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Change the game 

Umeå 

Offentliga 
miljöer & 

anläggningar 
för ökad lust 

att röra på sig  









Gröna, blåa, vita och gråa ytor:





Rapport om 
effekter av 
utomhus-

undervisning



Sammantaget visar översikten att:

•  utomhusundervisning leder till en lång rad 
positiva effekter för elever i 
grundskoleålder, till exempel förbättrad 
inlärning 

•  Ökad kognitiv förmåga, förbättrad 
koncentration, förbättrat arbetsminne och 
förhöjd studiemotivation



Sammantaget visar översikten att:

•  ökad fysisk aktivitet under skoldagen eller 
utökad undervisning i Idrott & hälsa inte 
leder till sämre resultat i teoretiska ämnen

•  Snarare tvärtom!

•  Utökad undervisning inomhus i teoretiska 
ämnen riskerar att öka ohälsa hos elever!



Sammantaget visar översikten att:

•  Utomhusundervisning ledde till ökad fysisk 
aktivitet, bättre matvanor och ökad 
naturkontakt hos eleverna

•  Nästan alla studier på området redovisar 
positiva resultat (93 %)!!! I stort sett ingen 
studie har negativa resultat!









Anläggningar



Problem:  

•  Många anläggningar har hamnat i 

städernas utkanter

•  Många anläggningar utformade för 

tävlingsidrotten

•  Inte alla anläggningar är öppna för 

allmänheten



Problem:  

•  Många aktörer upplever anläggningsbrist

•  Många anläggningar i behov av förnyelse

•  Kamp om marken i tätorter



Problem…  

•  Grönytor exploateras

•  Många dåliga lekplatser

•  Många dåliga skolgårdar

•  Skolgårdarna krymper…



Vad är det för 
anläggningar som det 
satsas på i samhället?



De flesta anläggningar är utformade 
efter tävlingsidrottens behov… 

 



Många skrytbyggen… 

 



…på bekostnad av anläggningar för hela 
befolkningen… 

 







Ju fler anläggningar 
och miljöer för 
fysisk aktivitet i 
området, desto högre 
nivå av fysisk 
aktivitet hos 
invånarna

Faskunger & Sjöblom, 2017





SKOLA FÖRENING

ALLMÄNHET



Hedesunda



Varför inte mer av detta?







Här dominerar 
killarna stort…



Könsfördelning vid anläggningar:

Typ av anläggning: Pojkar: Flickor:
Fotbollsplaner (spontanidrott) 82 % 18 %
Konstfrusna isbanor (inne och ute) 88 % 12 %
Motionsspår + andra ytor för jogging 60 % 40 %
Utomhusbad, parklek 50 % 50 %
Utegym 66 % 34 %
Skateboardparker 87 % 13 %
Lekplatser 49 % 51 %
Näridrottsplatser 80 % 20 %
Totalt spontanidrottsplatser 80 % 20 %
Totalt alla anläggningar 74 % 26 %

Blomdahl, Elofsson & Åkesson, 2012



Hur når vi tjejerna?



Multianläggningar!

Löpning









Cykling



Gena, snabba och bra cykelbanor… 



Bra skyltning… 



Bra underhåll och vinterunderhåll… 



Bra cykelparkeringar… 



”The bicycle snake”, Köpenhamn:



Från Krister 
Isakssons 
blogg, 
bicycling.



Från Krister 
Isakssons 
blogg, 
bicycling.

Foto: Fredrik 
Jönsson



Från Krister 
Isakssons 
blogg, 
bicycling.



Rörelse-
frihet



Fartdämpande åtgärder



à Fartdämpande åtgärder =   

Ökad gång o cykling och barns lek utomhus ökar 

NICE (2008)



”Lugna gatan”



Varför är inte alla 
gator i tätort utrustade 

med fartdämpande 
åtgärder?



Planering   
 
 



Tillgänglighet

Användbarhet

Närhet



Närhet - rekommendationer:  

•  Närpark, liten grönyta, mindre lekplats: 50 m

•  Lokalpark, mindre grönområde, bollspel, lekplats: 200 m

•  Stadsdelspark, större grönområde (minst 10 hektar): 500 m

•  Idrottsplats, motionsanläggning, näridrottsplats, elljusspår, 

friluftsområde: 2,5 km

•  Små och stora tysta områden: 300 m resp 2,5 km



Tillgänglighet… 

…Handlar om hur pass 
lätt och tryggt det är att 
nå en viss målpunkt

à Fysisk och mental tillgänglighet
à Inte samma för alla grupper
à Olika tider på dygnet
à Olika färdmedel
à  Skyltning



Tillgänglighet… 

•  Hur enkelt är det för invånare/olika 
grupper att ta sig till utbudet?

• Finns det barriärer som försämrar 
villkoren?



Användbarhet… 

…kvalitet, skick 
& skötsel, 
mångfald av 
användnings-
områden



Användbarhet… 

•  Kan utbudet användas till det de är 
avsedda till?
•  Attraherar utbudet befolkningen?
•  Finns det nödvändig information?



Välkomna!



Välkomna!



Friluftsliv är den 
”aktivitet” som 
förknippas med 
minst antal hinder 
för den största 
andelen av 
befolkningen att 
röra på sig



•  Ytorna minskar

•  Ökande befolkning = ökad belastning, slitage

•  Saknar ofta tillräckligt lagligt skydd

•  Sociala konsekvenser vid exploatering underskattas

•  Tillgänglighet? Dålig skyltning!!!

Utmaningar för friluftsliv 
och tätortsnära natur:





Bristande information o skyltning!

Min kartläggning av 7000 spår och leder i Sverige visar att många har 
bristande information och skyltning. Ofta förväntas man bara veta att 
man ”ska ta vänster” ”vid Orvars lada” (hemmablind skyltning). 
Detta gör våra spår och leder mera otillgängliga!



Så här ser det ofta ut: �
slitet, fult och förfallet!



Exempel på attraktiv 
och framkomlig bro!



Tillgänglighetsanpassning!
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v  Kurser	

v  Föreläsningar	

v  Utredningar	

v  Skribentuppdrag	

v  Utvärderingar	


