominerande idrottsplatserna uppfyller samtliga 

kriterier för näridrottsplats. Löp- och skidspår kan säkerligen uppfylla samtliga krav i vissa fall, 

men troligtvis befinner sig inte alla löp- och skidspår i anslutning till skolan eller 

bostadsområdet, utan snarare utanför bebyggelse i skogsområden som i vissa fall kräver ett 

fordon för att nå. 

I tabellen ser utbudet av idrotts- och näridrottsplatser bättre ut i Helsingborgs kommun än 

i Uppsala kommun, både gällande per invånare och per kvadratkilometer. Det innebär dock 

inte att Uppsala kommun är sämre än den genomsnittliga kommunen i Sverige på att planera 

för idrotts- och näridrottsplatser. Det innebär samtidigt inte att Helsingborgs kommun är bättre 

än den genomsnittliga kommunen i Sverige. Uppsatsen behandlar enbart Helsingborgs och 

Uppsala kommun, där utbudet och utformningen idrotts- och näridrottsplatser i resterande delar 

av Sverige är och förblir okänt. 

 

7.4 Helsingborgs och Uppsala kommuns strategier 

Avsnittet kommer att behandla kommunernas strategier för att förbättra utbudet och 

utformningen av idrotts- och näridrottsplatser. Vidare kommer kommunernas insatser för att 

potentiellt inkorporera nya strategier också att redogöras för. 

Helsingborgs kommun har redan ett bra utbud av idrotts- och näridrottsplatser. Däremot 

råder ingen konsensus angående hur kommunen ska planera för att kunna inkludera exempelvis 

kvinnor ur ett planeringsperspektiv. Av den anledningen har Helsingborgs kommun startat ett 

samarbete med Lunds universitet och Malmö universitet som heter Equalizer. Samarbetet 

ämnar resultera i en strategi för hur kommunen planerar för att inkludera kvinnor i förenings- 

och spontanidrotten. Dock kommer kommunen inte att planera i en riktning som enbart gynnar 

kvinnor, utan kommunen tror på en jämlik planering (Intervju, Daniel Nilsson, 2018).  

I Helsingborgs kommun sker i dagsläget en stor informationsinsamling från alla typer av 

data. All data innehåller 45 statistikområden och ska sammanställas, vilket slutligen ska 

resultera i en interaktiv GIS-karta, som är uppdelad på 11 zoner i kommunen. På så sätt kan 

samtliga nämnder och förvaltningar arbeta med samma underlag och mjukvara, vilket kan 

innebära ett smidigare sätt att planera var, hur och utformningen av idrotts- och 

näridrottsplatser. Den interaktiva GIS-kartan är en den av en strategi som Helsingborgs 

kommun tror på (Intervju, Daniel Nilsson, 2018). 

Idrotts- och fritidsnämnden har ambitioner att äga begreppet spontanidrott för hela kommunen, 

med argumentet att de besitter den nödvändiga kompetensen för att säkerställa kvalitén på 

idrotts- och näridrottsplatserna. Helsingborgs kommun investerar även i nya projekt som 

ytterligare ska förbättra utformningen av idrotts- och näridrottsplatser. Exempel på detta är det 

nya LED-golvet som ska hamna i kommunens idrottshallar, och den nya tekniken vid 

framställning av konstgräsplaner (Intervju, Daniel Nilsson, 2018).  

Uppsala kommuns strategier bottnar i ökat intresse från politikens håll. Intresset har 

bidragit till framställandet av lokalförsörjningsplanen som sträcker sig till 2035. 

Lokalförsörjningsplanen agerar som ett starkt strategiskt underlag för Uppsala kommun, där 

kommunen har skaffat sig en överblick över hela kommunens samlade lokalbehov (Intervju, 

Sten Larsson, 2018).  

För att förbättra utformningen arbetar Uppsala kommun mycket med fokusgrupper och 

samråd. Lokalbefolkningen i områden där kommunen planerar att bygga idrotts- och 

näridrottsplatser, besitter värdefulla åsikter och kunskaper som kommunen vill erhålla 

(Intervju, Sten Larsson, 2018). 
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Uppsala kommun arbetar även effektivt med samverkan mellan nämnder inom 

stadsbyggnadsförvaltningen. Planeringsprocesser som kan kortas ner genom en starkare 

samverkan är fördelaktigt. 

Både Helsingborgs- och Uppsala kommun försöker hitta en strategi för att planera mer 

jämlikt med förhoppningen att vara inkluderande för samtliga grupper i samhället. En del 

tankar uppstår genom att titta på kommunernas utbud av idrotts- och näridrottsplatser. 

Exempelvis framstår Helsingborgs kommun starkare än Uppsala kommun. För att hänvisa till 

Rochelle et al (2017) är ett högre antal idrotts- och näridrottsplatser associerat med högre 

deltagande. Det är upp till Uppsala kommun att avgöra om planeringen av idrotts- och 

näridrottsplatser är värt att prioritera högre. Troligtvis är så fallet med tanke på hur samhället 

ser ut och fortsätter att utvecklas gällande den stillasittande livsstilen. 

Det är värt att problematisera om kommunerna verkligen planerar för att inkludera fler 

grupper i samhället. Helsingborgs kommun vill öka deras förståelse för hur de kan inkludera 

kvinnor i högre utsträckning, men det innebär inte att Helsingborgs kommun slutar planera för 

och framställa näridrottsplatser, trots att kommunen redan har 30 (Tabell 1). Uppsala kommun 

gjorde ett aktivt val att sluta planera för och framställa allaktivitetsplatserna, på grund av att de 

ansåg att planeringen genomfördes för de som redan var aktiva och av det manliga könet. Med 

det i åtanke innebär detta inte en exkludering av män, utan snarare att kvinnor behöver en högre 

representation i spontanidrotten. Vidare menar Larsson (I2018) att det är utformningen av 

allaktivitetsplatserna som är exkluderande och att geografisk plats har en mindre betydelse. 

Men att inte planera en allaktivitetsplats i ett socioekonomiskt svagt område som inte har 

tillgång till en allaktivitetsplats, är rimligtvis inte dåligt ur ett integrationsperspektiv. Således 

bör den geografiska platsen ha en stor betydelse. 

 

7.5 Integration 
Uppsala kommun har istället en stor mängd löp- och skidspår i förhållande till Helsingborgs 

kommun (Tabell 1). Löp- och skidspåren används i större utsträckning av kvinnor i Uppsala 

kommun, men enbart under vissa perioder om året. Detta framstår som problematiskt ur ett 

integrationsperspektiv på grund av ett antal faktorer. Lagidrotter utförs i mindre utsträckning i 

ett löp- och skidspår än på en näridrottsplats där en inhägnad konstgräsmatta är normen i 

Helsingborgs kommun. Potentiellt kan det innebära mindre människor på ytan och därmed en 

mindre eller obefintlig social mötesplats.   

En annan faktor är faktumet att löp- och skidspåren flitigt används av kvinnor, men bara 

periodvis under året. Det är oklart ifall det beror på klimatet, viljan att löpa istället för att åka 

längdskidor, trygghetskänslor beroende på belysning, ifall löpningen är det som är intressant 

eller det eventuella avståndet till löp- och skidspåret. 

En tredje faktor är vinterhalvåret, då skidspåren blir aktuella. Ur ett integrationsperspektiv är 

längdskidåkning troligtvis en av idrotterna där människor med utländsk bakgrund är lågt 

representerade.  

Helsingborgs kommun har som tidigare nämnt 30 näridrottsplatser, men med tanke 

informationen som presenterats i uppsatsen tidigare skede, så görs rimligtvis antagandet att det 

inte beror på uppfyllandet av integrationsmål. Det beror snarare på att fotbollen är så populär i 

Helsingborgs kommun och kommunens profil har dikterat utformningen. Det är även värt att 

poängtera att Helsingborgs kommun besitter ekonomiska förutsättningar olikt andra kommuner 

genom förvaltningen av Dunkerfonderna (Intervju, Daniel Nilsson, 2018). Den ekonomiska 

situationen i Helsingborgs kommun tillåter således en offensiv planering med en utformning 

av strategier därefter. 

Anledningen till att idrotten som integrationsverktyg får ett stort utrymme är bland annat 

på grund av Don Mitchells (1995) arbete. Båda kommunerna besitter delar av vad Mitchells 

arbete behandlar. I Uppsala kommun tillåts de olika grupperna i samhället att påverka 
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utformningen av den allmänna platsen, men utformningen av den allmänna platsen genom 

idrotts- och näridrottsplatser representeras inte av samtliga grupper i tillräcklig omfattning. I 

Helsingborgs kommun ges intrycket att fallet är tvärtom. Helsingborgs kommun planerar och 

framställer på egna initiativ i högre utsträckning och låter planeringen av den allmänna platsen 

påverka människan på gott och ont. Även här tillåter möjligtvis utformningen inte 

representation av samtliga grupper i samhället på en tillfredsställande nivå. 

 

8. SLUTSATSER 
 

Vikten av fysisk aktivitet kan inte poängteras nog. Utvecklingen pekar på att andelen individer 

med övervikt och fetma stiger över samtliga åldersgrupper. Den psykiska ohälsan uppvisar en 

liknande utveckling. Den fysiska aktiviteten och idrotten i stort är ett starkt integrationsverktyg, 

i synnerhet i tider med migrationsvågor. Samtliga faktorer ovan har ett samband med fysisk 

aktivitet i antingen ett förebyggande syfte eller behandlande syfte. Befolkningsstorlekar 

fortsätter att växa och kan i kombination med de fysiska och psykiska åkommorna som nämnts 

ovan, bli en stor belastning för sjukvården och den nationella ekonomin.  

Helsingborgs- och Uppsala kommun organiserar sig på olika sätt för att nå samma 

målsättning, att förse samtliga kommuninvånare med möjlighet att utföra fysiska aktiviteter 

genom planering för idrotts- och näridrottsplatser. Uppsala kommun ger intrycket av att vara 

breda i deras perspektiv gällande planering och samverkan. Stadsbyggnadsförvaltningen i 

Uppsala förser fem olika nämnder med uppgifter, och tillsammans ska de fem nämnderna 

arbeta tillsammans för att uppnå deras mål. Uppsala kommun verkar ha en långsiktighet och 

återhållsamhet i planeringen av idrotts- och näridrottsplatser som inte återfinns i Helsingborgs 

kommun. Å andra sidan är Helsingborg offensiva i sin planering, där dels sättet att organisera 

och Dunkerfonderna bidrar till en stark ekonomi. 

Faktumet att det finns ett starkare utbud av idrotts- och näridrottsplatser i Helsingborg kan 

vara ett resultat som grundar sig i de olika ekonomiska förutsättningarna samt kommunernas 

olika profilering. Även skillnaderna i karaktär av idrotts- och näridrottsplatserna kan vara ett 

resultat av kommunernas profilering. Helsingborgs kommun har en stark fotbollsidentitet, 

medan Uppsala kommun inte har någon nämnvärd idrottslig identitet. Därmed har 

Helsingborgs kommun mängder av fotbollsplaner och näridrottsplatser, medan Uppsala har ett 

starkare utbud över ett antal andra idrotter. 

Ingen av kommunerna har uttryckta strategier för att inkludera kvinnor i högre utsträckning 

än idag, trots att ambitionen är att inkludera så många kommuninvånare som möjligt. 

Förhoppningen är att kommunernas deltagande i olika undersökningar ska medföra underlag 

för att potentiellt skapa strategier som höjer tjejer deltagande i idrotten. På så sätt görs 

antagandet att strategierna, avsaknaden av strategier och planeringen har påverkat integrationen 

på ett relativt bra sätt, men att insatser är nödvändiga för att öka kvinnors representation i 

idrotten. Gällande Uppsala kommun kan begreppsdefinitioner bidra till kvinnornas låga 

representation. Näridrottsplatser benämns som allaktivitetsplatser i Uppsala, något som 

framstår som unikt för kommunen. Näridrottsplatser är ett begrepp som finns i 

riksidrottsförbundets rapporter och på andra kommuners hemsidor. Människor som flyttar till 

Uppsala kan således leta efter näridrottsplatser på Uppsala kommuns hemsida utan framgång.  

En sista slutsats är att de båda kommunerna bör prioritera planeringen för idrotts- och 

näridrottsplatser. Det verkar onekligen vara på så vis att kommunerna inser detta. Planeringen 

kan inte lösa alla problem, men det kan vara verktyget som skapar förutsättningar för 

förändringarna. Koohsari et al (2015) nämner i sitt arbete avsaknaden av en enhetlig definition 

av allmän plats. Definitionen som exemplifieras av Edwards et al (2013), ”platser som är 

reserverade för grönområden och naturliga miljöer, tillgängligt för allmänhet utan kostnad”, 

bör möjligtvis öronmärkas för idrotts- och näridrottsplatser i högre utsträckning. I synnerhet 
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avses Uppsala kommun, framförallt baserat på kommunens storlek och dess låga utbud i 

jämförelse med Helsingborgs kommun. Uppsala kommun riskerar att gå miste om 

integrationstillfällen, om behovet som framgår i lokalförsörjningsplanen (2019), inte planeras 

för och framställs i enlighet med Allen et al (2009) arbete om kulturanpassning. 

Vidare är fysisk aktivitet inget magiskt recept för välmående. Livet är mycket mer 

komplext och det vore naivt att tro att det totala folkhälsotillståndet kan förbättras med enbart 

fysisk aktivitet.  
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10. BILAGA 
 

10.1 Intervjuguide 
Egna erfarenheter 

• Vad heter du och vad arbetar du med? Var kommer du ifrån? Var bor du? 

• Vad innebär din tjänst på din arbetsplats? 

Folkhälsa och fysisk aktivitet 

• Vad tror du kan ha legat till grund för den nedåtgående utvecklingen gällande fysisk 

aktivitet?  

• Vad har ni lyckats med? Vem har ansvar? Vad har ni misslyckats med? 

• Hur tror du att den växande befolkningen påverkar Helsingborg/Uppsala ur ett 

folkhälsoperspektiv? 

• På vilka sätt är en mer inaktiv befolkning ett problem för Helsingborg/Uppsala 

kommun?  

• Hur arbetar kommunen med det faktum att befolkningen blir mer inaktiv? Läggs fokus 

på något annat? 

• Diskuterar ni problematiken på arbetsplatsen kollegor emellan? Hur pratar ni om det?  

 

Integrationsverktyget idrott 

• Finns det något som Helsingborgs/Uppsala kommun inte gör angående idrotten som 

integrationsverktyg som du själv tycker bör göras? Isåfall, vad hindrar det?  

• På vilka sätt har den stora migrationsvågen påverkat planeringen för idrotts-och 

näridrottsplatser som integrationsverktyg? 

• Finns det någon bakomliggande strategi från kommunens sida där idrotts- och 

näridrottsplatser ska bidra till inkludering av flickor/kvinnor i spontanidrott? 

Planering 

• Vid planering av idrotts- och näridrottsplatser, vilken hänsyn tas till den befintliga 

bebyggelsen i området?  

• Har Helsingborg/Uppsala kommun någon enhetlig definition av allmän plats? 

• Hur organiserar kommunen sig för att planera för idrotts- och näridrottsplatser?  

• Vilka är Helsingborgs kommun och Uppsala kommuns profiler? Med profiler avses 

sättet som kommunen har ”brandats” 

• Hur många idrotts- och näridrottsplatser finns det i Helsingborgs kommun och Uppsala 

kommun? 

• Påverkar kommunens profil planeringen i stort? 

• I hur stor utsträckning dikterar kommunernas profilering utseendet och tillgängligheten 

för idrotts- och näridrottsplatser? 

• Anser du att det finns tillräckligt med kompetens inom kommunen? (utbildning, 

kunskap) 

• Utförs byggandet av idrotts- och näridrottsplatser på kommunernas egna bevåg? 

• Finns det en trend i kommunens planering? Tenderar det att bli nytt eller renoveras det? 

• Hur ser markägandeförhållanden ut I Helsingborg/Uppsala? 

• Hur påverkar markägandeförhållanden planeringen för idrotts- och näridrottsplatser? 

• Något som du vill tillägga? 


