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Sammanfattning  
Detta examensarbete är en komparativ fallstudie mellan fyra översiktsplaner. Syftet med arbetet är att belysa tendenser som finns 
inom den kommunala planeringsretoriken gällande tillgänglighet till tätortsnära friluftsområden. Examensarbetet syftar även till att 
granska hur de utvalda kommunernas målformuleringar kring tillgänglighet till tätortsnära friluftsområden har konkretiserats i 
kommunernas översiktsplaner, om det går att finna samband mellan målformuleringarna och de statliga direktiv som finns samt om 
någon målkonflikt finns. Undersökningen har genomförts med hjälp av fallstudier där utvalda översiktsplaners argument gällande 
tillgänglighet har granskats. Urvalet av de fyra översiktsplaner som undersöktes relateras till undersökningen ”Sveriges 
Friluftskommun” 2012 gällande planer för friluftsliv där Gotland och Örebro fick den bästa placeringen (10p) och hade de mest 
aktuella översiktsplanerna (Naturvårdsverket 2012b s.13). Även de två kommuner med mest aktuella översiktsplaner som fick lägst 
placering togs med i undersökningen, dessa var Trelleborg och Pajala (0,5-1,5 p) (Naturvårdsverket 2012b). Granskningen har 
skett via en triangulering som har gjorts med hjälp av metoderna innehållsanalys, kvalitativ, kvantitativ och komparativ studie. 
Tillgänglighet till tätortsnära friluftsområden är ett ämne som jag tycker mig kunna se har blivit allt mer aktuellt på grund av den 
ökade urbaniseringen. Tätortsnära rekreationsområden kan komma att få en ökad betydelse då städerna förtätas allt mer. 

Examensarbetet utgår ifrån begreppet social hållbarhet där det i examensarbetet argumenteras kring om ökad  

tillgänglighet främjar den hållbara utvecklingen avseende den sociala hållbarhetsaspekten. Utifrån hållbarhetsperspektivet påstås 
det att tillgänglighet har både en social och fysisk aspekt. Tillgänglighet i social mening betyder att människor har likvärdiga 
möjligheter att känna sig delaktiga i samhället. Fysisk tillgänglighet innebär att alla människor rent fysiskt får tillgång till allmänna 
platser i samhället vilket ger signaler om att alla människor känner delaktighet och är lika mycket värda.  Det är den sistnämnda, 
fysiska tillgängligheten, som detta examensarbete kommer att behandla med avgränsningen att undersöka tillgänglighet till 
tätortsnära friluftsområden. Vid granskningen som görs av översiktsplanerna i detta arbete är det viktigt att tänka på att 
översiktsplaner inte är juridiskt bindande dokument utan ska ses som ett verktyg i planeringen. Översiktsplanen kan ses som ett 
verktyg för att få utvecklingsmöjligheter inom kommunerna. En utvecklingsmöjlighet för kommunerna kan vara att arbeta med 
tillgänglighet till tätortsnära friluftsområden. 

Resultatet av den komparativa studien visar att det tydligaste incitamentet som går att finna i de undersökta översiktsplanerna för 
att planera för tillgänglighet till tätortsnära friluftsområden är social hållbarhet. Begreppet tillgänglighet tas upp i samband med 
friluftsliv, infrastruktur, riksintressen och friluftsliv. Mest frekvent går begreppet att finna i samband med infrastruktur, 44 av totalt 84 
gånger, i de granskade översiktsplanerna, vilket tyder på att begreppet används i varierande sammanhang. Det visar sig även 
finnas målkonflikter inom begreppet tillgänglighet, som exempelvis argumentet att tillgänglighetsanpassa tätortsnära friluftsområden 
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av ekonomiska skäl eller att arbeta med tillgänglighetsfrågor för att attrahera turister till kommunen. Lokala förutsättningar, så som 
var i landet kommunen är belägen och befolkningsstorlek, tycks även ha inverkan på hur kommunen tar sig an planeringsfrågan 
tillgänglighet till tätortsnära friluftsområden. Det går att utläsa att tre av fyra översiktsplaner har tagit till sig resonemanget kring 
social hållbarhet samt att det inom begreppet finns kopplingar till tillgänglighet.  

Nyckelord: social hållbarhet, tillgänglighet, fysisk tillgänglighet, tätortsnära friluftsområde, målkonflikt 
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1.1 Sammanfattning 
I detta inledande kapitel beskrivs utgångspunkterna för 
examensarbetet samt att det är kommunernas planering 
gällande den fysiska tillgänglighetens sociala infallsvinklar 
som behandlas. Avgränsningen är att granska hur ett antal 
utvalda kommuner arbetar med tillgänglighet till tätortsnära 
friluftsområden. Frågeställningarna i Naturvårdsverkets 
undersökning ”Sveriges friluftskommun 2012” som syftar till att 
ta reda på hur kommunerna planerar för friluftsliv passar in 
med min problemformulering och vad jag vill undersöka. Detta 
inledande kapitel syftar till att förklara avsikten med fallstudien 
som görs med en jämförande analys. Avsikten med analysen 
är att synliggöra hur kommunerna arbetar med 
tillgänglighetsfrågorna i sina översiktsplaner. I fallstudiens 
analysdel kommer kvantitativ och kvalitativ data att redovisas 
för att lyfta fram hur kommunerna arbetar med friluftsfrågorna i 
respektive kommuns översiktsplan. Tilltron på den fysiska 
planeringen som gynnande och skyddande för friluftslivet 
framhävs i propositionen Framtidens friluftsliv samt av 
Emmelin et al (2010). I fallstudien ingår även att lyfta fram 
målkonflikter gällande hur begreppet tillgänglighet används 
samt om de lokala förutsättningarna har betydelse. Till 
analysdelen tar jag med mig frågeställningarna vilket är ramen 
för de slutsatser som dras inom denna del.   

 
 

1.2 Inledning 

 

Under mina studier på Blekinge Tekniska Högskola har jag 
mötts av begreppet tillgänglighet som har använts i samband 
med begreppet social hållbarhet. Enligt min tolkning av 
begreppet social hållbarhet framhålls det primära vara att 
bygga ett hållbart samhälle inte enbart nu utan mer långsiktigt 
med tanke på kommande generationer. Grunden för att socialt 
hållbart samhälle ska uppnås via en hållbar 
utvecklingsprocess är genom demokrati och rättvisa. 

När det rådande planeringsidealet förtätning diskuteras 
uppkommer frågan om hotet mot tillgänglighet till tätortsnära 
friluftsområden. Förtätning påstås vara positivt ur 
hållbarhetssynpunkt. Förtätning kan dock innebära att nya 
byggnationen sker på jungfrulig mark, det vill säga obebyggd 
mark som idag används som tätortsnära friluftsområden. Om 
mark för exempelvis tätortsnära friluftsliv behöver tas i 
anspråk vid förtätning riskerar en av hållbarhetsaspekterna att 
försvinna.  

Tillgänglighet till tätortsnära friluftsområden kan ses som en 
självklarhet. Det framhålls i propositionen 2009/10:238 
”Framtidens friluftsliv” att ett av målen som planerare ska 

Inledningsvis kommer examensarbetets problemformulering, 
syfte, frågeställningar, metoder och avgränsningar att 
redovisas. Dessa delar utgör grunden för arbetet och syftar 
till att ge läsaren förståelse för tankegångarna bakom arbetet 
samt klargöra de avgränsningar och utgångspunkter som 
väljs i arbetet för att få svar på frågeställningarna. 
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arbeta för är tillgänglighet till tätortsnära friluftsområden. För 
planerare är avvägningen mellan många olika perspektiv 
viktig. I detta examensarbete har ett kritiskt förhållningssätt 
valts gällande hur kommunerna i dag behandlar frågan 
tillgänglighet till tätortsnära friluftsområden i sina 
översiktsplaner för att visa att det kan finnas 
förbättringspotential.  

Två av de mål som framhålls i propositionen 2009/10:238 
”Framtidens friluftsliv” är att naturen ska vara tillgänglig för alla 
samt att kommunerna ansvarar för att den tätortsnära naturen 
har en stark ställning. Ett inkluderande friluftsliv definieras i 
propositionen vara ett område som erbjuder god tillgänglighet 
och användbarhet för alla medborgare (Regeringen 2010, 
s.10). Inom stadsplaneringen gör olika intressen ständiga 
anspråk på kommunernas mark och vattenanvändning. Detta 
medför höga krav på kommunernas avvägningar mellan olika 
konkurrerande intressen.  

PBL-lagstiftningen har, sedan den nya lagen kom 2011, 
skärpts gällande att ambitionsnivå ska höjas i planeringen när 
det handlar om att hitta lösningar på hur samhället blir mer 
socialt hållbart och tillgängligt för alla. Tilltron till att den 
fysiska planeringen kan gynna och skydda friluftslivet uttalas i 
regeringspropositionen Framtidens friluftsliv (Regeringen, 
2010 s.238).  

För att få inblick i hur frågan om tillgänglighet till tätortsnära 
friluftsområden behandlas i den kommunala planeringen i 
Sverige valde jag att skriva ett teoretiskt examensarbete i 
stället för att göra ett gestaltande planförslag. Arbetets 
analysdel utgår ifrån en granskning av fyra utvalda 

kommuners översiktsplaner med en komparativ fallstudie som 
utgångspunkt. Översiktsplanerna har studerats på grund av att 
grundtanken med kommunala översiktsplaner är att dessa ska 
kommunicera kommunernas visioner och redovisa intentioner 
gällande användning av mark och vatten för medborgarna.  

1.3 Bakgrund 
Sverige har undertecknat FN: s konvention gällande att 
samhället vid 2010-års slut skulle vara tillgängligt (Regeringen 
2000). Målet att alla enkelt avhjälpta hinder skulle vara 
undanröjda år 2010 uppnåddes inte. Tidpunkten för när ett 
tillgängligt samhälle skulle uppnås flyttades därför fram till år 
2016. Kommunerna är den del av den offentliga sektorn som 
har möjlighet att påverka den enskilda människan mest. Enligt 
undersökningen som Humana, Sveriges största företag inom 
personlig assistans, har gjort år 2012 saknar sex av tio 
kommuner tillgänglighetsmål i sina översiktsplaner (Humanas 
2012, s.26).  

Planerare har bland annat som uppgift att föreslå hållbara 
planer ur miljösynpunkt men även att gynna människors 
delaktighet i planeringsprocessen vilket främjar utvecklingen 
ur ett socialt hållbarhetsperspektiv. En av uppgifterna för 
planerare är att arbeta med stadsutveckling ur ett långsiktigt 
hållbarhetsperspektiv med fokus på de behov som finns i 
samhället där alla inte har samma förutsättningar. 

Craig Stinn menar att social hållbarhet förutsätter och baseras 
på att de två huvudmålen rättvisa och demokrati uppfylls 
(Dillard et al 2009, s.16). Att uppnå målen rättvisa och 
demokrati förutsätter ett aktivt civilt samhälle med fungerande 
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institutioner. Det är enligt Mario Polèse och Richard Stren 
politiker och institutioner i samhället som har det övergripande 
ansvaret att se till så att folkhälsan förbättras och att alla ges 
samma förutsättningar att använda det offentliga rummet 
(Polèse & Stren 2000, s.3). 

Naturområdenas ytor är en del av det offentliga rummet som 
bör vara tillgängligt för alla i medborgare. Propositionen 
”Framtidens Friluftsliv” definierar ett tillgängligt tätortsnära 
friluftsområde som ett område med god tillgänglighet och 
användbarhet vilket alla medborgare kan ta del av. Staten ger 
direktiv gällande hur myndigheter ska arbeta med 
planeringsfrågor. Myndigheter så som Naturvårdsverket, 
Länsstyrelsen och Boverket ger instruktioner och granskar hur 
kommunerna arbetar med planeringsfrågor. Planmonopolet i 
Sverige gör dock att kommunerna är självstyrande. 
Kommunerna har därmed som uppgift att arbeta och bevaka 
frågor så som tillgång till tätortsnära friluftsområden i de 
kommunala översiktsplanerna. 

Det är av vikt att kommunerna arbetar med en förutseende 
planering där människors olika förmågor och förutsättningar 
beaktas. "En inkluderande planering" utgår ifrån utformningen 
av platser för människors olika behov och förutsättningar. Ett 
antagande av mig är dock att exkluderande planering troligtvis 
är mer vanligt inom tillgänglighetskontexten. Vissa 
vetenskapliga studier, som bland annat en undersökning av 
Statens Folkhälsoinstitut visar att friluftsliv har en positiv 
inverkan på fysisk och psykisk hälsa då det främjar fysisk 
aktivitet (Statens Folkhälsoinstitut 2009). 

I propositionen ”Framtidens friluftsliv” beskrivs tillgänglighet 
utifrån följande parametrar: 

 Det ska vara möjligt att transportera sig till 
friluftsområdet och parkeringsmöjlighet ska finnas på 
platsen. Det nämns ingenting om hur dessa möjligheter 
att transportera sig till platsen förväntas se ut. Ur ett 
hållbarhetsperspektiv skulle riktlinjer för miljövänliga 
tranporter kunna föreslås. Bilen tycks vara det 
färdmedel som förutsätts användas med tanke på att 
parkeringsmöjligheter ska finnas.  

 Det ska vara möjligt att röra sig i naturen, hårdgjorda 
stigar etc. 

 Serviceåtgärder, så som matförsäljning, ska finnas. 
Frågor gällande avfallsinsamling ska vara lösta. 

 Platsen har tydlig skyltning och tillgänglig information i 
olika format (språkanpassad). 

 Platsen ska vara tillgänglig för alla oavsett fysisk 
kapacitet. 

 
 Trafiksäkra samt bullerfria miljöer. (Regeringen 2010, 

s.13-14) 

1.4 Problemformulering 
All fysisk planering borde sträva efter god tillgänglighet i både 
fysisk och social mening. Denna strävan är dock inte 
problemfri på grund av att olika intressen måste vägas 
samman i en bedömning. Aktörerna måste enas kring en 
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gemensam uppfattning, process och målsättning vid prövning 
av tillgänglighetsärenden. Tillgänglighet är en komplicerad 
planeringsproblematik som kräver genomtänkta lösningar.  

"Ett inkluderande friluftsliv" är ett friluftsliv som alla 
medborgare kan ta del av. För att uppnå detta krävs att 
området har god tillgänglighet och användbarhet. Fysisk 
tillgänglighet kan innebära möjligheten för alla medborgare att 
transportera sig till ett friluftsområde och att det är möjligt att 
röra sig i naturen. Tillgänglighet kan även omfatta faktorer 
som tillgänglighet till service och information (Regeringen 
2010, s13). Tillgänglighet till tätortsnära friluftsområden kan av 
medborgarna uppfattas som en självklarhet. I själva verkat 
kan det vara svårt att utforma tätortsnära friluftsområden som 
är tillgängliga för alla medborgare. Mitt antagande är att det 
finns ett glapp mellan forskningen, kommunal planering och 
lagstiftningen på området. Jag utgår ifrån att det inte är en 
enkel uppgift att alla människor oavsett fysiska förutsättningar 
ska ha tillgänglighet till tätortsnära friluftsområden.  

I debatten om hållbar utveckling argumenteras det kring att 
ökad tillgänglighet främjar hållbarhetens sociala aspekt. 
Utifrån ett hållbarhetsperspektiv är tillgänglighet både social 
och fysisk. Tillgänglighet i en social mening kan uppnås 
genom att människor ska känna sig delaktiga i samhället 
exempelvis genom information, arbete, utbildning, sjukvård 
och bostad. I fysisk mening innebär tillgänglighet att 
människor rent fysiskt får tillgång till platser vilket signalerar att 
människor är lika mycket värda och likvärdigt delaktiga i 
samhället.  

1.5 Frågeställningar 
Fyra frågeställningar har valts för att göra en jämförelse 
mellan fyra Svenska kommuner och hur de använder 
begreppet tillgänglighet i sina översiktsplaner. 
Undersökningen görs för att åskådliggöra relationen mellan 
fysisk tillgänglighet och konkret fysisk planering i några av 
landets kommuner. Detta görs för att granska hur långt arbetet 
med ett inkluderande friluftsliv har kommit. Alla fyra 
frågeställningar utgår ifrån att en granskning av 
översiktsplanerna görs. 

1. Hur redogörs kommunernas arbete med tillgänglighet till 
tätortsnära friluftsområden i förhållande till vetenskapliga 
teorier och vilka åtgärder eller strategier föreslås?  

2. Hur frekvent förekommer ordet tillgänglighet och i vilka 
sammanhang påträffas ordet? 

3. Finns det några målkonflikter gällande tillgänglighet?  

4. Har kommunernas lokala förutsättningar betydelse? 

Den första frågeställningen syftar till att i analysdelen 
undersöka hur kommunerna definierar begreppet tillgänglighet 
i sina översiktsplaner. I arbetets problemformulering nämns att 
kopplingar finns mellan tillgänglighet och social hållbarhet.  
Vid granskning av de fyra översiktsplanerna kommer 
kommunernas åtgärdsarbete och strategier för ett mer 
inkluderande friluftsliv att synliggöras. Frågan finns med för att 
söka svar på om det finns ett glapp mellan kommunernas 
målformuleringar och forskningsresultat inom ämnet. 
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Den andra frågeställningen ger svar på examensarbetets 
innehållsanalys gällande hur frekvent ordet tillgänglighet 
förekommer och i vilka sammanhang. 

Frågeställning tre syftar till att ta reda på vilka målkonflikter 
som finns gällande begreppet tillgänglighet. Inom forskningen 
har det konstaterats att målkonflikter ofta har med ekonomiska 
motsättningar att göra (Naturvårdsverket 2011).  

Den fjärde frågeställningen gällande lokala förutsättningar 
syftas att undersöla om kommunens geografiska placering 
kan kopplas samman med kommunens fysiska planering. 

1.6 Syfte 
Syftet med undersökningen är att synliggöra kommunernas 
arbete med ett inkluderande friluftsliv inom den kommunala 
planeringsretoriken gällande tillgänglighet till tätortsnära 
friluftsområden. Examensarbetet syftar till att granska hur de 
utvalda kommunernas målformuleringar kring tillgänglighet till 
tätortsnära friluftsområden har åskådliggjorts i kommunernas 
översiktsplaner, om det går att finna samband mellan 
målformuleringarna och de statliga direktiv som finns samt om 
lokala förutsättningar påverkar och om målkonflikt finns. 

1.7 Urval 
I examensarbetet görs en komparativ studie för att granska 
hur några utvalda svenska kommuner åskådliggör arbetet 
med ett inkluderande tätortsnära friluftsliv i sina 
översiktsplaner. Undersökningsenheterna som väljs ut är 
kvantitativa och utgör grunden till fallstudien. Dessa utgår ifrån 
ett flertal enheter då det inte finns någon metod för att hitta 

typiska enheter. De undersökningsenheter som den som utför 
undersökningen väljer benämns en teoretisk population. Det 
har vid tidigare undersökningar gått att se ett samband mellan 
ju större urvalet är desto större är sannolikheten att urvalet 
liknar den teoretiska populationens olika egenskaper 
(Halvorsen 1992 s.95-96). 

De översiktsplaner som studerades i examensarbetet 
avgränsas till svenska kommuner som utmärker sig genom sitt 
arbete med friluftsfrågor, eller bristfälliga arbete med dessa 
frågor. Naturvårdsverkets rapport ”Sveriges friluftskommun 
2012” redovisar svaren på enkätundersökningar som skickats 
ut till Sveriges kommuner gällande planering för friluftsliv. 
Naturvårdsverkets rapport valdes ut som underlag för 
analysen som görs i examensarbetet för att denna rapport är 
ny och ger därför en uppdaterad bild av planeringssituationen 
(Naturvårdsverket 2012b s.8).  

Det är tredje året i rad som Naturvårdsverket utför 
undersökningen ”Sveriges friluftskommun”  dock har frågorna 
ändrats något genom åren. Det är viktigt att påminna sig om 
att respondenterna ger sin tolkning av den planering som sker 
i kommunerna. Undersökningen ger alltså inte en helt 
tillförlitlig bild av hur kommunerna arbetar med planering för 
friluftsliv i kommunerna. Därför har jag valt att även granska 
de fyra utvalda kommunernas översiktsplaner för att se om 
engagemanget för friluftsliv avspeglas i översiktsplanerna.  

Det är Naturvårdsverket, Sveriges Kommuner och Landsting, 
Sveriges Kultur- och Fritidschefers förening, Svenskt Friluftsliv 
och Svenska Ekoturismföreningen som står bakom ”Sveriges 
friluftskommun 2012” undersökning. Frågemallen med innehåll 
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är framtagen av de nämnda organisationerna samt Lars 
Emmelin och Lena Petersson Forsberg, via 
forskningsprogrammet ”Friluftsliv i förändring”. Urvalet av vem 
i respektive kommun som skulle svara på frågorna gjordes 
genom att Naturvårdsverket i början av november år 2011 
kontaktade landets samtliga kommundirektörer som avgjorde 
vilken person som lämpligast kunde svara på undersökningen. 
Ett informationsmail sändes innan själva undersökningen 
skickades ut. Svarsperioden var mellan den 21: e november 
till den 5: e december 2011 och undersökningen var 
sammanställd i mars 2012. Tre stycken påminnelser utgick till 
de kommuner som inte hade svarat och dessa kontaktades 
även via telefon för att istället kunna besvara frågorna muntligt 
(Ibid. s.8). 

Undersökningen ”Sveriges friluftskommun 2012” är indelad i 
tre delar. Dessa delområden inom undersökningen går under 
rubrikerna ”planer för friluftsliv, information och samarbete 
samt aktiviteter inom kommuner”. Det område som tydligast 
kan kopplas samman med mina frågeställningar är planer för 
friluftsliv. De tio frågor som ställs till kommunerna inom denna 
del av undersökningen har som syfte att framhålla hur 
kommunerna förhåller sig till friluftsfrågor på en strategisk och 
politisk nivå (Ibid. s.11-12). 

Frågorna under kategorin planer för friluftsliv är följande: 

1. ”Kommunen har ansvariga för verksamheten inom 
friluftsliv […] en eller flera tjänstemän (friluftsstrateg, 
friluftssamordnare eller motsvarande) 

2. Kommunen har ansvariga för verksamheten inom 
friluftsliv […] en ansvarig nämnd 

3. Kommunen har en översiktsplan med avsnitt om 
friluftsliv 

4. Kommunen har en översiktsplan som kopplar ihop 
friluftsliv med folkhälsa 

5. Kommunen har en politiskt beslutad planeringsgrupp 
för friluftsliv där flera förvaltningar ingår 

6. Kommunen har en politiskt antagen friluftsplan och/eller 
friluftspolicy (innehåller bland annat konkreta mål, 
riktlinjer, hantering av markkonflikter, planer för 
friluftsliv) 

7. Kommunen har naturturism som en strategisk fråga i 
näringslivsplanen 

8. Kommunen har avsatt resurser för friluftslivet i den 
kommunala budgeten (ekonomiska eller personella) 

9. Kommunen har säkerställda friluftsområden i detaljplan 
eller kommunalt beslutade naturreservat 

10. Kommunen har säkerställda skolskogar 
(Naturvårdsverket 2012b s.11-12) 

Bland de kommuner som hade bäst placering (10 p) gjordes 
urvalet bland Gotland, Hudiksvall, Kungälv, Örebro och 
Örnsköldsvik (Ibid. s.13). Gotland- och Örebro kommun valdes 
ut efter kriteriet vilka två kommuner som i denna kategori har 
mest aktuella översiktsplaner.  

Bland de kommuner som fick lägst placering (0.5-1,5 p) stod 
valet mellan Heby, Trelleborg, Ale, Hylte, Tingsryd, Grästorp, 
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Herrljunga, Åtvidaberg, Essunga, Ragunda, Aneby, Borgholm, 
Arvidsjaur, Älvsbyn, Bräcke, Kävlinge, Flen, Söderköping, 
Vadstena och Pajala (Ibid. s.23-24). Pajala- och Trelleborgs 
kommun valdes ut som de två kommuner i denna kategori 
som har mest uppdaterade översiktsplaner. Tre av planerna 
är från år 2010 och Pajalas översiktsplan är från år 2011.  

I tabellen visas resultatet över de kommuner som fick bästa 
resultat i Naturvårdsverkets del undersökning 2012 gällande 
frågeställningen kommunernas planer för friluftsliv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell över de kommuner som fick bästa resultat i Naturvårdsverkets del 
undersökning gällande kommunernas planer för friluftsliv. 
(Naturvårdsverket 2012b s.13) 
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Illustrationen visar att Sveriges friluftskommun år 2012 blev 
Örebro. 

Tabellen visar de kommuner som fick bäst resultat i hela 
Naturvårdsverkets undersökning ”Sveriges Friluftskommun 2012”. 
(Naturvårdsverket 2012b s.6) 

1.8 Disposition  
Examensarbetet innehåller sex kapitel. Kapitel 1, är det 
inledande kapitlet där problemformulering, syfte, 
frågeställningar, metod och avgränsning redovisas. 
Kapitel 2, Forsknings och kunskapsöversikt, inleds med 
en begreppsdefinition där begrepp relevanta för arbetet 
definieras. Därefter finns en historisk tillbakablick gällande 
friluftsliv och social hållbar utveckling. I kapitel 2 har Olle 

Svedberg, Lars Emmelin et al. och Olof Wärneryd et al. 
varit de mest frekvent använda källorna. En teoretisk 
beskrivning av några forskares syn på tillgänglighet och 
hållbarhet, i synnerhet social hållbarhet ges även i kapitel 
2. De källor som använts för denna del är Jan Olsson 
red., Mario Polèse & Richard Stren, Dillard et al och Tapio 
Salonen och Lars Emmelin et al. 

Kapitel 3, Teoretiska utgångspunkter, beskriver vilka lagar 
och förordningar som kommunerna förväntas följa när de 
arbetar med tillgänglighetsfrågor. Kapitel 4, Fallstudie 
översiktsplaner redovisar arbetets empiriska del där 
jämförelser mellan de utvalda kommunerna görs. 
Fallstudien syftar till att sammanställa, undersöka samt 
jämföra hur kommunerna i sina översiktsplaner förhåller 
sig till tillgänglighet till tätortsnära friluftsområden och vilka 
metoder, åtgärder och strategier som i så fall föreslås för 
att förbättra tillgänglighet till tätortsnära friluftsområden. 
Det ska även undersökas vilka målkonflikter som finns 
samt om lokala förutsättningar har betydelse. Denna 
undersökning har som utgångspunkt att det finns statliga 
riktlinjer för hur tillgänglighet till tätortsnära friluftsområden 
bör behandlas i planeringen.  

 
Analysen av respektive kommun presenteras under olika 
kapitel. Först redovisas resultatet av undersökningen av 
Gotlands kommuns översiktsplan och efter det görs 
samma motsvarande för Örebro, Trelleborg och Pajala 
kommuners översiktsplaner. I varje kapitel presenteras 
först en kort bakgrundsinformation gällande respektive 
kommun och sedan redovisas citat som anses vara 
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relevanta hämtade från översiktsplanerna, dessa citat 
kommenteras i arbetet.  

I slutet av analyserna av respektive översiktsplan återfinns en 
tabell över vilka kapitel i respektive översiktsplan ordet 
tillgänglighet påträffades när källmaterialet genomsöktes. Hur 
frekvent ordet tillgänglighet totalt återfinns redovisas även i 
dessa tabeller. Fallstudien av respektive kommuns 
översiktsplan avslutas med en analys där de två kommuner 
som fått bäst respektive lägst resultat i Naturvårdsverkets 
undersökning ”Sveriges Friluftskommun 2012” jämförs 
inbördes med varandra.  

I Kapitel 5, Slutdiskussion, jämförs alla fyra kommuner och en 
diskussion förts kring arbetets frågeställningar. Det är även i 
detta kapitel som slutsatser dras. Kapitel 6, Referenser 
innehåller arbetets källförteckning. I början av varje kapitel 
finns en sammanfattande del. 

1.9 Metod 
För att uppnå syftet med arbetet används en kombination av 
metoderna innehållsanalys och kvantitativ metod vid 
granskningen av fyra översiktsplaner. I fallstudien används 
triangulering för att bidra till bättre kännedom om problemet 
genom att granska problematiken från olika synvinklar och 
slutsatserna blir då mer träffsäkra. Att använda triangulering 
som metod bidrar även till att en mer fullständig bild av 
problemet ges när kvalitativt och kvantitativt underlag tolkas i 
samband med att rådata granskas (Denscombe 2009, s.187-
190). Avsikten med undersökningen är att få fram konkreta 

svar på hur kommunerna arbetar med friluftsfrågor på en 
politisk och strategisk nivå genom att granska översiktsplaner. 
 
Vid textanalysen i examensarbetet används en kvantitativ 
metod som avser att räkna antalet gånger ordet tillgänglighet 
förekom i de fyra översiktsplanerna. Frekvensen av hur 
många gånger ordet tillgänglighet återfanns summeras ihop 
med hjälp av tabeller. Variabler väljs ut som ska återfinnas i 
materialet som analyseras. Om ett ord förekommer vid ett 
flertal tillfällen kan det peka på att begreppet har relevans i 
sammanhanget. Inom historisk samhällsforskning räknas det 
ofta på hur människors liv har förändrats med hjälp av siffror. 
Det går även att uppmärksamma att kvantitativa bedömningar 
går att hitta i många texter dolt bakom uttryck som ”stora 
grupper berörs av…” (Eggeby, Söderberg 1999 s.19). 
 
Hur och i vilka sammanhang begreppet tillgänglighet används 
i översiktsplanerna noteras för att kunna göra en komparativ 
och kvalitativ studie. Det som finns nedskrivet i 
översiktsplanerna undersöks, en kritik mot denna metod kan 
dock vara att det är svårt i denna typ av analys att granska det 
som är underförstått och sägs mellan raderna. En komparativ 
studie kännetecknas av likheter och skillnader mellan 
fenomen som observeras för att jämförelsen ska kunna 
genomföras (Halvorsen 1992 s.68). I detta fall blir det givetvis 
en tolkningsfråga för forskaren i och med att föremålet för 
analysen är några skrivna texter (Eggeby, Söderberg 1999 
s.19).  
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1.9.1 Innehållsanalys 
De fyra dokument som studeras i innehållsanalysen är 
följande. 
 
Gotlands översiktsplan, Bygg Gotland Översiktsplan för 
Gotlands kommun 2010-2025 
Örebros översiktsplan, Vårt framtida Örebro översiktsplan för 
Örebro kommun  
 
Trelleborgs översiktsplan, Översiktsplan 2010 Trelleborgs 
kommun  
 
Pajalas översiktsplan, Pajala kommun översiktsplan  
 
 
Innehållsanalys användes som metod när fyra översiktsplaner 
undersöks angående de budskap som framförs gällande 
tillgänglighet till tätortsnära friluftsområden. Metoden 
innehållsanalys bygger på att gemensamma företeelser lyfts 
fram i materialet som undersöks samt att tydliga kategorier 
utarbetas att placera in dessa iakttagelser under. De fyra 
kommunernas argument vilka framkommer i översiktsplanerna 
gällande tillgänglighet till tätortsnära friluftsområden är det 
som analyseras. Denscombe (2009) menar att analysera ett 
fenomen innebär att dela upp någonting i dess beståndsdelar. 
Följaktligen är det viktigt att identifiera vilka enheter som ska 
analyseras (Denscombe 2009, s.421). 

Metoden går ut på att söka i PDF-dokument, vilket är 
översiktsplanernas form, i vilket sammanhang det trunkerade 
(*) ordet tillgänglighet* påträffas i samband med tillgänglighet i 

tätortsnära friluftsområden, ta ut dessa citat och granska dem 
och jämföra kommunerna emellan. Denna del av 
undersökningen görs för att kontrollera hur frekvent begreppet 
tillgänglighet används samt i vilka sammanhang det 
förekommer. Punkterna i schemat som skapas innehåller 
enbart begränsad information i och med att det rent 
tidsmässigt inte är möjligt att ta med alla aspekter (Ibid. 
s.275). 

Analysmetoden innehåller ett antal steg: 
  

1. ”Välja ett lämpligt textavsnitt… Hur detta gick till 
redovisas i 1.8 Urval, se ovan. 

2. Bryta ner texten i mindre enheter… Detta görs genom 
att söka i PDF-dokumenten, översiktsplanernas form. 
Alla fyra översiktsplaner har genomsökts tre gånger 
och bearbetats på samma sätt. 

3. Utarbeta relevanta kategorier för analysen av data… 
Denna punkt bearbetas efter att översiktsplanerna har 
lästs. Sedan antecknas informationen i ett Word-
dokument och delas upp under kategorier. 
Sidhänvisning av informationen är viktig för att kunna 
gå tillbaka och kontrollera resultatet. 

4. Koda enheterna i överensstämmelse med 
kategorierna… Här förtydligas sedan kategorierna för 
var begreppet tillgänglighet har återfunnits i 
dokumenten. De fem kategorier som utarbetas är hur 
tillgänglighet används och definieras i varje granskad 
översiktsplan, när begreppet tillgänglighet förekommer i 
samband med social hållbarhet,  när riksintressen för 
friluftsliv nämns i översiktsplanerna samt när 
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tillgänglighet förkommer i samband med turism eller 
infrastruktur i respektive plan. 

5. Räkna förekomsten av dessa enheter… En kvantitativ 
undersökning görs genom att räkna hur frekvent ordet 
tillgänglighet förekommer samt i vilka sammanhang. 
Efter det summeras sedan förekomsten av ordet 
tillgänglighet ihop och analyseras. Här kan även 
nämnas att ordet tillgänglighet inte har tagits med i 
statistiken om det enbart används som en rubrik. Detta 
på grund av att det skulle kunna ge ett ojämnt utslag. 
Istället förutsätts att om ordet tillgänglighet används 
som en rubrik så tas det ofta upp i översiktsplanen 
under rubriken och kommer med i beräkningen på det 
viset. ”Analysera texten beträffande enheternas 
frekvens och deras förhållande till andra enheter som 
förekommer i texten…” Under denna kategori samlas 
sedan kommunernas argument gällande tillgänglighet i 
citatform för att analysera om likheter och skillnader 
finns. Precis som det står i punkt sex jämförs sedan 
ordet tillgänglighet med frekvensen de förekommer 
samt deras förhållande till andra enheter som 
förekommer i texten. Reflektioner redogörs efter varje 
granskning av varje kommuns översiktsplan men 
jämförelse görs främst i slutet då de två bästa och de 
två kommuner med lägst placering i undersökningen 
har jämförs inbördes. I slutet jämförs alla fyra 
kommuner med varandra. Vidare diskussioner sker 
sedan i kapitlen slutdiskussion och slutsats (Ibid. s.307-
308). 

1.9.2 Analys fallstudie 
Fallstudien syftar förutom att svara på forsknings fråga två, 
vars metod nämns ovan, även svara på examensarbetets 
övriga tre frågeställningar.  

Det är av relevans att granska översiktsplaner i och med 
medborgarna via detta dokument kan se vilken planering som 
sker inom kommunen gällande bland annat  friluftsliv. I 
översiktsplanen blir avvägningen som görs gentemot andra 
intressen tydlig. Det finns dock en kritik mot att översiktsplaner 
i många fall blir en tjänstemannaprodukt med risk för att 
tjänstemännens åsikter får för stort genomslag i planen. 

Fallstudiens syfte är att sammanställa de fyra utvalda 
kommunernas ställningstagande gällande examensarbetets 
problemformulering om ett inkluderande tätortsnära friluftsliv. 
Varje kommun och dess förutsättningar presenteras var för 
sig. Det redovisas även när begreppet tillgänglighet tas upp i 
översiktsplanerna i allmänhet samt mer specifikt i samband 
med tätortsnära friluftsområden. 

 

 

1.9.3 Metoddiskussion 
När en komplex situation uppmärksammas kan en metametod 
användas för att systematiskt studera en företeelse. Via 
metoden upprättas en plan för hur materialet ska samlas in 
och bearbetas för att analysera problemet och dra någon form 
av slutsats. Deskriptiv forskning, det vill säga förklarande 
forskning, är inriktad på att studera företeelser och skeenden 
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och strävar efter att finna förklaringar och beskrivningar. Det 
är därför vanligt att använda fall som synliggör det forskaren 
vill beskriva. 

Fallstudie är en vanlig metod när det gäller småskaliga 
undersökningar. Genom att koncentrera sig på att studera ett 
fall och skaffa sig förståelse för detta så blir undersökningen 
inte så splittrad utan mer generell genom att granska det 
enskilda fenomenet. I en fallstudie går det att lyfta fram 
företeelser som inte skulle synas i en mer ytlig undersökning 
(Denscombe 2009 s.59-60). Enligt Martyn Denscombe (2009) 
går det även att använda de källor och metoder som är 
relevanta och undersöka de relationer och processer som 
känns intressanta (Ibid. s.61). 

Ett krav på fallstudien är att den måste redovisa distinkta 
gränser och bara inrikta sig på ett fåtal enheter (Ibid. s.71-72). 
I och med att fallet ses i sin helhet finns det även stor 
möjlighet att ta itu med fallet i sin helhet för att se hur olika 
delar påverkar varandra. Det är detta som kännetecknar en 
”holistisk” undersökning (Ibid. s.60). 

Kritik som riktas mot fallstudie som metod är att trovärdigheten 
i generaliseringen av resultatet kan vara svag. Det kan därför 
vara en fördel att välja flera undersökningsenheter men det 
går även att generalisera utifrån ett fall, så länge fallet är 
representativt. Det är då viktigt att forskaren kan styrka att 
fallet verkligen är representativt genom att beskriva vilken 
metod som har använts för att välja ut fallen, i detta fall de 
översiktsplaner som ska analyseras. Det finns en uppfattning 
om att fallstudien producerar mjuka data och fokuserar på 
processer istället för på mätbara resultat. Denscombe (2009) 

nämner dock att detta kan vara en förutfattad mening och att 
kritiken inte behöver vara berättigat (Ibid. s.72). 

Kommunerna som jämförs har noggrant valts ut för att 
undersökningen ska vara representativ inom sin egen 
kategori. Därför har två kommuner som har fått bra resultat i 
undersökningen ”Sveriges friluftskommun 2012” jämförts med 
varandra. Efter det har de två utvalda kommuner med sämre 
resultat jämförts inbördes för att slutligen kunna jämföra de 
fyra kommunernas arbete med tillgänglighet till tätortsnära 
friluftsområden. Att noggrant redovisa hur undersökningen har 
gått till grundar sig i att om någon annan skulle göra samma 
undersökning skulle möjligheten att få samma resultat. Detta 
gör även att egna värderingar eller känslor för de utvalda 
kommunerna inte avspeglas i undersökningen på samma sätt 
eftersom det inte finns någon relation till platserna. 

 

 

 

1.10 Avgränsning 
Jag anser att tillgänglighet, som är en av de sociala 
hållbarhetsaspekterna, bör återspeglas i översiktsplanerna 
vilka är strategiska dokument. I examensarbetets analys avser 
jag därför ta reda på i vilken utsträckning fyra utvalda 
kommunerna arbetar med tillgänglighet. För att kunna välja ut 
vilka kommuner som skulle ingå i denna undersökning har 
ytterligare avgränsningar gjorts vilka redovisas i 1.9.1 
Innehållsanalys, se ovan.  
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Hållbarhet är ett brett begrepp och därför har jag valt att i 
huvudsak fokusera på den sociala hållbarhetsaspekten i detta 
arbete. Trots det nämns även de ekonomiska och ekologiska 
aspekterna av hållbarhet eftersom jag anser att det finns en 
koppling mellan dessa och den sociala aspekten. I ett 
demokratiskt samhälle som strävar efter social hållbarhet är 
ledorden delaktighet, trygghet och hälsa relevant att arbeta 
med. Jag har valt att behandla begreppen delaktighet och 
hälsa sammankopplat med tillgänglighet till tätortsnära 
friluftsområden. Ytterligare en avgränsning som har gjorts i 
arbetet är att inte gå för djupt in i diskussionen om planerarens 
roll.  

I Examensarbetets urvalsdel, kapitel 1.7, redogörs tydligt vilka 
kommuners översiktsplaner som har valts ut i arbetet och 
varför de anses relevanta att ha med i undersökningen.  
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KAPITEL 2 FORSKNINGS OCH 
KUNSKAPSÖVERSIKT 
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2.1 Sammanfattning 
Så som jag uppfattar tillgänglighet är visionen med själva 
tillgänglighetsarbetet att skapa ett samhälle som är tillgängligt 
för alla. Att alla människor har lika värde och ska ha samma 
möjlighet att känna delaktighet i samhället. Det kan rent fysiskt 
göras via planer. Syftet med att implementera 
tillgänglighetsperspektivet i planer är att kommunala beslut 
och verksamheter förmedlar vidare till medborgarna att detta 
arbete är eftersträvansvärt. Sedan andra världskriget går det 
att se att medvetandegraden gällande personer med 
funktionshinder har ökat radikalt. Fortfarande kvarstår det 
dock en hel del brister i detta arbete. Som jag ser det sker 
satsningar i första hand på innerstaden när anpassningar 
görs. De tätortsnära friluftsområdena bortprioriteras 
förmodligen från agendan i och med att de åtgärder som görs i 
staden syns mer och får uppskattning av flera. Faktum 
kvarstår dock att alla människor ska ha möjlighet att ta del av 
samhället på lika villkor.  

Detta kapitel är tänkt att ge en bakgrund och inblick till 
friluftslivets och naturens betydelse för människan genom 
historien. Denna historiska bild anser jag är viktig att ha med i 
tankarna när de utvalda översiktsplanerna sedan granskas i 
analysdelen. Den historiska bakgrunden till begreppet hållbar 
utveckling och i synnerhet social hållbar utveckling beskrivs 
för att framhålla hur komplext begreppet är men även för att 
lyfta fram begreppens stora betydelse i politiken, miljövård 
samt planering. Hållbarhet har trots allt inte bara gett upphov 
till oreda utan skapat en strimma hopp om att människor  

 

 

genom samarbete kan arbete med dessa frågor. Genom att 
granska historien kan förhoppningsvis människor få kunskap 
så att gamla misstag inte upprepas samt se att utvecklingen 
går framåt. Det går att se att friluftslivet ofta förknippas med 
hälsa och välbefinnande och planering och förvaltning av 
friluftslivet kan därför tolkas som en viktig del inom den sociala 
välfärden. 

Regeringens mål för friluftslivspolitiken är att stödja 
människors möjlighet att vistas i naturen och utöva friluftsliv. 
Det poängteras speciellt att alla människor ska ha möjlighet till 
naturupplevelser, känna social gemenskap och välbefinnande 
men även få kunskap om natur och miljö. Min tolkning är att 
det är viktigt att värna om friluftslivet ur social 
hållbarhetssynpunkt för att vi ska lära kommande generationer 
hur naturens ska vårdas och skötas så att de i sin tur ska 
kunna föra vidare denna kunskap till senare generationer. 
Detta beskrivs även i propositionen Framtidens friluftsliv 
(Regeringen 2010 s.10). Det står uttryckligen i propositionen 
att statens ansvar är att skapa förutsättningar för ett varierat 
och rikt friluftsliv (Ibid. s.11). Fem sidor i propositionen (Ibid. 
s.11-15) ägnas till att förklara varför tillgänglighet till naturen är 
viktig för alla. 

Det framhålls att det är extra viktigt att underlätta 
tillgängligheten för de med särskilda behov. Ansvaret att 
förbättra tillgängligheten till naturen på ett hållbart sätt och öka 
möjligheten att utöva friluftsliv för alla grupper ligger dels på 
staten men även på kommunerna samt friluftsorganisationer. 
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Detta ansvar delas upp i åtgärder för fysisk tillgänglighet och 
bredare informationskanaler för att nå hela samhället (Ibid. 
s.11). Det kan även nämnas att det i detta examensarbete inte 
innehåller fysiska lösningar på tillgänglighetsproblematiken 
utan tanken är att det ska ingå i debatten samt förmedla 
kunskap som finns inom området. 

 Till analysdelen tar jag särskilt med mig följande information. 
Ett inkluderande friluftsliv beskrivs vara ett friluftsliv som alla 
kan ta del av. En förutsättning för friluftslivet beskrivs vara 
tillgången till att besöka tätortsnära friluftsområden. Det som 
anses vara attraktivt i detta fall är en rik biologisk mångfald 
samt ett varierat landskap med bevarade kulturmiljöer (Ibid. 
s.13). Planeringen och den fysiska gestaltningen måste utgå 
ifrån att alla har olika behov och förutsättningar som fungerar 
för många fler än i dagsläget. Dessa åtgärder kan exempelvis 
vara hårdgjorda stigar och lättillgänglig information, cykel och 
gångbanor till området samt skapa gröna stråk som är fria från 
buller etc (Ibid. s.14). 

 Det finnas en tillgänglighetsproblematik i och med att vissa 
grupper i samhället anser att naturen är svårtillgänglig och 
obekant. För andra är tillgängligheten till naturen en 
självklarhet. Ansvaret ligger på kommunerna att visa på att 
naturen är en del av den svenska välfärden och kulturen via 
information etc (Ibid. s.15). 

  

2.2 Forsknings och kunskapsöversikt  

2.3 Begreppsdefinition 
Kevin Lynch (1984) menar att tillgänglighet spänner över ett 
fält från rent fysisk transport för att nå mål som natur eller 
arbete, till kontakt med andra människor som grundar sig på 
sociala och psykologiska faktorer. Tillgänglighet har också 
med rättvisa att göra vilket innebär att människor med olika 
personliga resurser såsom hälsa, ekonomiska tillgångar, 
familjesammansättning mm är beroende av en inkluderande 
fysisk planering och omgivning. De ovan nämnda grupperna 
av människor kan ha olika anspråk. Det är i huvudsak den 
fysiska aspekten av tillgänglighet som behandlas i detta 
arbete. Tillgänglighet är alltså inte lika för alla och det finns 
olika anledningar till att vissa grupper känner sig ”avskurna” 
från en stor del av ett större område på grund av faktorer som 
funktionshinder, hemarbete eller olika materiella förhållanden 
som innehav av en bil eller inte. Men enligt Lynch är inte 
tillgänglighet bara en fråga om att använda platser utan det är 
även av vikt att kunna hålla sig informerad om politiska 
händelser, men även om mer informella händelser så som 
skvaller. Tillgänglighet kan också variera från tid på dygnet 
eller med årstiderna. Fokus i detta arbete ligger dock inte på 

Detta kapitel ger läsaren en översikt av tidigare forskning. 
Bakgrunden ska ge grundläggande information om 
förutsättningar för kommunal fysisk planering gällande 
tillgänglighet till tätortsnära friluftsområden. 
Begreppsdefinitionen görs för att komma fram till vilka 
begrepp som ska användas för att analysera arbetets empiri. 
Dessa viktiga begrepp tar jag med mig genom hela arbetet. 
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att studera tillgänglighetsfrågan i så pass detaljerad grad. 
Lynch menar att planering kan uppmuntra till daglig kroppslig 
aktivitet men inte på bekostnad av de med funktionshinder. 
Lynch menar slutligen att om en plats struktur är lätt att 
uppfatta, så underlättas tillgängligheten och det blir då lättare 
att identifiera platsen. (Lynch 1984 s.187-190) 

"Ett inkluderande friluftsliv" är ett friluftsliv som alla 
medborgare kan ta del av. För att uppnå detta krävs att 
området har god tillgänglighet och användbarhet. Fysisk 
tillgänglighet kan innebära att det möjliggörs att alla kan 
transportera sig till ett friluftsområde och att det är möjligt att 
röra sig i naturen. Tillgänglighet kan även omfatta faktorer 
som tillgänglighet till service och information (Regeringen 
2010, s13). 

”Allmänt intresse” – Det finns en stark koppling mellan 
kommunerna och det ansvar de förväntas ta för det allmänna 
intresset, där ett verktyg är planeringen. Kommunen förväntas 
alltså ha kompetens att definiera det allmänna intresset 
(Odelstad 2002, s.43-44). Enligt PBL (SFS 2010:900) står det 
att ”vid prövning av frågor enligt denna lag skall både 
allmänna och enskilda intressen beaktas”. Detta innebär att en 
avvägning mellan en rad olika intressen ska ske. Bland dessa 
intressen finns friluftslivet och funktionshindrades behov 
inräknat att ta hänsyn till (Petersson Forsberg 2012, 
s.109,113).  

”Allmän plats” – Synen på vad en allmän plats är har enligt 
Petersson Forsberg, som refererar till Ödmann (1992 s.162) 
ändrats. I 1907 års lagstiftning ingick gator, torg eller annan 
allmän plats i definitionen. 1931 utvidgades detta att även 

innefatta parker trafikområden så som hamnar, järnvägar, 
begravningsplatser, vattenområden samt skydds och 
säkerhetsområden. År 1947 lades dessutom allmänna 
samfärdelser, försvaret och andra för riket förenade behov 
samt rätten att kontrollera tätbebyggelsen och övrig planering i 
form av general och regionplaner skapades. 1987 fastställdes 
att allmänna intressen även omfattade fritidsanläggningar, 
anläggningar för vatten, avlopp och energi samt rätt att fatta 
beslut över glesbygden (1972), riksintressen och prioriterade 
intressen enligt NRL (Petersson Forsberg 2012, s.111-113). 
Kommunen är ofta huvudman för allmän platsmark och 
kommunens byggnadsnämnd utövar tillsyn över att Plan- och 
bygglagens krav följs (Boverket 2005 s.15).     

”Allemansrätten” – Tros ha sitt ursprung från medeltiden då 
långa geografiska avstånd och dåliga kommunikationer i ett 
glesbefolkat land gjorde att vandraren behövde passera 
andras marker, stanna över natten och göra upp eld, plocka 
bär etc. Denna tradition togs sedan för givet när friluftslivet 
började utövas i slutet på 1800-talet (Petersson Forsberg 
2012, s. 125) Miljöbalkens definition av allemansrätten är ”Var 
och en som utnyttjar allemansrätten eller annars vistas i 
naturen ska visa hänsyn och varsamhet i sitt umgänge med 
den.” (MB, 7 kap 1 §)  

”Användbarhet ” – att enbart använda ordet tillgänglighet är 
snävt. Begreppet användbarhet återses ofta när texter 
studeras gällande tillgänglighet. Användbarhet innebär för mig 
att ge personer med funktionshinder möjlighet att vara 
delaktiga och ta del av information etc.  



26 

 

”Friluftsliv och rekreation” – Petersson Forsberg (2012) 
beskriver i sin avhandlig att det finns en föreställning om att 
friluftsliv och naturvistelse kan medverka till stärkt folkhälsa, 
eller i varje fall bibehållen folkhälsa (se Regeringen 2009). 
Detta synsätt på naturen är emellertid inte nytt. 
Medicinalstyrelsen yttrade sig 1936, på riksdagens begäran, 
att friluftsliv ansågs vara en viktig hälsofaktor och att man var 
positiv till att underlätta tätortsbefolkningens möjlighet till 
friluftsliv och rekreation utanför städerna (Petersson Forsberg 
2012, s.19). För övrigt används begreppet rekreation ofta i 
samband med ordet friluftsliv, vilket kan vara problematiskt då 
begreppet rekreation kan kopplas ihop med aktiviteter som 
inte nödvändigtvis behöver ske utomhus så som dans, musik 
och läsning. Snarare handlar begreppet rekreation om att 
återhämta krafter vilket inte nödvändigtvis behöver ske genom 
friluftsliv. En definition av friluftsliv är ”vistelse och fysisk 
aktivitet utomhus för att uppnå miljöombyte och 
naturupplevelse utan krav på tävling” (Petersson Forsberg 
2012, s.33). Emmelin et al. 2010 pekar dock på att denna 
definition kan vara för snäv då friluftslivet även spelar en viktig 
roll inom skola och förskola som pedagogiskt element men 
även är en professionell verksamhet (Emmelin et al. 2010, 
s.31) 

”Fördjupad översiktsplan” – Boverkets förklaring är att det 
ibland behövs en ökad detaljeringsnivå jämfört med en 
översiktsplan som är mer allmänt hållen. Samma krav ställs 
på innehåll och förfarande som i kommunomfattande planer. 
Exempel på områden där det är lämpliga att göra 
fördjupningar är i kommunens olika tätorter där det råder 
konkurrens mellan olika intressen (Ibid.) 

”Tätortsnära friluftsområde” – kan definieras som natur för 
friluftsliv i och nära tätort […] allemansrättslig mark och vatten 
i form av ett sammanhängande landskap av skog, 
odlingsmark, sjöar, vattendrag, våtmarker, hav, kust, skärgård 
och andra natur- och kulturmiljöer i och nära städer och 
tätorter (Emmelin et al. 2010, s. 207-208 i enlighet med 
Regeringens skrivelse 2001/02:173). En annan definition av 
begreppet, vilken används i propositionen Framtidens 
friluftsliv, innebär att begreppet tätortsnära är en geografisk 
zon med minst en kilometers radie runt om tätorten. En större 
ort ger en större zon i och med att mer mark tangeras av 
cirkeln. (Regeringen, 2010 s.30) 

”Naturreservat” – ” Ett mark- eller vattenområde får av 
länsstyrelsen eller kommunen förklaras som naturreservat i 
syfte att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara 
värdefulla naturmiljöer eller tillgodose behov av områden för 
friluftslivet. Ett område som behövs för att skydda, återställa 
eller nyskapa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för 
skyddsvärda arter får också förklaras som naturreservat.” (MB 
7 kap 4 §)  

”Nationalpark” – ”Ett mark- eller vattenområde som tillhör 
staten får efter riksdagens medgivande av regeringen 
förklaras som nationalpark i syfte att bevara ett större 
sammanhängande område av viss landskapstyp i dess 
naturliga tillstånd eller i väsentligt oförändrat skick.” (MB 7 kap 
2 §)  

”Riksintresse” – ”Mark och vattenområden samt fysisk miljö i 
övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av 
deras naturvärden eller kulturvärden eller med hänsyn till 
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friluftslivet skall så långt som möjligt skyddas mot åtgärder 
som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljöer. Behovet av 
grönområden i tätort och i närheten av tätorter skall särskilt 
beaktas...” (MB 3 kap, 6 §)  

”Turism” – ”Turism omfattar människors aktiviteter när de 
reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning för 
kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra syften”. 
(Petersson Forsberg 2012, s.40) 

”Infrastruktur” – den definition som återfinns i 
Nationalencyklopedin är följande: ” […] ett system av 
anläggningar och driften av dessa, som utgör grunden för 
försörjning och förutsättningen för att produktionen ska 
fungera: bla vägar och järnvägar, flygplatser och hamnar, 
kraftverk, eldistribution och andra anordningar för 
energiförsörjning, vatten- avloppssystem, teleförbindelser och 
utbildningsväsendet”. (NE 2)  

2.4 Ekonomiska aspekter på tillgänglighet 
I Petersson Forsbergs avhandling (2012) beskrivs en 
problematik med Sveriges Kommuner och Landstings 
undersökning. SKL menar att befolkningsstorleken kan 
påverka hur kommunerna väljer att organisera fritidsfrågor. 
Detta kan bero på att ett större befolkningsunderlag ger större 
ekonomiska resurser för kommunen vilket kan leda till större 
resurser att arbeta med alla planeringsfrågor bland annat 
friluftsfrågor. Mindre glesbygds och landsbygdskommuner 
organiserar ofta sin nämndorganisation i större 
verksamhetsblock. I större kommuner och storstäder finns ofta 
separata nämnder alternativt sammanslagna kultur- och 

fritidsnämnder. En trend de senaste mandatperioderna är 
dock att antalet fritidsnämnder har minskat (SKL 2008) 

Principen är enligt Boverket att kostnaderna som uppkommer 
när allmänna platser och områden för andra anläggningar än 
byggnader görs användbara för personer med nedsatt rörelse 
och orienteringsförmåga bör täckas enligt ansvars- och 
finansieringsprincipen. Detta innebär att kostnaderna ska 
finansieras inom ramen för ordinarie verksamhet. Innebörden 
är att det är upp till varje sektor i samhället att bedriva sin 
verksamhet så att tillgängligheten blir bättre för alla 
medborgare Det finns dock en teori om ansvars- och 
finansieringsprincipen som innebär att varje verksamhet inom 
kommunen har ett finansieringsansvar för att tillgänglighet 
tillgodoses. I kommunernas budget bör alltså kostnader för 
tillgänglighetsåtgärder täckas (Boverket 2012, s.21). 

Juridiskt sett är merparten av landets allmänna platser ägda 
av kommunerna. Ansvaret anses vara kommunernas att se till 
att nyanlagda och gamla allmänna platser görs användbara 
för alla. Många grupper i samhället kan ha nytta av att de 
fysiska miljöerna blir mer fysiskt tillgängliga, exempelvis för 
äldre och de med funktionshinder etc (Ibid. s. 22).  

I propositionen ”Framtidens friluftsliv” argumenteras det för att 
kommunen särskilt ska verka för att behovet av tätortsnära 
natur ger utslag i den kommunala planeringen. Det framhålls 
att det är av stor vikt att kommunerna arbetar för tillgång och 
bevarande av tätortsnära friluftsområden i översiktsplanerna. 
Vid sidan av dessa frågor uppkommer även en diskussion om 
skötsel och tillgänglighet. Det framhålls exempelvis att de 
kommuner med större befolkning har högre konkurrens om 
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mark och därför bör slå vakt om sina tätortsnära 
friluftsområden i högre utsträckning än vad små kommuner 
behöver (Regeringen, 2010 s.30). 

2.5 Funktionshinder, funktionsnedsatthet och 
handikapp  
Handisam är en myndighet för funktionshinderspolitisk 
samordning i Sverige som arbetar med att samordna landets 
funktionshinderspolitik. Myndighetens mål är att strategiskt 
arbeta för att skynda på utvecklingen i samhället så att alla 
kan delta jämlikt oavsett funktionsnedsatthet. På 
myndighetens hemsida går det att läsa att ungefär 20 % av 
landets befolkning har någon form av funktionsnedsättning. En 
viss differens kan finnas både uppåt och nedåt. Det går att 
konstatera att antalet personer med funktionsnedsättning inte 
minskar utan olyckor, sjukdomar, skador och födelseskador 
kvarstår. På Handisams hemsida förklaras att Funktionshinder 
kan uppstå om miljön, bemötandet eller information brister. 
Funktionsnedsättningar är mer kopplade till en persons 
sjukdom eller diagnos och behöver inte innebära ett hinder för 
delaktighet. Ordet handikapp anses vara ett gammalt uttryck 
som är förknippat med diskriminering, detta uttryck bör därför 
inte användas idag (Handisam 2012-10-03).  

År 2000 antog riksdagen en nationell handlingsplan för 
funktionshinderspolitiken som gav riktlinjer om ökad 
tillgänglighet (Regeringen 2000). Rent konkret ledde detta till 
att Boverket fick i uppdrag att ta fram föreskrifter och allmänna 
råd för hur enkelt avhjälpta hinder skulle åtgärdas senast år 
2010. Det är dock svårt att kontrollera om alla åtgärder som är 
nödvändiga verkligen har vidtagits. Regeringen visar att 

arbetet fortgår med att funktionshindrades situation i samhället 
ska bli bättre inom fem år 2011-2016 (Boverket 2012). En av 
orsakerna till att denna fråga är viktig i planeringen är att 
många med någon form av funktionshinder riskerar att 
utestängda från många typer av fysisk aktivitet vilket ger 
minskad livskvalitet. Därför anser den svenska regeringen att 
det måste satsas extra resurser så att skillnaderna jämnas ut. 
Det bedöms finnas potential för ytterligare åtgärder för att öka 
tillgängligheten till natur och kulturlandskapet vilket i sin tur 
kan leda till ökad folkhälsa. (Regeringen, 2010 s.14-15).  

Citatet nedan visar FN-konventionens intentioner med 
Mänskliga rättigheter. Den huvudsakliga innebörden i citatet är 
att alla samhällsmedlemmar ska ha rättigheter och att det är 
upp till varje land och organisation att förenkla detta arbete.  

”Var och en har, i egenskap av samhällsmedlem, rätt till social 
trygghet, och är berättigad till att de ekonomiska, sociala och 

kulturella rättigheter som krävs för hävdandet av hans eller hennes 
människovärde och utvecklingen av hans eller hennes personlighet, 
förverkligas genom nationella åtgärder och mellanfolkligt samarbete 
i enlighet med varje stats organisation och resurser.” (Regeringen 

2006)  

2.6 Friluftsliv i ett historiskt perspektiv 
Människans förhållande till naturen såg annorlunda ut långt 
tillbaka i tiden än vad det gör idag. Då ansågs naturen vare ett 
hot mot människan då hon var tvungen att skydda sig mot 
vilda djur och andra faror. Det är i huvudsak de senaste 100-
150 åren som det nya synsättet på naturen har växt fram i 
västra Europa. Dagens innebörd av friluftslivet har sina rötter 
från industrisamhällets födelse. Det blev då allt vanligare att 
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spendera sin fritid i rekreativa, hälsosamma, pedagogiska 
utomhusmiljöer (Emmelin et al. 2010, s.26).  

I mitten på 1800-talet var många existerande städer 
överbefolkade samtidigt som inflyttningen från landsbygden 
var stor. De största problemen kopplade till staden var 
hygieniska och trafiktekniska (Svedberg 2003, s.94). I slutet 
av 1800-talet var levnadsförhållandena i exempelvis i 
Stockholm osunda med kolera, smittkoppor och lungsot som 
följd. Detta berodde bland annat på bristfällig avfallshantering 
samt brist av stadsplanering och osunda hälsoförhållanden 
rådde i städerna (Wärneryd et al. 2002 s.44-45). 

Ett viktigt instrument för att styra den kaotiska situationen som 
uppstod i städerna var stadsplanering. Tidigare hade den 
fysiska planeringen i huvudsak koncentrerats på att planera 
helt nya städer. Målet var nu istället att integrera 
stadsplaneringen med sociala och ekonomiska program och 
där igenom skulle objektet staden och dess brister analyseras 
och avhjälpas med ledning från myndigheter och via så 
kallade ”riktade instanser” exempelvis byggande av 
esplanader för att förhindra brand (Svedberg 2003 s.94-95). 
Stadsplaneringen som tog fart på grund av de osunda 
levnadsförhållandena gjorde att förtätning med byggnation av 
högre hus blev en lösning på de osunda förhållandena i 
staden. En hel del ”nyttonatur” så som trädgårdar och 
odlingsmark togs dock i anspråk när de höga husen skulle 
byggas. Den nya trenden blev istället att parker och alléer 
anlades för att öka rekreation och folkhälsa (Wärneryd et al. 
2002, s.44-45). 

Ett tydligt exempel på när grönskan började föras in som ett 
element i städerna var när planerna för det ”nya” Paris ritades 
1853-1870 av Georges- Eugène Haussmann (Wärneryd et al. 
2002 s.45). Hälsoaspekten togs i beaktande genom att nya 
promenadstråk och parker planerades in i stadsbilden 
(Svedberg 2003 s.95). Att parker blev en vanlig företeelse inte 
bara i Paris, berodde troligtvis inte enbart på hälsoaspekten. 
Människor förstod sig inte på hälsorelaterade samband lika 
bra på den tiden som idag. En stor anledning var säkert de 
estetiska värdena som parkerna tillskapade människorna så 
som rekreation samt en plats att umgås på. 

Paris och många andra städer genomgick under denna tid en 
förvandling från att vara en svårframkomlig labyrint till att vara 
en ljus och rymlig stenstad. Längs med boulevarderna 
planterades långa rader av träd. Mer naturtrogna platser 
återskapades i den urbana miljön vilket jag anser tyder på att 
människor ville ha tillgång till ”naturen”. Ett exempel på detta 
från Paris är när ett gammalt stenbrott omvandlades till Parc 
des Buttes Chaumont. Ett konstgjort berg av cement byggdes 
intill vattnet. Utgångspunkten för skaparna bakom de offentliga 
parkerna på 1850-talet var den engelska 1700-tals parkens 
grundmönster med dramatiska publika inslag och tekniska 
hjälpmedel som började användas vid byggnation (Svedberg 
2003 s.96). Parc des Buttes Chaumont finns kvar än idag och 
används i rekreativt syfte. 

Olof Wärneryd et al. (2002) menar i likhet med Emmelin et al. 
(2010) att en förändring i synsättet på friluftslivet skedde under 
industrialismen (Emmelin et al. 2010 s.26, Wärneryd et al. 
2002 s.67). Det ökade intresset för friluftslivet kan förklaras 
med arbete och fritid delades upp i två olika delar i och med 
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att ledighet blev mer vanligt förekommande. Det kan även 
förklaras med att produktion som utfördes under hårda 
omständigheter på arbetet kompenserads med att helt andra 
behov uppstod på fritiden. Naturen kom med tiden att ses som 
en konsumtionsvara och arena för friluftsaktiviteter och socialt 
beteende (Wärneryd et al. 2002 s.68-69). En viktig 
utgångspunkt avseende friluftslivets värde för olika personer 
kan vara att i naturen har människor möjlighet att finna roller 
som de inte får i det vardagliga livet (Ibid. s.70).  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parc des Buttes Chaumont 

Emmelin et al. (2010) menar att ett ”elitistiskt” friluftsliv innebar 
att det blev viktigt för överklassen och medelklassen att ta del 
av naturen på fritiden via aktiviteter som stärkande vistelser i 
skog och mark. Arbetarklassen som behövde vila på sin fritid 
vistades ofta i parker där de kunde rekreerade sig (Ibid. s.27). 
Semesterlagstiftningen i det demokratiserade Sverige en bit in 
på 1900-talet och ökade materiell välfärd gjorde att fler kunde 
få kontakt med naturen på fritiden. Det ledde till att 
vandrarhem, cykelsemestrar och friluftsbad blev allt mer 
vanligt förkommande i landet (Ibid. s.28). År 1936 omnämndes 
friluftslivet på begäran av regeringen som en hälsofaktor och 
därför skulle tätortsbefolkningens möjlighet till friluftsliv särskilt 
beaktas (Wärneryd et al. 2002, s.44). 

Ett motiv till friluftsliv som framkommer i förordet till ”Boken om 
friluftsliv” som skrevs för cirka 100 år sedan år 1910 är: 

I naturen finns hvilan och lugnet, där är luften ren, där blåser det 
friska vindar som har förmågan både att svalka en het panna och att 
jaga bort trötta tankar. Mycket har gjorts för att särskilt ungdomen, 
på hvilken vårt lands framtid hänger, ska dras ut till ett friskt och 
stärkande lif i Guds fria natur. […] Men det är ej blott ungdomen 

som behöfer friluftsliv. Ofta är det fullt ut lika nödvändigt för äldre. 
Trötta, utarbetade, nervösa skola de genom ett ordnat friluftsliv 
långt lättare återvinna hälsa och krafter än genom hundratals 

mediciner. (Emmelin et al. 2010, s.33) 

Välfärdssamhället som skapades i Sverige under 
efterkrigstiden gjorde att friluftslivets utveckling gick mot att bli 
mer materiell och avancerad friluftsutrustning utvecklades. År 
1967 gav ”Den Fysiska Riksplaneringen” signaler om att 
staten hade intresse i att planera friluftslivet. Intressena 
förmodas dock främst varit samhällsekonomiska. Insatser 
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riktades mot att standarden inom prioriterade områden skulle 
förbättras gällande parkeringsplatser, vandringsleder och 
vindskydd etc. I fritidsutredningen från år 1962 skrivs det 
exempelvis följande. 

” […] Om man vill bereda så stor del av svenska folket som möjligt 
tillfälle till ett rikt och omväxlande friluftsliv till rimliga kostnader finns 

all anledning att befrämja tillkomsten av välplanerade och 
välutrustade kollektiva anläggningar.” (Emmelin et al. s.29) 

Redan Henri Lefebvre framhöll i mitten på 1900-talet i sin bok 
”Staden som rättighet” att alla boende i en stad ska ha samma 
rättigheter till den. Det förekommer en kritik mot att politikerna 
har alltför stort inflytande över planeringen av offentliga platser 
som tätortsnära friluftsområden. Lisberg Jensen och Ouis 
(2008) menar att anpassning av områden i en viss riktning kan 
vara ett sätt för myndigheter och politikerna att styra 
människors användning av vissa områden i en önskad 
riktning. De vidhåller en liknande tolkning av hur 
rekreationsområdena användes historiskt sett som beskrivs av 
forskarna Wärneryd et al. och Emmelin et al. ovan. Enligt 
Lisberg, Jensen och Ouis kan det finnas en problematik med 
att kommunala tjänstemän bestämmer hur områden ska 
användas av människor. Detta på grund av att 
etablissemanget, den tidigare överklassen, hade stort 
inflytande på hur tätortsnära rekreationsområden användes av 
exempelvis arbetarklassen. Idag bör inga sådana kopplingar 
uppstå som kan förknippas med detta, därför bör människors 
inflytande över planeringen i kommunerna gällande 
tillgänglighet till tätortsnära friluftsområden vara stort (Lisberg, 
Jensen & Ouis, 2008). 

Idag har naturens betydelse för människors hälsa fått ökad 
uppmärksamhet i och med att naturen bidrar till en stor dos av 
vardagsmotion och rekreation för människor. Det kan 
konstateras att brist på motion kan leda till ökad ohälsa och 
sjukskrivningar med produktionsbortfall som följd (Bodil & 
Lindgren 2006). Wärneryd et al. (2002) nämner dock att en 
trend som går att se idag är att naturen blir en symbol och 
resurs samt ett projekt precis som många andra inom den 
urbana livsstilen för människor, vilket kan yttra sig på många 
varierande sätt (Wärneryd et al. 2002, s70). 

Statens Folkhälsoinstitut har satt upp elva stycken 
folkhälsomål. De mål som Folkhälsoinstitutet vill att 
kommunerna ska arbeta med är följande. Målen som jag 
anser har koppling till examensarbetets ämnesval har 
markerats med fet stil. 

1. Delaktighet och inflytande i samhället 

2. Ekonomiska och sociala förutsättningar 

3. Barn och ungas uppväxtvillkor 

4. Hälsa i arbetslivet 

5. Miljöer och produkter 

6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård 

7. Skydd mot smittspridning 

8. Sexualitet och reproduktiv hälsa 

9. Fysisk aktivitet 
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10. Matvanor och livsmedel 

11. Tobak, alkohol, narkotika, doping och spel (Statens 
Folkhälsoinstitut 2009)  

Regeringens proposition Framtidens friluftsliv lyfter fram 
regeringens politiska målformuleringar. På en konkret nivå 
görs detta via de tio målen för friluftspolitiken i Sverige. Målen 
som jag anser har koppling till examensarbetets ämnesval, 
tillgänglighet till tätortsnära friluftsområden, har markerats med 
fet stil. 

• Naturen är tillgänglig för alla 

• Personligt och ideellt engagemang står i centrum 

• Allemansrätten värnas 

• Det hållbara brukandet tar hänsyn till friluftslivets behov 

• Kommunernas ansvar för den tätortsnära naturen är 
stark 

• Friluftslivet bidrar till landsbygdsutveckling och regional 
tillväxt 

• Skyddade områden är en tillgång till friluftslivet 

• Friluftslivet har en given roll i skolans arbete 

• Fysisk aktivitet och avkoppling stärker folkhälsan 

• Beslut om friluftsliv fattas med god kunskap (Regeringen, 
2010 s.12)  

Dessa fyra markerade sektorsmål anser jag pekar på att 
kommunerna i huvudsak har en omfattande uppgift att genom 
fysisk planering värna om folkhälsan och bland annat se till så 
att tätortsnära friluftsområden är tillgängliga.  

2.7 Natur och friluftsliv ur ett 
hållbarhetsperspektiv 
Rachel Carson kom år 1962 ut med sin bok Tyst vår som fick 
stort genomslag inom miljörörelsen, för fackmän och för 
allmänheten som gjordes uppmärksamma på ett flertal 
miljöproblem. Detta i stor utsträckning marknadskrafterna och 
intresset för miljöfrågor började finna vägen in i politiken. 
Brundtland kommissionens rapport Vår gemensamma framtid, 
som kom ut år 1987, gav global spridning av begreppet 
”hållbar utveckling”. Detta innebar en förändring av synen på 
hur ett samhälle skulle planeras, där även ett globalt 
perspektiv implementerades i det nationella miljöarbetet. Det 
är från Brundtlandkommissionens rapport som det kända 
citatet ”Hållbar utveckling är en utveckling som möter dagens 
behov utan att kompromissa om möjligheterna för framtida 
generationer att möta sina behov” kommer från (Olsson red. 
2005 s.12-15). En liknande formulering går idag att hitta i 
Plan- och bygglagen (1 kap 1 § PBL, SFS 2010:90)  

Intentionerna med Brundtlandsrapporten slogs fast vid FN: s 
konferens i Rio 1992 som resulterade i Agenda 21 som är ett 
handlingsprogram för hållbar utveckling. Intentionerna var att 
arbeta för ekonomisk, ekologisk och social hållbar utveckling. 
Idag har detta arbetet utvecklats och det finns ett starkt stöd 
för hållbarhetsarbetet i EU samt hos politiker på nationell samt 
lokal nivå (Olsson red. 2005 s.12-15). 
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De tre hörnstenarna inom hållbarhet är: 

 Att leva på ett sätt som är ekologiskt hållbart och 
bärkraftigt på lång sikt. 

 Att leva på ett sätt som är ekonomiskt hållbart och 
upprätthålla en levnadsstandard på lång sikt. 

 Leva på ett sätt som är socialt hållbart nu och i 
framtiden. 

Det finns en uttalad oro för många praktiska frågor inför 
framtiden. Frågor som tidigare uppfattats vara perifera och 
svåra att jobba med har tack vare Brundtlandsrapporten fått 
ett nyvaknat intresse de senaste 50 åren. Gemensamt 
engagemang inom dessa frågor har blivit en tydlig trend och 
hållbarhetsfrågorna har utan tvekan rotat sig i debatten. 
Människor hade från början lättast för att ta till sig de 
ekonomiska och ekologiska aspekterna av hållbarhet då den 
sociala hållbarheten är den dimension av hållbarhet som är 
svårast att sätta sig in i. Enligt Dillard, et al. (2009) börjar allt 
fler discipliner sätta sig in i och erkänna även den sociala 
hållbarhetens betydelse (Dillard, et al. 2009 s.1). 

Ett av dilemmana gällande hållbarhet är att människor lever 
med de dubbla kraven att höja levnadsstandarden för de 
fattiga och utsatta i världen och samtidigt leva inom miljöns 
gränser. Exempel på orosmoment är den globala 
uppvärmningen. Utmaningen gällande hållbarhet i stort är att 
begränsa de miljömässiga skadorna som skapas genom 
mänsklig verksamhet och samtidigt minska lidandet som 
orsakas av fattigdom och ojämlikhet mellan olika grupper i 
samhället (Ibid.). 

2.8 Social hållbarhet 
Den sociala hållbarhetsaspekten är en komplex fråga att 
arbeta med och vid en jämförelse av hur mycket de tre 
aspekterna ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet tas upp 
i forskningen menar Magis och Stinn att forskningen är 
bristfällig inom området social hållbarhet (Dillard, 2009). 

Under de senaste åren har urbansociologins inriktning varit 
sociala förändringar i den urbana miljön. Intresset bland olika 
samhällsaktörer att lägga fokus på social hållbar 
stadsutveckling satt i relation till ekonomisk och ekologisk 
omvandling har ökat (Boverket nov 2010). 

Forskarna Polèse och Stren menar att: 

”Social hållbarhet avser politikers och institutioners övergripande 
ansvar att integrera olika grupper samt kulturell praxis på ett rättvist 

sätt.” (Polèse, Stren 2000, s.3) 

Det finns en moralisk aspekt gällande att staten, myndigheter 
och kommunerna ska skänka livskvalitet för dess invånare 
som kan manifesteras via en god balans mellan naturen och 
staden etc. Ledord som jämlikhet, frihet, solidaritet samt 
frigörelse används ofta när det talas om social hållbarhet 
(Polèse, Stren 2000, förord). Social hållbarhet baseras enligt 
Magis och Stinn (2000) på att de två huvudmålen rättvisa och 
demokrati uppfylls (Dillard et al 2009, s.16). Att uppnå målen 
rättvisa och demokrati förutsätter ett aktivt civilt samhälle med 
fungerande institutioner. Det är enligt Polèse och Stren (2000) 
politiker och institutioner i samhället som har det övergripande 
ansvaret att se till att ojämlikhet gällande hälsa minskar och 
ger alla invånare samma förutsättningar att använda det 
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offentliga rummet (Polèse, Stren 2000, s.3). En viktig aspekt 
av social hållbarhet är på vilket sätt staten, myndigheter och 
kommunerna, organisationer och medborgare tar ansvar för 
hållbar utveckling. Det är inom den sociala sfären för 
hållbarhet som människors förståelse för naturen utvecklas 
etc. (Dillard, et al. 2009 s.1) 

Tapio Salonen menar att i de flesta svenska städer pågår 
processer och fenomen som stärks av staden i sig. De 
processer som ständigt pågår inom fältet för social hållbarhet 
rör identitet, tillhörighet och relationer mellan människor 
(Salonen 2011 s.12). Många svenska städer har genomgått 
fysiska strukturella förändringar i och med att samhället har 
gått från industrialism till postindustriellt samhälle sedan 1960-
talet (Ibid. s.17). I Sverige ska länsstyrelserna vara de 
institutioner i landet som ger granskar så att lagar och 
förordningar följs i den fysiska planeringen. 

Salonen (2011) menar att industrisamhället i efterhand ses 
som en trygg tillvaro med tydliga rutiner. Många skulle nog 
säga i efterhand att det var mer osäkert och ohälsosamt än 
idag. Det går dock att konstatera att arbetsmarknaden och 
samhället i sig är mer svåröverskådligt idag (Salonen 2011, 
s.20). Det postindustriellt samhälle tenderar att leva i skuggan 
av det dåtida industrisamhället om inte nya betydelsefulla 
näringar för samhället uppstår. Det kan vara i egenskap av 
roller som boende, patient, förälder eller uteblivande av dessa 
roller som överläge kontra underläge manifesteras i samhället. 
Inom medborgarskapet förväntas alltså sociala rättigheter och 
skyldigheter uppfyllas (Ibid. s.21). 

De sociala aspekterna som påverkar en stad är många och 
kan vara svåra att ringa in (Ibid. s.22). Begrepp som synliggör 
begränsningar och utvidgningar i människors levnadsvillkor är 
deliberativ demokrati och governmentality etc. Salonen ställer 
sig i likhet med Wärneryd et al: s. resonemang, se ovan, sig 
frågan till vilka medborgare som vinner respektive förlorar på 
den samhälleliga omvandlingsprocessen där människor ses 
som konsumenter i samhället i allt fler sammanhang. Frågan 
uppkommer här om det finns en risk att svagare grupper får ta 
ett steg tillbaka i och med de starkare gruppernas ökade makt 
att utöva sina medborgerliga rättigheter? (Ibid. s.24) 

2.9 Friluftsliv i förändring 
Undersökningen ”Förslag till mätbara mål för friluftspolitiken, 
redovisning av regeringsuppdrag” ger en statistisk bild över 
vilka aktiviteter som är mest populära att utföra i tätortsnära 
friluftsområden. Min tolkning är att om inte satsningar görs för 
att anpassa tillgängligheten till dessa områden riskerar 
personer med rörelse- och funktionshinder att stängas ute 
ifrån friluftsområden. Studierna är genomförda inom 
forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring, genom ett stort 
antal enkäter och intervjuer (Naturvårdsverket 2012a, s.12-
14). Det kan hända att människor som deltagit i 
undersökningen överdrivit aktivitetsgraden på grund av att 
friluftslivet är starkt kopplat till en positiv aktivitet för många. 
Detta är inte min egen undersökning utan istället återger jag 
Friluftsliv i förändrings tolkning av data gällande hur 
svenskarna använder och värderar friluftslivet. 

De tre viktigaste motiven för att ägna sig åt aktiviteter i natur- 
och kulturlandskap är: 
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1. utöva fysisk aktivitet (vanligast motivet vardagen) 
2. uppleva avkoppling (social samvaro, vanligaste motivet 

på helgen) 
3. vara nära naturen 
 

Aktiviteter som människor ägnar sig åt mer än 60 ggr/år  

1. nöjes- och motionspromenad 
2. cykelturer  
3. ströva i skog och mark 
4. promenera med hund 

 
I Friluftsliv i förändrings undersökning tycker man sig kunna se 
att föräldrarnas uppväxt inte har så stor betydelse för vilka 
aktiviteter barnen väljer. Dock tycks det gå att se via 
undersökningen att svenska föräldrar utövar aktiviteter i större 
utsträckning än personer vars föräldrar växt upp utomlands. 
Ca 50 % uppger att de får ökade insikter om samspelet i 
naturen och en känsla av att själva vara en del av den, när de 
vistas ute i naturpräglade miljöer. Endast ett fåtal delar inte 
denna uppfattning. Det framkommer även av undersökningen 
att den självskattade hälsan minskar drastiskt om personen 
inte har utövat friluftsliv under det senaste året. Det behöver 
inte vara en särskilt påkostad aktivitet att utöva friluftsliv vilket 
tyder på att friluftsliv inte är en klassrelaterad aktivitet i sig 
(Friluftsliv i förändring).  

I undersökningen belyses även att aktiviteter som män och 
kvinnor ägnar sig åt i naturen kan skilja sig åt. I 
undersökningen går det även att utläsa att kvinnor tycks vara 
mest aktiva utövare av friluftsaktiviteter i naturen. Aktiviteter 
som kvinnor ägnar sig åt mer än 20 ggr/år är solbad, picknick 

och stavgång. Medan män företrädelsevis ägnar sig åt 
joggning, terränglöpning samt jakt och fiske. Detta liknar 
Wärneryd et als. (2002) iakttagelse att naturen har central 
genom historien för mannens via jakt och fiske etc. 

Nedan redovisas den statistik som kom fram i ovan nämnda 
undersökning. I denna del av undersökningen har inte en 
uppdelning efter kön gjorts.  
 
 
Nöjes- eller motionspromenad minst en gång 
under 12 månader  

95 % 

Barn ute i naturen under ledig tid under uppväxt 
”ofta eller mycket ofta” 

94 % 

Helt eller delvis eniga med påståendet att 
allemansrätten är viktig att försvara 

94 % 

Vistelse i naturen gör vardagen mer meningsfull 90 % 

Hade rätt svar på grundläggande frågor om 
allemansrätten 

90 % 

Personer tror att det inte finns någon 
utomhusaktivitet som de kommer ägna sig mindre 
åt om 5 år 

80 % 

Anser att allemansrätten är viktig för personligt 
utövande av utomhusaktiviteter 

75 % 

Personer som vistas ute i naturen under vardagar 
”ganska ofta” eller ”mycket ofta” 

<50 % 
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Personer som tror att de kommer ägna mer tid åt 
friluftsaktiviteter på vardagen 

<50 % 

Personer som tycker att det finns 
utomhusaktiviteter som de vill ägna sig mer åt 

 50 % 

Möjlighet till friluftsliv har helt eller delvis påverkat 
valet av boende 

40 % 

Personer som tror att de kommer minska någon 
aktivitet 

20 % 

                                         
 (Naturvårdsverket 2012a) 

2.10 Friluftsliv i översiktlig planering 
I och med införandet av plan- och bygglagen den 1 juli år 1987 
blev det obligatoriskt för kommunerna att upprätta 
översiktsplaner (Boverket 1996, s. 8). Tidigare hade planerna 
benämnts kommunalplan respektive markdispositionsplan. 
Beslutsansvaret decentraliserades från staten till kommunerna 
som själva fick ansvaret för plan och byggbeslut. 
Återkopplingen till staten sker via Länsstyrelsen som har till 
uppgift att lämna granskningsyttrande om planerna som 
kommunerna upprättar. Gamla och nya plan- och bygglagens 
intentioner är att översiktplanen ska aktualiseras under varje 
mandatperiod för att debatten kring planeringsfrågor ständigt 
ska hållas levande (Boverket 2012-06-05). Översiktsplanerna 
är dock inte bindande vilket står i 3kap 3§ PBL (PBL, SFS 
2010:900). 

Enligt PBL ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan som 
omfattar hela kommunens yta (PBL, SFS 2010:900). 
Översiktsplanen ska ange inriktning för långsiktig utveckling, 
framtida planer och användning av den fysiska miljön i 
kommunerna. I översiktsplanen ska avvägningen mellan olika 
intressen vara tydliga och hänsyn ska tas till nationella och 
regionala mål och översiktsplanens konsekvenser måste 
tydligt kunna utläsas (Boverket 1996, s.31). Det är även viktigt 
att översiktsplanen ska ange inriktningen för långsiktig 
utveckling av den fysiska miljön och att planens intentioner 
kan kopplas ihop med hållbarhetsmålen (Ibid. s. 32). 

Ett problem som Petersson Forsberg (2012) tycker sig kunna 
iaktta är att intentioner för friluftslivet kan stå i konflikt med 
andra intressen. Hon tycker sig även kunna se att 
friluftsfrågorna tas upp på olika ställen i svenska kommuners 
översiktsplaner. Denna fragmentering är inte till fördel för 
frilufts intresset i och med att få läser översiktsplanerna från 
"pärm till pärm" utan snarare slår upp de saker som är av 
intresse för läsaren (Petersson Forsberg, 2012 s.178). Ett krav 
är dock att det i översiktsplanen ska tas hänsyn till behovet av 
grönområden och parker i anslutning till tätorten. Tillgången 
på natur- och grönområden är enligt Boverket ett berikande 
inslag i vardagsmiljön som kan tillgodose behoven av 
rekreation (Boverket 1996. s.21). 

I kommunerna behövs översiktsplanerna för att ge invånarna 
information om markanvändningen samt för att utgöra en 
plattform för framtida beslut och vara underlag för framtida 
detaljplaner och bygglovsgivnig (Ibid. s. 32). Enligt Boverket är 
de tre främsta syftena med översiktsplanen att vara ett 
visionsdokument, vara vägledande i kommunens och andra 
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myndigheters beslut samt vara ett dialogverktyg mellan staten 
och kommunen beträffande allmänna intressen, 
riksintressenas innebörd och avgränsning (Ibid. s.7). Men för 
att få detta förtroende måste planen vara aktuell, nyanserat 
utformad och konkret. Förändringarna måste även ske utifrån 
att befintliga värden medverkar till att förändra och främjar en 
god livsmiljö (Ibid. s.11). 

I översiktsplanen ska det redovisas hur riksintressena som 
pekas ut ska tillgodoses och att konsekvenser av planerna 
tydligt ska framgå. Hänvisningar till 
hushållningsbestämmelserna i Naturresurslagen, NRL, ska 
även ske i planen. Dessa bestämmelser syftar till att 
ändamålsenlig struktur för bebyggelse, grönområden och 
kommunikationsleder etc ska främjas (Ibid. s.7). 

Den 2 maj 2011 i och med införandet av den nya PBL (SFS 
2010:900) förstärktes översiktsplanens strategiska roll och 
bestämmelserna om aktualitetsprövning blev allt tydligare. 
Översiktsplanen anger inriktning för långsiktig utveckling, 
framtida planer och användningen av den fysiska miljön i 
kommunerna. Planen ska även vara vägledning för beslut om 
användning, bevarande och utveckling av mark- och 
vattenområden och den byggda miljön. I översiktsplanen blir 
avvägningen mellan olika intressen tydliga och hänsyn ska tas 
till nationella och regionala mål samt att översiktsplanernas 
konsekvenser tydligt ska kunna utläsas (Boverket 2012-06-
05). 

“Kommunen ska i översiktsplanen redovisa sin bedömning av hur 
skyldigheten att enligt 2 kap. ta hänsyn till allmänna intressen vid 
beslut om användning av mark och vattenområden kommer att 

tillgodoses...” (3kap 4§ PBL, SFS 2010:900) 

Översiktsplanerna behövs även för att ge invånarna 
information om markanvändning och riksintressen samt för att 
utgöra en plattform för framtida beslut om framtida 
detaljplanering och bygglovsgivning inom kommunen. I och 
med att översiktsplanerna ska ange inriktningen för långsiktig 
utveckling av den fysiska miljön kan intentionerna med den 
översiktliga planering som sker i landet kopplas ihop med 
hållbarhetsmålen. Boverket vill att kommunerna ska kartlägga 
sina unika behov och värden så att detta kan tillvaratas 
(Boverket 2012-06-05). 

Antalet aktuella översiktsplaner i Sverige hade 2010 den 
största noteringen sedan 1991 med 34 stycken nya planer. 
Problemet med inaktuella översiktsplaner kvarstår dock. En 
tredjedel av landets kommuner har nämligen översiktsplaner 
som antogs under 1990-talet. Om en översiktsplan är 15-20 år 
gammal kan de omöjligen ge uttryck för kommunens eller 
statens intressen på ett rättvist sätt då så många faktorer kan 
har förändrats under tiden. De äldre översiktsplanerna går inte 
heller in på hur olika motstående intressen och konflikter inom 
kommunerna bör hanteras. På detta område har en stor 
förändring skett de senaste åren (Boverket 2012-06-05). 

Avgörande för möjligheterna att åstadkomma en hållbar 
utveckling och en god livsmiljö för stadens invånare anser 
Boverket vara den fysiska strukturen, det vill säga hur 
bostäder, grönområden, service, arbetsplatser, vägar och 
järnvägar är lokaliserade i förhållande till varandra. Parker, 
rekreationsområden och mötesplatser konstateras vara viktiga 
för trivsel och hälsa i kommunerna. Boverket tycker sig även 
kunna se att fel lokaliserade satsningar, dåligt utformade 
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miljöer och sargade natur- och kulturvärden ger låg 
attraktivitet åt kommunen (Boverket 2012-06-05). 

Enligt Boverket finns det samband mellan att skapa en 
långsiktigt hållbar samhällsstruktur och miljömässiga och 
sociala fördelar men också ekonomiska. Argument används 
som ju mer splittrad och ogenomtänkt kommunens fysiska 
struktur är desto längre är avstånden mellan bostäder, 
arbetsplatser och service. Detta kan leda till otrivsamma och 
bullriga miljöer men även öka kostnaderna för gator, va-
ledningar, sjukvård, socialtjänst, brottsbekämpning, 
skolskjutsar och kollektivtrafik (Boverket 2012-06-05). 
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  KAPITEL 3 TEORETISKA 
UTGÅNGSPUNKTER 
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3.1 Sammanfattning 
Tillgänglighetsperspektivet som finns i lagstiftningen och 
nationella mål ska ingå i myndighetsutövningen från regional 
till kommunal nivå. Sveriges riksdag har undertecknat FN:s 
konvention för mänskliga rättigheter och FN:s standardregler 
för tillgänglighet, därför är det viktigt att dessa mål även når ut 
till den dagliga kommunala planeringen. 
 
Plan- och bygglagen samt Miljöbalken syftar till att skapa en 
hållbar utveckling i samhället. I PBL (SFS 2010:900) 
omnämns friluftslivet indirekt genom att tala om allmänt 
intresse och i MB görs samma sak när det resoneras kring 
riksintressen för naturvård och friluftsliv, vilka är de 
riksintressen som berör detta examensarbete. Områden som 
är utsedda som riksintressen för naturvård och friluftsliv kan 
vara platser där det är möjligt att vandra, plocka svamp- och 
bär, paddla, cykla, åka skidor, vandra samt utföra natur- och 
kulturstudier. Men friluftslivet förefaller inte ha så starkt skydd 
som det går att föreställa sig. Det finns en kritik mot att 
lagstiftningen inte ger tillräckligt tydliga riktlinjer för hur 
avvägningen mellan intressena ska ske. I analysdelen ska 
därför en granskning se hur dessa frågor kommer till uttryck i 
översiktsplanerna. 

3.2 Normativa utgångspunkter 

3.3 Tillgänglighet internationellt 
Detta är tre representativa begrepp som ofta tas upp inom den 
forskning jag har studerat gällande tillgänglighet och därför vill 
jag använda dem som teoretiska utgångspunkter i detta 
examensarbete. 

 Rörlighet (Mobility) vilket innebär att kunna ta sig till de 
platser som man är intresserad av och kunna röra sig 
på denna platser (Emmelin et al. 2010, s.190-191). 

 Tillträde (Access) innebär i mer formell bemärkelse att 
det är tillåtet att besöka ett område eller en plats (Ibid.). 

 Tillgänglighet (Accessibility) vilket är ett mer 
övergripande begrepp. Här betonas att det är viktigt att 
tillgänglighet inte enbart handlar om de två nämnda 
begreppen tillträde eller rörlighet utan att diskussionen 
sker på en bredare nivå. Här poängteras att det kan 
handla om beteende  samt ekonomiska, tekniska och 
kulturella men framförallt sociala frågor. Det sociala 
beteendet hänger ihop med hur vi lär oss att “använda” 

Detta kapitel syftar till att ge en översiktlig bild över statens 
intentioner gällande tillgänglighet och dess utveckling med hjälp 
av plan- och bygglagen och miljöbalken. Allemansrätten samt 
riksintressen beskrivs då det känns viktigt att redogöra för de 
instrument som staten har att styra utvecklingen med dagens 
lagstiftning.   
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naturen under uppväxten via föreningar, skola och 
föräldrar (Ibid.). 

Grundbulten när det talas om förvaltning och planering av 
friluftsliv är tillgänglighet enligt min tolkning av Emmelin et al. 
(2010). När planeringen utförs kan olika grupper med olika 
friluftsbehov behöva identifieras, antingen utifrån olika 
individer och behov, eller utifrån samhällsintresse. Detta 
ställer dock krav på att naturen ibland behöver tillrättaläggas. 
Då involveras de grundläggande aspekterna ekonomi och 
juridik samt de fysiska, mentala och sociala aspekterna. För 
att tillgänglighetsanpassa tätortsnära friluftsområden kan de 
behöva tillrättaläggas genom omvandling av naturen och via 
kontinuerlig skötsel. Detta kan dock leda till att annan 
miljöpåverkan så som transporter hålls nere vilket hade 
kunnat skada naturen (Emmelin et al. 2010, s.347). 

3.4 Plan- och bygglagen (PBL, SFS 2010:900) 
I plan- och bygglagens portalparagraf sägs att lika sociala 
förhållanden samt en hållbar livsmiljö ska vara de 
övergripande syftena för lagens användning.  

”I denna lag finns bestämmelser om planläggning av mark och 
vatten och om byggande. Bestämmelserna syftar till att, med 

hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en 
samhällsutveckling med jämna och goda sociala 

levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för 
människan i dagens samhälle och för kommande generationer” (1:1 

§ PBL, SFS 2010:900). 

Definitionen av vad som menas med enskilda och allmänna 
intressen anser jag vara lite oklart. En anledning för staten att 

arbeta för de allmänna intressena kan enligt min uppfattning 
vara att människor tenderar att i första hand tänka på sina 
egna intressen. Att staten värnar om allmänna intressen kan 
alltså bero på att intressen som individen annars har svårt att 
se med egna ögon är lättare att se från ett annat perspektiv. 
Detta kan ske via översiktsplaneringen, fördjupade 
översiktsplaner, detaljplanering, områdesbestämmelser eller 
regionplaner. En avvägning ska så som jag tolkar det ständigt 
göras mellan olika allmänna intressen samt allmännytta, 
exempelvis åtgärder som förbättrar hälsan och kostnader 
detta medför. I vissa fall kan allmänheten föra en 
argumentation som förespråkar att miljöer inte ska förvanska 
vid tillgänglighetsanpassning etc. Enligt nya PBL ska 
kommunerna med hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- 
och klimataspekter samt mellankommunala och regionala 
förhållanden främja följande. 

” 1. en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning 
av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder, 
2. en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och 
användbar för alla samhällsgrupper, 
3. en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och 
råvaror samt goda miljöförhållanden i övrigt, och 
4. en god ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens. Även i 
andra ärenden enligt denna lag ska hänsyn tas till de intressen som 
anges i första stycket.” (PBL kap 2, 3 §, SFS 2010:900) 

En skärpning av lagstiftningen har gjort att ett andra stycke 
infördes i 3 kap. 18 § PBL vilket anges av kraven i 3 kap. 15 § 
1 st 5 p PBL (SFS 2010:900). Tidigare gällde att användbarhet 
för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga 
skäligt ska uppfyllas på allmänna platser och områden för 
andra anläggningar än byggnader. Nu har ordet skäligen bytts 
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ut till alltid. Områden för andra användningar än byggnader 
definieras inte i PBL. I Boverkets skrift Tillgängliga platser 
definieras andra anläggningar än byggnader vara bland annat 
de som räknas upp i 8 kap. 2 PBL, idrottsplatser, 
småbåtshamnar och friluftsbad etc (Boverket 2005, s.6). 

I och med den nya PBL-lagstiftningen har förutsättningarna för 
kommunens tillsynsarbete förbättrats. Fungerande tillsyn 
anses av regeringen vara grundläggande för att öka den 
fysiska tillgängligheten i samhället. Lagändringen innebär att 
det ligger på byggnadsnämndens ansvar att kontrollera så att 
miljön är tillgänglighetsanpassad innan planen antas. 
Lagändringen innebär trots förutsättningar för mer rättvisa 
prövningar dock att byggherren är den som slutgiltigt ansvarar 
för att tillgänglighetskraven uppfylls. Enligt Plan- och 
Byggförordningen har Boverket och Länsstyrelserna ansvar 
att vägleda kommunerna i tillsynsarbetet, där användbarheten 
för alla ska kontrolleras i ett tekniskt samråd (Framtiden 
friluftsliv, s.38-39). 

3.5 Miljöbalken (MB, 1998:808) 
Miljöbalken trädde i kraft 1998, behov av en speciallag inom 
miljöområdet ansågs vara nödvändig. Portalparagrafen i 
miljöbalken framhåller vilket ansvar dagens generation har för 
att lämna över ett hållbart samhälle till kommande 
generationer. 

”Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar 
utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer 
tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger 
på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt 
att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar med att 

förvalta naturen väl 1. människors hälsa och miljön skyddas mot 
skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar 
eller annan påverkan, 2. värdefull natur- och kulturmiljöer skyddas 
och vårdas, 3. den biologiska mångfalden bevaras, 4. mark, vatten 
och fysisk miljö i övrigt används så att en ekologisk, social, kulturell 

och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning 
tryggas, och 5. återanvändning och återvinning liksom annan 
hushållning med material, råvaror och energi främjas så att ett 

kretslopp uppnås.” (1:1§ MB,1998:808) 

I 3:e kap 6 § MB skrivs att: 

 ”Mark och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har 
betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller 

kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet ska så långt möjligt 
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller 

kulturmiljö. Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av 
tätorter skall särskilt beaktas. Områden som är av riksintresse för 
naturvården, kulturmiljövården eller friluftslivet ska skyddas mot 

åtgärder som anges i första stycket (3:6 § MB,1998:808) 

3.6 Allemansrätten 
Naturvårdsverkets definition av kulturarvet allemansrätten är 
att den ger alla en unik möjlighet att röra sig fritt i naturen, 
men rättigheten ger även skyldigheten att inte störa eller 
förstöra något för markägaren. Denna rätt för alla att vistas fritt 
i naturen innebär även att visa hänsyn till djur och andra 
människor i naturen (Naturvårdsverket). Emmelin et al. 
använder sig av en liknande definition. Allemansrätten 
definieras inte trots att den finns med i grundlagen och andra 
lagar utan andra lagar sätter upp ramar för olagliga beteenden 
så som (hemfridsbrott) etc (Emmelin 2010 s.189).  
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Ursprunget till begreppet ligger enligt Emmelin et al. i 
bondesamhällets allmänningar där det blev viktigt att 
kontrollera vem som tillhörde byn (Ibid. s.194). Med hjälp av 
allemansrätten blev det möjligt att kollektivt sköta bete, jakt 
och fiske etc. Begreppet ”allemansrätt” började sannolikt 
användas på 1950-talet i Sverige då allemansrätten samt 
strandskyddet användes för att få ut människor i skog och 
mark (Naturvårdsverket). Allemansrätten ger stor frihet 
gällande aktiviteter och hur människor får röra sig i naturen. 
Ett sätt att försöka reglera detta kan vara att styra 
användningsmönster och på så vis begränsa allemansrätten. 
Exempel på inskränkningar kan vara eldnings- och 
tältningsförbud på allmänna platser. Ofta finns det befogade 
argument för att dessa regler sätts upp. 
Petersson Forsberg (2012) tar upp att allmensrätten i Sverige 
har använts som ett mindre kostsamt sätt att få människor i 
rörelse på sin fritid. Jämfört med att bygga exempelvis 
idrottsanläggningar kan människor använda sin kreativitet 
över vilka aktiviteter naturen erbjuder. Vissa framsynta 
investeringar gjordes av ett antal kommuner för att ge 
invånarna naturområden att vistas i, många av dessa lever 
kvar än idag exempelvis Nackareservatet i Stockholm. 
Friluftslivets värden kopplas ofta samman med allemansrätten 
och kan historiskt sett vara ett sätt att komma ifrån stadens 
osunda levnadsförhållanden. Idag är framförallt den 
stillasittande livsstilen som anses kunna ändras om friluftslivet 
ökar. Viss forskning finns nämligen som framhåller att 
välfärdssjukdomar minskar vid ökad fysisk aktivitet. 

Välfärdssjukdomar kopplade till en stillasittande livsstil vilket 
leder till sjukskrivningar, produktionsbortfall och 
sjukvårdskostnader var i Sverige år 2002 uppe i sex miljarder 
kronor. Följden av denna forskning har blivit ökad 
uppmärksamhet på friluftsfrågor från statens sida. Att öka 
investeringarna för friluftslivet ligger därmed i linje med 
förebyggande hälsovård (Petersson Forsberg 2012, s 20-21). 

3.7 Riksintressen 
Ett riksintresse kan vara ett område eller miljö som är 
skyddsvärd ur ett nationellt perspektiv, men inte att miljön 
automatiskt är skyddad. När olika intressen vägs mot varandra 
har riksintressen företräde. Länsstyrelsen som förespråkar 
staten kan sedan gå in och upphäva kommunens felaktiga 
beslut om riksintressena inte beaktas i tillräckligt stor grad 
Staten är inte beredd att lämna över allt inflytande över 
landets markanvändning. Därav kan staten ange att marken är 
av riksintresse vilket begränsar kommunens inflytande då 
staten rent juridiskt kan överpröva detaljplaner som hotar 
riksintressenas värden. Sedan den 1 juli 2001 är samtliga 
Natura 2000-områden klassade som riksintressen för 
naturvård. I MB 4 kap, 1§, 2§ och 6§ förklaras vilka regler som 
generellt gäller för riksintresseområdena. Kapitel 4 i 
miljöbalken, Särskilda bestämmelser för hushållning med 
mark och vatten för vissa områden i landet, fastslås det i 1-
8§§ vilka regler som gäller och vilka område på ett ungefär 
som berörs i landet. 
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   KAPITEL 4 FALLSTUDIE 
ÖVERSIKTSPLANER 
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4. 1 Fallstudie översiktsplaner 
I detta kapitel kommer mina textanalyser och empiri redovisas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De fyra utvalda kommunerna markerade med orange färg. Nerifrån 
Trelleborg, Gotland, Örebro och Pajala 



 

 

4.2 Gotland 

4.2.1 Bakgrund Gotland 
Gotlands översiktsplan 
antogs den 14 juni 2010. 
Dokumentet heter Bygg 
Gotland Översiktsplan 
för Gotlands kommun 
2010-2025. 
Befolkningsmässigt är 
Gotland den näst största 
kommunen i 
undersökningen efter 
Örebro. (Gotlands 
översiktsplan 2010 s.8) 
År 2012 var den bofasta 
befolkningen på Gotland 
ca 57 308 personer och 
ön är 31 515 km² stor 
och är som bredast 52 
km och mäter från norr 
till söder 12,5 km (NE 3). 

 
 

 
                                    

 

 

Framsida Gotlands ÖP  
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4.2.2 Social hållbarhet 
Gotlands kommun strävar efter att hållbar utveckling ska 
genomsyra all planering i kommunen (Gotlands översiktsplan 
2010 s.6). Det framhävs att en social hållbar utveckling 
förutsätter att alla som bor och lever på Gotland ges möjlighet 
att vara delaktiga i samhället. Att kunna påverka sin vardag 
med så kallad vardagsmakt är viktigt framhåller kommunen. 
Medvetandet är stort inom kommunen om att det går att se 
ojämlikhet i människors inflytande och delaktighet beroende 
på socioekonomisk tillhörighet, funktionshinder mm. Det 
framhålls att kommunen ställer krav på informationsvägar 
samt mötesplatser. Det understryks att sociala förhållanden 
ska påverka hur kommunen väljer att disponera mark och 
vattenområden (Ibid. s.13). 

Behovet av grönområden i tätorter och i närheten av tätorter 
ska särskilt beaktas. Faktorer som tillgänglighet, 
naturupplevelser och friluftsverksamhet spelar stor roll i 
områden klassade som riksintressen för friluftslivet (Ibid. s.28). 

Gällande social hållbarhet tas det i översiktsplanen upp att: 
 
”I översiktsplanen för Gotland koncentreras social hållbarhet till fyra 
perspektiv- trygghet, jämställdhet, tillgänglighet, delaktighet – som 

tillsammans beskriver inriktningar för att bibehålla och utveckla 
välfärd och god livsmiljö […] och att de olika perspektiven till stor del 

påverkar och är avhängiga varandra.” (Ibid. s.13) 

Det beskrivs även att den sociala dimensionen inom 
hållbarhet i vid bemärkelse handlar om ett samspel mellan 
människor som innefattar integration, samhörighet, 

jämställdhet, trygghet, meningsfullhet, försörjning och 
folkhälsa mm (Ibid. s.9). 

4.2.3 Hur definieras och används begreppet 
tillgänglighet  
Begreppet tillgänglighet tas upp under en egen rubrik, där 
kommunen visar att de har god förståelse för hur tillgänglighet 
hänger ihop med social hållbarhet. Nedan följer ett längre citat 
där kommunens ställningstagande i frågan förklaras. 

”En god tillgänglighet innebär en skyldighet att särskilt utforma den 
fysiska miljön så att bl a barnfamiljer, äldre och personer med 

funktionshinder inte utestängs från att ta del i samhället. Behov och 
förväntningar kan komma att se mycket annorlunda ut i framtiden då 

Sveriges befolkning blir äldre, mer resursstarka och fler friska år 
läggs till livet […] Personer med funktionshinder är idag integrerade 
i samhället och en god tillgänglighet är en förutsättning för välfärd 
och delaktighet för dessa grupper. Det kan t ex gälla mötesplatser, 

toaletter, offentliga lokaler och bussar mm som ska vara 
tillgängliga för alla grupper […] För barnfamiljer, äldre och 

personer med funktionshinder är närmiljön särskilt viktig. Närmiljön i 
form av utsikten från fönstren, vistelsen på balkongen, 

lekmiljön/parkmiljö eller uteplatser är den första kontakten. Om 
närmiljön är bra utformad kan den användas mycket och locka 

personer vidare ut, men en dålig innebär ett hinder som gör att man 
kanske överhuvudtaget inte kommer ut.” (Ibid. s.13) 

Trots denna tydliga definition av vad tillgänglighet är och 
innebär ges även en annan definition av tillgänglighet som kan 
kopplas samman mer till turism och infrastruktur vilket 
behandlas under rubrikerna nedan. Detta är ett citat hämtat 
från Gotlands översiktsplan: 
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”Ett områdes tillgänglighet och åtkomlighet för en bred allmänhet 
beror bland annat av kommunikationer till området, 

övernattningsmöjligheter samt anläggningar och anordningar i 
övrigt.” (Ibid. s.28) 

4.2.4 Riksintressen för friluftsliv 
Gällande friluftsliv står det under rubriken riksintressen att 
allmänna intressen ska ges företräde framför enskilda 
intressen. De prioriterade intressena omfattar bland annat 
mark och vattenområden och fysisk miljö i övrigt som har 
betydelse från allmän synpunkt på grund av deras 
naturvärden, kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet. 

”Med friluftsliv avses i detta sammanhang vistelse utomhus i 
naturen – eller kulturlandskapet för välbefinnande och 

naturupplevelser utan krav på tävling.” (Ibid. s.28) 

Gällande riksintressen för friluftsliv skrivs det att: 

”Områden av riksintresse för friluftslivet har så stora värden på 
grund av natur- och kulturkvaliteter att det är eller kan bli attraktiva 
för besökare från hela eller stora delar av landet eller utlandet […] 
När det gäller områden som är av riksintresse för friluftslivet spelar 
förutsättningarna för naturupplevelser och friluftsverksamhet samt 

tillgänglighet för allmänheten stor roll.” (Ibid. s.28)  

4.2.5 Tillgänglighet i samband med turism 
Det beskrivs att kommunen värnar om att allmänheten ska 
kunna "använda" stranden även i framtiden och att det är 
viktigt att campingplatser inte förvandlas till permanenta 
bostadsrätthus så att allmänhetens åtkomst, användbarhet  
och tillgänglighet till stränderna inte går förlorad. (Ibid. s.73) 

I avsnittet turismens utveckling i Gotlands översiktsplan 
nämns följande: 

”Riktlinjerna för att campingplatser/turistzoner ska fungera som stöd 
vid utveckling av campingplatser så att utrymme lämnas för både 

fast och rörlig camping, samt att tillgängligheten för allmänhet och 
närboende till attraktiva natur- och kustområden säkerställs.” (Ibid. 

s.72) 

4.2.6 Tillgänglighet i samband med infrastruktur 
Ett exempel på en åtgärd som kommunen säger sig arbeta 
med för att stärka tillgängligheten för vissa grupper är 
prioriterade färdsätt: 

”Cykelleder och gångbanor kan med fördel stärka tillgängligheten 
och delaktigheten för personer med funktionshinder om de görs 

framkomliga med rullstolar, permobiler, barnvagnar etc.” (Ibid s.107) 

I översiktsplanen beskrivs en annan aspekt på tillgänglighet, 
nämligen tysthet vilket Gotlands kommun inte anser sig ha 
några problem att uppfylla förutom i Visby. 

”I större tätorter och i Visby kan behovet av tysta områden tänkas 
vara större och möjligheten att vistas i en ”tyst oas” kan vara en 
utgångspunkt när man ser över tillgänglighet till exempelvis i 

grönområden.” (Ibid. s.43) 

4.2.7 Tabell Gotland 
Här nedan redovisas förekomsten av ordet tillgänglighet och 
under vilka rubriker begreppet förekommer i Gotlands 
översiktsplan. 
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Avsnitt Sidor Förekomst av 
ordet 
tillgänglighet 

Introduktion 1-46 12 

Bebyggelseutveckling 51-64 4 * 

Näringslivsutveckling 65-70 0 

Turismens utveckling   71-76 2 

Kulturvärden 77-81 0 

Naturvärden 82-88 0 

Kustzonen 89-98 0 

Vatten och avlopp 99-103 0 

Infrastruktur och transport 104-110 20 ** 

Vindbruk 111-128 0 

Miljökonsekvensbeskrivning 129-140 0 

Övrigt 141-148 0 

 Totalt antal 
sidor 148 

Total förekomst 
38 *** 

* varav tre ggr i samband med infrastruktur 

** 20 av de gångerna i samband med infrastruktur 

*** varav 23 ggr i samband med infrastruktur  
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4.3 Örebro 

4.3.1 Bakgrund Örebro 
 

Örebros översiktsplan 
antogs den 24 mars 2010. 
Dokumentet heter Vårt 
framtida Örebro 
översiktsplan för Örebro 
kommun (Örebros 
översiktsplan 2010). På 
hemsidan nämns att Örebro 
kommun hade ca 135 460 
invånare år 2010 (Örebro 
kommun). 
Befolkningsmässigt är 
Örebro kommun den största 
av de fyra kommuner som 
undersöks i 
examensarbetet. Örebro 
kommun blev årets 
friluftskommun 2012 

(Naturvårdsverket 2012b). 
 
Örebro kommun var år 2009 Sveriges sjunde största kommun 
(Örebros översiktsplan 2010, s.16). Örebro bildades för ca 
700 år sedan och har en blandad karaktär med tanke på 
höjdskala, täthet, struktur och gestaltning (Ibid. s.26). 
Kommunen befinner sig i en utvecklingsfas och invånarantalet 
förväntas stiga till 150 000-170 000 till år 2035 (Ibid. s.13). 
                

 
                                                         Framsidan Örebros översiktsplan 
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4.3.2 Social hållbarhet  
Örebros intentioner med sin översiktsplan är att den ska leda 
till ett hållbart samhälle ur ekologisk, ekonomisk och social 
aspekt med tanke på kommande generationer (Ibid. s.4). 

I inledningen av översiktsplanen görs en redogörelse för hur 
den sociala hållbarhetsaspekten används i kommunen. Det 
innebär att bygga ett långsiktigt hållbart och dynamiskt 
samhälle med tanke på goda levnadsförhållanden och att 
fysisk planering anses kunna jämna ut skillnaderna i 
samhället. Områden inom vilka olikheter kan uppstå tas upp 
under rubrikerna jämlikhet, barns perspektiv och trygghet etc. 
Det nämns även att målet för svensk folkhälsopolitik är att 
villkoren för ett hälsosammare samhälle ska vara baserat på 
att alla har olika förutsättningar och att de med sämst hälsa 
ska prioriteras i detta arbete. 
 

4.3.3 Hur definieras och används begreppet 
tillgänglighet  
I Örebro kommuns översiktsplan definieras ordet tillgänglighet 
som följande: 
 
”Möjlighet för en viss grupp att vid en viss tidpunkt att kunna nå en 

viss plats eller funktion. Avstånd, tid och kostnad är parametrar som 
brukar tas med i beräkningen.” (Ibid. s.95) 

 
En utförlig redovisning av vad tillgänglighet innebär och att det 
går att koppla ihop med social hållbarhet redovisas i Örebros 
översiktsplan. Exempel på detta är när tillgänglighet i Örebros 
översiktsplan kopplas samman med ekonomiska 

förutsättningar, ålder, funktionshinder och kön. I 
nedanstående citat visar kommunen att de har en god 
förståelse för hur fysisk planering kan användas för att öka 
tillgängligheten och att  insatser behövs och att hälsa på lika 
villkor ska prioriteras i framtida planering. 
 
”Bostaden, närmiljön, tillgänglighet till handel, rekreationsområden, 

service och transporter påverkar vår hälsa och livskvalitet. 
Skillnader i behov och möjligheter att påverka sin livsmiljö hänger 

samman med och är beroende av sociala och ekonomiska 
skillnader, kön, ålder och funktionshinder. Delaktighet och inflytande 

påverkar i sig hälsan. Genom att vara lyhörd för och beakta 
människors olika behov kan fysisk planering bidra till att utjämna 

hälsoskillnader och skapa förutsättningar för en god hälsa för hela 
befolkningen.” (Ibid. s.9) 

 

4.3.4 Riksintressen för friluftsliv 
Gällande tillgänglighet till friluftsliv nämns det på två ställen i 
översiktsplanen att Hemfjärden, som är den västliga delen av 
Hjälmaren, bör av kommunen klassas som riksintresse samt 
göras mer tillgängligt. 
 

”Örebro kommun anser att även Hemfjärden ska klassas som 
riksintresse och kommunen ska arbeta för att stärka friluftslivet och 

stärka tillgängligheten.” (Ibid. s.23 och s.50) 
 
Det nämns att kommunens ambition är att antalet 
badplatserna i kommunen ska öka samt att: 
 
”Vid etablering av nya badplatser ska tillgänglighet för människor 

med funktionsnedsättning säkerställas. För barn och unga är 
tätortsnära badplatser att föredra.” (Ibid. s.50) 
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Det nämns även i avsnittet Natur i Örebros översiktsplan att: 
 
”[…] marken längs Kvismare kanal i delar av Odensbackens tätort 
bör undantas från strandskydd. Denna avvägning har gjorts utifrån 
följande särskilda skäl: Marken kring den konstgjorda kanalen är 

redan ianspråktagen och närmiljön starkt påverkad av 
omkringliggande bebyggelse. Inga höga naturvärden har 

identifierats. Allmänhetens tillgänglighet till kanalen kan ökas med 
allmänna gångstråk längs med kanalen.” (Ibid. s.55) 

 
I översiktsplanen beskrivs hur kompensationsarbete kan 
bedrivas när värdefulla park- och grönområden måste tas i 
anspråk för exploatering. 
 

”[…] högre kvalitet på en annan befintlig grön miljö eller förbättrad 
tillgänglighet till den. Social kompensation (för människan) bör ske 
i närområde […] Stadsbyggnad arbetar med hur denna princip ska 

tillämpas i det praktiska vardagsarbetet.” (Ibid. s. 56) 

4.3.5 Tabell Örebro 
Här sidan om redovisas förekomsten av ordet tillgänglighet 
och under vilka rubriker och i vilka sammanhang begreppet 
förekommer i Örebros översiktsplan. 

 

 

 

 

 

Avsnitt Sidor Förekomst av ordet 
tillgänglighet 

Inledning 
 

4-7 0 

Utgångspunkter 
 

8-13 1 

Örebro kommun och 
omvärlden 
 

16-19 0 

Riksintressen 
 

20-24 1 

Grunddrag i mark- och 
vattenanvändningen 
 

25-33 0 

Bostäder 
 

34-38 1* 

Näringsliv 
 

39-46 1* 

Samhällsservice 
 

47-49 4* 

Fritid 
 

50-53 2 

Natur 
 

54-60 2 

Miljörisker 
 

61-66 0 

Kulturmiljö 
 

67-70 0 

Trafik 
 

71-79 5** 

Teknisk försörjning 
 

80-89 1 

Övrigt 
 

90-106 1 
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 Totalt antal 
sidor 106 
 

Total förekomst 19 
*** 

* varav en gång i samband med infrastruktur 

** varav tre ggr i samband med infrastruktur 

*** varav sex ggr i samband med infrastruktur 

4.4 Jämförelse Gotland och Örebro 
Jämförelsen och analys görs av empirin utifrån 
forskningsfrågorna mellan två av de kommuner som har fått 
bäst resultat i undersökningen ”Sveriges friluftskommun 2012” 
utefter examensarbetets frågeställningar. Båda 
översiktsplanerna är relativt korta och koncisa. Gotlands 
översiktsplan är 148 sidor och Örebros 106 sidor. Jag anser 
att det är positivt då det är enklare att snabbt bilda sig en 
uppfattning av kommunens visioner och ställningstaganden 
genom att läsa en kort och koncis översiktsplan än en lång 
och fragmenterad. Nedan följer en jämförelse av Gotlands och 
Örebros översiktsplan utifrån arbetets fyra frågeställningar. 

Forskningsfråga 1 

Hur redogörs kommunernas arbete med tillgänglighet till 
tätortsnära friluftsområden i förhållande till vetenskapliga 
teorier och vilka åtgärder eller strategier föreslås?  

Örebro kommun betonar, precis som Gotlands kommun gör i 
sin översiktsplan, att sociala skillnader måste 
uppmärksammas i kommunens tillgänglighetsarbete samt att 
den demokratiska aspekten i planeringen ska uppfyllas för att 
folkhälsan ska förbättras. Detta kan exempelvis ske genom att 

planeringen bidrar till att utjämna hälsoskillnader och skapa 
förutsättningar för en god hälsa för hela befolkningen (Örebros 
översiktsplan 2010, s.9). 
 
Gotland- och Örebro kommun tar i sina översiktsplaner upp att 
begreppet tillgänglighet kan kopplas ihop med social 
hållbarhet vilket tyder på en medvetenhet inom det 
vetenskapliga fältet inom social hållbarhet. Ett exempel från 
Gotlands översiktsplan är att det skrivs att tillgängligheten för 
allmänhet och närboende till attraktiva natur- och kustområden 
ska säkerställas för att öka den sociala hållbarheten (Gotlands 
översiktsplan 2010, s. 72).  

Örebro kommun skriver exempelvis att de är medvetna om att 
det finns skillnader i behov och möjligheter att påverka sin 
livsmiljö hänger samman med och är beroende av sociala och 
ekonomiska skillnader, kön, ålder och funktionshinder 
(Örebros översiktsplan 2010, s. 9). Denna iakttagelse liknar 
det som Lynch skriver 1984.  

Det framhålls i Gotlands översiktsplan att kommunen ställer 
krav på att sociala förhållanden ska påverka hur kommunen 
väljer att disponera sin mark exempelvis när mötesplatser 
tillskapas. Exempel på platser som kommunen väljer att 
nämna som ska vara tillgängliga för alla grupper är just 
mötesplatser, toaletter, offentliga lokaler och bussar mm 
(Gotlands översiktsplan 2011, s.13). 

Att det i Örebros översiktsplan beskrivs att 
kompensationsarbete kan bedrivas exempelvis när värdefulla 
park- och grönområden tas i anspråk för exploatering visar på 
att kommunens planerare är medvetna om problematiken 
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kring tillgänglighet till tätortsnära friluftsområden (Örebros 
översiktsplan, 2010 s.56). En brist kan dock anses vara att det 
inte beskrivs i detalj hur dessa kompensationsåtgärder ska 
genomföras. 
 
Gotlands kommuns definition av begreppet tillgänglighet är att 
det är en av fyra aspekter som inryms i begreppet social 
hållbarhet (Gotlands översiktsplan 2010 s 13). Gotlands 
kommun definierar begreppet friluftsliv i sin översiktsplan till 
skillnad från Örebros kommun (Gotlands översiktsplan 2010 
s.28). Detta visar att Gotlands kommun anser att det är viktigt 
att arbeta med friluftsfrågor.  

Överlag görs få referensmarkeringar i översiktsplanerna som 
granskats så det är svårt att avgöra exakt var informationen är 
hämtad. De kopplingar jag lyckats finna härleder jag till 
vetenskapliga referenser som blivit allt mer vedertagna. Få 
referenser görs till statliga direktiv. 

En precisering görs dock i Örebros översiktsplan när det 
skrivs att nya badplatser ska vara tillgängliga för dem med 
funktionshinder. Ett konkret exempel föreslås även i planen 
hur allmänhetens tillgänglighet till Kvismare kanal kan höjas 
med allmänna gångstråk längs med kanalen. 

I Gotlands översiktsplan ges exempel på hur planering kan 
genomföras för att stärka god tillgänglighet till offentliga 
platser så som mötesplatser. 

 
Ordet tillgänglighet används i samband med riksintresse för 
friluftsliv i båda kommunernas översiktsplaner vilket är positivt. 

Forskningsfråga 2 

Hur frekvent förekommer ordet tillgänglighet och i vilka 
sammanhang påträffas ordet? 

Det framkommer av innehållsanalysen att ordet tillgänglighet 
används i Gotlands översiktsplan totalt 38 gånger varav 23 
gånger i samband med infrastruktur vilket är en omfattande 
hög siffra i sammanhanget. Tillgänglighet kopplas starkt ihop 
med åtgärder kommunen kan göra för att öka tillgängligheten 
till tätortsnära friluftsområden exempelvis via breddade 
cykelbanor etc vilket är positivt. Det är möjligt att det inte 
funnits utrymme i översiktsplanen att precisera konkreta 
exempel på var dessa satsningar ska göras då det i en 
översiktsplan ska finnas utrymme för många olika aspekter av 
kommunens planering. Alla dessa aspekter ska sedan 
rymmas inom en översiktsplan. 

I Örebros översiktsplan framkommer av innehållsanalysen att 
ordet tillgänglighet använts totalt 19 gånger varav 6 gånger i 
samband med infrastruktur. Negativt är att det inte nämns 
någonting om de satsningar som görs för dem som har svårt 
att ta sig fram med exempelvis permobil, barnvagn eller 
rullstol. 
 
En mer omfattande jämförelse och diskussion gällande hur 
frekvent ordet tillgänglighet förekommer i översiktsplanerna 
och i vilka sammanhang återfinns i kapitel 5, slutdiskussion.  
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Forskningsfråga 3 

Finns det några målkonflikter gällande tillgänglighet?  

Turism har av mig identifierats som en målkonflikt i förhållande 
till tillgänglighet till tätortsnära friluftsområden. Enligt min 
mening kan kommunerna motivera ett flertal 
ställningstaganden som gynnar turismen och riskera att 
glömma bort befolkningen i vissa avseenden. Kommunerna 
som här jämförs visar sig trots detta vara medvetna om detta 
och i Örebro kommuns översiktsplan nämns att allmänhetens 
tillgång till strandnära lägen som strandpromenader är en 
viktig faktor för att öka människors tillgänglighet till tätortsnära 
friluftsliv. (Örebro översiktsplan s.55)  

På samma tema i Gotlands kommuns översiktsplan skrivs att 
tillgängligheten till attraktiva kust- och naturområden skall 
säkerställas för allmänheten genom, enligt min tolkning, 
strängare riktlinjer för nyetablering av campingplatser för 
privata aktörer (Gotlands översiktsplan 2010 s.72). 

Rent konkret framhålls i Gotlands översiktsplan två olika 
aspekter gällande varför riksintressen för friluftslivet är viktigt 
att tillskapa inom kommunen. Dels för att, så som jag ser det, 
locka turister och för att möjliggöra naturupplevelser och 
friluftsverksamhet, men även för att öka den fysiska 
tillgängligheten till friluftsområden inom kommunen (Gotlands 
översiktsplan 2010 s.28).  

 

 

Forskningsfråga 4 

Har kommunernas lokala förutsättningar betydelse? 

Skillnaden som går att notera kan bero på kommunernas olika 
lokala förutsättningar, exempelvis att Örebro kommun inte är 
beroende av turism i samma utsträckning som Gotlands 
kommun är. 

 



56 

 

4.5 Trelleborg 

4.5.1 Bakgrund Trelleborg 

 
Trelleborgs översiktsplan antogs den 21 juni 2010. 
Dokumentet heter Översiktsplan 2010 Trelleborgs kommun. I 
översiktsplanen nämns att Trelleborgs kommun hade ca 
41 558 invånare vid årsskiftet 2008/2009. (Trelleborgs 
översiktsplan 2010 s.15) Trelleborg är befolkningsmässigt den 
tredje största kommunen i denna undersökning. 

 
 
 
”Trelleborgs kommun täcker idag en landyta på 342 km². Till största 

delen används kommunens mark för åkerbruk 81 %, medan 
resterande markareal utgörs av tätortsareal 5 %, betesmark 2 %, 

skog 2 % samt övrig areal 10 %.” (Ibid. s.14) 

Trelleborg är geografiskt sett präglat av jordbruksmark, en 
låglänt sandstrandskuststräcka cirka 30 km lång och 
Trelleborgs tydliga stadsbebyggelse sedan medeltiden. 
Internationell sjöfart har bedrivits från Trelleborgs hamn sedan 
slutet på 1800-talet. Kuststräckan i Trelleborgs kommun har 
betydelse för det rörliga friluftslivet och andra 
rekreationsintressen bland annat badplatsers och 
småbåtshamnar för fritidsbåtar (Ibid. s.13-14). 
 
  Framsidan Trelleborgs översiktsplan 
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4.5.2 Social hållbarhet 
I Trelleborgs översiktsplan (2010) skrivs att det är viktigt att 
arbeta med hållbar utveckling och betonar framför allt att den 
sociala hållbarheten är den aspekt som är viktigast att verka 
för. Social hållbarhet behandlas mer ingående i 
översiktsplanen än de ekonomiska och ekologiska aspekterna 
(Trelleborgs översiktsplan. s.17). 
 
Eftersträvansvärda faktorer för att göra samhället socialt 
hållbart är enligt Trelleborgs kommun trygghet, jämställdhet, 
tillgänglighet och robusthet (Ibid. s.20). Att sträva efter ett 
robust samhälle som Trelleborg förklarar att de gör innefattar 
ekonomiska, ekologiska, sociala samt tekniska åtgärder. 
Folkhälsomålen tas även upp, förmodligen för att förtydliga att 
folkhälsa inte bara handlar om sjukvård utan i hög grad om 
social trygghet och fysisk planering (Ibid. s.21). 
 
Den estetiska aspekten av stadsbyggandet omnämns när det i 
översiktsplanen skrivs att målet för Sverige, som är ett 
utvecklat välfärdssamhälle, måste vara att agera förebild inom 
områdena arkitektur, design och formgivning (Ibid. s.22). 
Enligt min uppfattning finns det fler krav att ställa på ett 
välfärdssamhälle än enbart estetiska. Kommunens argument 
går trots det att förstå, på grund av att om människor trivs i de 
miljöer som tillskapas i samhället antas fler vilja flytta till 
kommunen och detta skulle möjliggöra att välfärden ökar. 
 
Trelleborgs kommun anser jag dock vara medvetna om att 
fysiska miljöer sätter gränser för hur vi lever våra vardagliga 
liv. I översiktsplanen skrivs under rubriken Social omsorg 
följande citat gällande social hållbarhet: 

 
”[…] trygghets- och tillgänglighetsfrågor är viktiga frågor att 

beakta vid utformning av fysiska miljöer. Utformningen av lekplatser 
eller mötesplats över generationsgränserna kan sätta gränser för 

hur vi kan leva våra vardagliga liv. Barn och unga, 
funktionshindrade och äldres behov är särskilt viktigt att beakta.” 

(Ibid. s.49) 

4.5.3 Hur definieras och används begreppet 
tillgänglighet  
En definition av begreppet tillgänglighet som går att hitta i 
Trelleborgs översiktsplan är följande: 
 

”Tillgänglighetsfrågan, det vill säga frågan att bygga bort hinder 
för funktionshandikappade, är en viktig jämställdhets- och 

demokratifråga.” (Ibid. s.21) 
 
Gällande tillgänglighet till allmänna platser så skrivs det att: 
 
”Kommunen ska prioritera tillgänglighet för funktionshindrade i den 

offentliga miljön.”  
(Ibid. s.51) 

 
Det förekommer även under rubriken tillgänglighet i 
Trelleborgs översiktsplan att: 
 

”För funktionshindrade innebär tillgängligheten en särskild och 
viktig fråga. Det är ett viktigt samhällsansvar att denna grupp ges 

samma möjlighet att nyttja våra offentliga miljöer som andra har. Att 
avhjälpa hinder i offentliga miljöer gör livet enklare för oss alla, 

exempel på detta kan vara till exempel ramper, hissar och 
automatiska dörröppnare.” (Ibid. s.109) 
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4.5.4 Riksintressen för friluftsliv  
Det beskrivs att kusten är ett riksintresse för att 
tillgängligheten till strandområdet inte ska påverkas negativt: 
 
”Längs hela kusten är ett mellan 3-5 km brett bälte utpekat som ett 
område av riksintresse för kustzonen. Detta riksintresse utgör en 

sammanslagning av ett flertal intressen och syftar till att ny 
bebyggelse inom kustzonen ska prövas restriktivt så att 

allmänhetens tillgång till och tillgänglighet till strandområdena inte 
påverkas negativt.” (Ibid. s.146) 

4.5.5 Tillgänglighet i samband med turism 
Gällande turism och tillgänglighet nämns det  i Trelleborgs 
översiktsplan att ett av målen vid arbete med turism och 
friluftsliv är: 
 
”Östersjöns och kustens värden ska skyddas till gagn för dess växt- 
och djurliv samt allmänhetens tillgänglighet till områdena. För det 
rörliga friluftslivet och för turismen ska arbetet med vattenkvaliteten, 

våtmarker och Smygehuk främjas.” (Ibid. s.145) 
 
Det konstateras även att: 
 

”Genom att skydda de befintliga miljöerna samtidigt som 
tillgängligheten och strukturen inom området utvecklas kan 

Smygehuk göras mer attraktivt som besöksmål och för rekreation 
och friluftsliv.” (Ibid. s.150) 

4.5.6 Tabell Trelleborg 
I tabellen nedan redovisas förekomsten av ordet tillgänglighet 
och i vilket sammanhang begreppet förekommer i Trelleborgs 
översiktsplan. 

Avsnitt Sidor Förekomst av 
ordet tillgänglighet 

Del 1 Utgångspunkter 7-8 0 

Översiktsplanering 9-12 0 

Trelleborgs kommun 13-14 0 

Trelleborgarna 15-16 0 

Trelleborgarna i 
omvärlden 

17-22 2 * 

Trelleborgs framtid 23-28 1 * 

Del 2 Allmänna intressen 29-30 0 

Bebyggelse 31-34 0 

Mark, landskap och 
vatten 

35-46 1 

Service 49-52 1 

Friluftsliv och rekreation 53-54 0 

Näringsliv och turism 55-56 0 

Kommunikationer och 
infrastruktur 

57-64 0 

Hälsa, säkerhet och miljö 65-78 0 

Reglering och 79-80 0 
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restriktioner 

Regionalt och 
mellankommunalt 

81-84 1* 

Del 3 Mark, vatten- och 
bebyggelseutveckling 

85-86 0 

Trelleborgs stad 87-120 2 

Utvecklingsorter 121-134 0 

Landsbygden 135-138 0 

Avsnitt Sidor Förekomst av 
ordet tillgänglighet 

Vindkraft 139-144 0 

Östersjön och kusten 145-150 2 

 Totalt antal 
sidor 150 

Total förekomst 10 
** 

*varav en gång i samband med infrastruktur 

**varav tre ggr i samband med infrastruktur 
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4.6 Pajala 

4.6.1 Bakgrund Pajala 
 
Pajalas översiktsplan 
antogs den 14 juni 
2011. Dokumentet heter 
Pajala kommun 
översiktsplan. Pajala 
ligger i Norrbotten och 
är Sveriges nordligaste 
kommun och har ca 
6 429 invånare. (Pajala 
översiktsplan 2011 s.31) 
Pajala är den kommun 
som har minst 
befolkningsantal i denna 
studie. 

 
Kommunens yta är 7 917km² vilket är 2% av Sveriges 
sammanlagda landmassa. 
Kommunen gränsar i öster till de finska kommunerna Muonio 
och Kolari, i söder till Övertorneå och Överkalix, i väster till 
Gällivare och i norr till Kiruna (Ibid. s.31). Pajala har fått sitt 
namn efter den första Pajalabon Lars Pajainen i mitten av 
1500-talet. Pajala var sedan ett naturligt handelscentrum och 
år 1642 hittades järnmalmsfyndigheter i Masungsbyn vilket 
ledde till tre decennier ihärdigt arbete i gruvorna. Under 1950-
talet var befolkningen ca 15 400 invånare vilket är ungefär 
9000 färre invånare jämfört med idag. Denna 

befolkningsförändring kan dock komma att upprepa sig i 
framtiden då det hittats nya malmfyndigheter i området. Detta 
kommer förmodligen i framtiden leda till ökad inflyttning till 
kommunen (Ibid. s.31-32). 
 
Pajala kommun har helt andra förutsättningar än många andra 
kommuner i landet på grund av lokalisering. Några av de 
styrkor som tas upp i översiktsplanen är naturen, erfarenhet 
av gränsöverskridande arbete. Ett exempel på detta är 
flygplatsen som finns på finska sidan men som Pajala 
använder på grund av dess närhet till gränsen. Som svagheter 
räknas exempelvis långa avstånd vilket ger höga kostnader för 
kommunal service, stor offentlig sektor jämfört med privat 
samt en befolkning med hög medelålder (Ibid. s.78). 
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Framsidan Pajalas översiktsplan 
 

4.6.2 Social hållbarhet 
När det skrivs om hållbarhet i översiktsplanen, använder 
Pajala kommun förutom social, ekonomisk och ekologisk 
hållbarhet en fjärde aspekt nämligen kulturell hållbarhet (Ibid. 
s.150). Det skrivs även att långsiktig hållbar utveckling kan 
främjas genom att lokala aktörer påverkar tillgängligheten till 
områden som är beroende av kvalitativa resmöjligheter för 
exempelvis turism och besöksnäringens utveckling (Ibid. 
s.76). 
 
Otillgänglighet tas upp som ett positivt argument då ekologisk 
hållbarhet går före social hållbarhet och fysisk tillgänglighet: 
 
”Otillgänglighet har ett högt värde för fågellivet och är häckplats för 

sångsvan och sädgås. Områdets hydrologi bör i största möjliga mån 
bevaras intakt.” (Ibid. s.107) 

 

4.6.3 Hur definieras och används begreppet 
tillgänglighet  
Pajala kommun använder ofta begreppet tillgänglighet i 
samband med närhet till service och utbildning och gör inte 
samma koppling till friluftslivet som de andra tre kommunerna 
gör. Pajala kommun nämner inte ens denna koppling på något 
ställe i hela översiktsplanen. Citatet nedan är så nära 
kommunen kommer en definition av begreppet tillgänglighet: 
 

”Tillgänglighet till arbete, utbildning, samhällsservice och kultur- 
och fritidsaktiviteter utgör en grundläggande förutsättning för att 

utveckla länets livsmiljö, folkhälsa och tillväxt.” (Ibid. s.43) 
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Begreppet tillgänglighet används även i följande citat, här 
kopplas tillgänglighet på nytt samman med utbildning: 
 

”Tillgängligheten till högre utbildning är idag relativt god i Pajala 
kommun till följd av att universitetsutbildningar utlokaliserats till 

orten, men också för att utbudet av distansutbildningar på 
högskolenivå generellt sett har ökat.” (Ibid. s.89) 

4.6.4 Tillgänglighet i samband med turism  
Gällande tillgänglighet till en friluftsanläggning, dock på finska 
sidan, skrivs det följande:  
 

”Närheten till Ylläs skidanläggning på finska sidan har möjligheter 
för besöksnäringen även i Pajala. Förbättrade vägar och planerade 

nya broar över Muonio älv (mellan Huuki på svenska sidan och 
Äkäsjokisuu på finska sidan) förbättrar tillgängligheten till Ylläs.”  

(Ibid. s.92) 
 

Tydliga anspelningar görs alltså på att infrastrukturen måste 
förbättras för att kommunen ska kunna locka till sig fler 
turister. 
 
 

 
Enligt min tolkning av denna figur är att det uppstår attraktivitet där de 
känslomässiga och praktiska aspekterna möts. Tillgänglighet finns med 
som en parameter och tycks kunna öka Pajala kommuns attraktivitet. 
Denna figur görs det dock ingen förklaring till i översiktsplanen. (Ibid. 
s.151)  
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4.6.5 Tillgänglighet i samband med infrastruktur  
Ny infrastruktur tycks vara kommunens svar på hur 
tillgänglighet ska uppnås: 
 

”[…] ny infrastruktur ger möjlighet att planera för ett minskat 
transportarbete i både den lilla och den stora skalan.” (Ibid. s.151) 

4.6.6 Tabell Pajala 
Nedan redovisas förekomsten av ordet tillgänglighet och i 
vilket sammanhang begreppet förekommer i Pajalas 
översiktsplan. 

Avsnitt Sidor Förekomst av ordet 
tillgänglighet 

1. Program 
 

7-9 0 

Inledning 
 

10-13 0 

Utvecklingsfrågor för 
Pajala kommun 

14 0 

Kommunala visioner 
och mål 
 

15-17 0 

Miljömål 
 

18-28 1 

2. Förutsättningar 
 

29-30 0 

Allmän beskrivning 
 

31-46 4** 

Lagstiftning 
 

47-48 0 

Riksintressen 
 

49-57 0 

Miljökvalitetsnormer 
 

58-72 0 

Kommunal verksamhet 
 

73-96 5*** 

Allmänna intressen  
 

97-134 5*** 

Miljö och riskfaktorer 
 

135-146 0 

3. Planförslag 
 

147 0 

Inledning 
 

149-152 2 * 

Lokalisering och 
utformning av 
bebyggelse och 
anläggningar 

153-156 0 

Mark och 
vattenanvändning 
 

157-158 0 

Konsekvenser 
 

159-160 0 

Fortsatt arbete 
 

161 0 

Källor, hänvisningar och 
bilagor 

162-165 0 

 Totalt antal 
sidor 165 
 

Total förekomst 17 
**** 
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* varav en gång i samband med infrastruktur 

**varav tre ggr i samband med infrastruktur 

***varav fyra ggr i samband med infrastruktur 

****varav 12 ggr i samband med infrastruktur 

4.7 Jämförelse Trelleborg och Pajala 
Jämförelsen görs mellan två av de kommuner som har fått 
lägst resultat i undersökningen ”Sveriges friluftskommun 2012” 
utefter examensarbetets frågeställningar.  

Forskningsfråga 1 

Hur redogörs kommunernas arbete med tillgänglighet till 
tätortsnära friluftsområden i förhållande till vetenskapliga 
teorier och vilka åtgärder eller strategier föreslås?  

Till skillnad från Pajalas översiktsplan 2011 tar Trelleborgs 
kommun upp att begreppet tillgänglighet kan kopplas ihop 
med social hållbarhet vilket tyder på en medvetenhet inom 
fältet för social hållbarhet (Trelleborgs översiktsplan 2010, 
s.17). En av de eftersträvansvärda faktorerna i kommunens 
arbete med social hållbarhet beskrivs vara tillgänglighet 
(Ibid.s.20). Det beskrivs att fysiska hinder för exempelvis 
funktionshindrade är möjligt att bygga bort (Ibid. s21). Det 
beskrivs även att tillgänglighetsfrågor är viktiga frågor att 
beakta vid utformning av fysiska miljöer så som lekplatser och 
att mötesplatser skapas som spänner över 
generationsgränserna (Ibid. s.49). Få konkreta exempel ges 
dock på hur kommunen i praktiken arbetar med tillgänglighet 
till tätortsnära friluftsområden.  

I Pajala kommuns översiktsplan resoneras det relativt 
omfattade om fysisk tillgänglighet i allmänhet men den sociala 
hållbarhetsaspekten utelämnas. Anledningen till detta kan 
vara att kommunen inte är medveten om kopplingen mellan 
fysisk tillgänglighet till tätortsnära friluftsområden och ökad 
social hållbarhet. En annan anledning till att kommunen inte 
lägger märke till denna viktiga koppling kan enligt min 
uppfattning vara att det är svårare att utnyttja friluftslivet i 
norra delen av Sverige som i sin tur kan bero på att 
infrastrukturen är sämre över lag. 
 
Det framhålls av Trelleborgs kommun att god tillgänglighet till 
miljöer kan skapa ökad integration, jämlikhet och demokrati. 
Detta på grund av att människor möts och kan samtala. 
Liknande paralleller drar även de forskare, vilket redovisas i 
kapitel 2 Forskning och kunskapsöversikt i examensarbetet. 
 

Forskningsfråga 2 

Hur frekvent förekommer ordet tillgänglighet och i vilka 
sammanhang påträffas ordet? 

Begreppet tillgänglighet nämns i Trelleborgs översiktsplan 
totalt 10 gånger varav 3 gånger i samband med infrastruktur 
men i likhet med Pajalas översiktsplaner inte en enda gång i 
samband med att tillgänglighet för de som har svårt att ta sig 
fram med exempelvis permobil, barnvagn eller rullstol. Detta 
kan ses som en brist med utgångspunkt av området som 
undersöks i detta arbete. 

I Pajalas översiktsplan nämns tillgänglighet totalt 17 gånger 
varav 12 gånger i samband med infrastruktur. Det visar sig 
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finnas en stor avsaknad av förslag på tillgänglighetsåtgärder 
för dem som har svårt att ta sig fram med exempelvis 
permobil, barnvagn eller rullstol. I likhet med Trelleborgs 
översiktsplan hade med fördel detta kunnat behandlas mer 
ingående för att visa att kommunen är medveten om 
kopplingen till social hållbarhet och hälsoaspekten etc när det 
gäller tillgänglighet till tätortsnära friluftsområden. 
 
Forskningsfråga 3 

Finns det några målkonflikter gällande tillgänglighet?  

I Trelleborgs översiktsplan går det att hitta en tydlig målkonflikt 
gällande att göra friluftsområden tillgängliga. Det 
argumenteras nämligen för att Smygehuk ska göras mer 
tillgängligt för att öka tillgängligheten för allmänheten och 
turism. Detta skulle göra platsen till ett attraktivt besöksmål för 
rekreation och friluftsliv (Trelleborgs översiktsplan, s.150)  
 
Figuren på sida 151 i Pajalas översiktsplan, som visas i kapitel  
4.6.4 Tillgänglighet i samband med turism i detta arbete, visar 
på att kommunen tycker sig kunna se att bättre tillgänglighet 
kan öka kommunens attraktivitet (Pajalas översiktsplan 2011 
s.151). Min tolkning av hur kommunen använder begreppet 
tillgänglighet i detta sammanhang är att bättre infrastruktur 
leder till ökad dragningskraft av turister till kommunen. I övriga 
landet där infrastrukturen är bättre utbyggd så är det inte 
konstigt om Pajala kommun fokuserar planeringsarbetet på de 
infrastrukturella bristerna som finns inom kommunen. 
 
En annan målkonflikt jag tycker mig se i Pajalas översiktsplan 
är att otillgänglighet till naturen kan ha positiva effekter för 

fågellivet. Detta är en iakttagelse som ingen av de andra tre 
undersökta kommunerna gör. I detta fall anser Pajala kommun 
att ekologisk hållbarhet i form av att fågelliv inte får störas, då 
detta antas gå före social hållbarhet.  
 
Vissa antydande görs i Pajala kommuns översiktsplanen att 
problem med begränsad tillgänglighet till vissa platser som 
skolor, arbetsplatser och service anses kunna lösas med 
bättre utbyggd infrastruktur. 
 
 
Forskningsfråga 4 

Har kommunernas lokala förutsättningar betydelse? 

Att tillgänglighet i samband med infrastruktur tas upp så 
frekvent i Pajalas översiktsplan kan tyda på den stora 
betydelsen som fungerande infrastruktur har då många av 
kommunens invånare bor utspridda på glesbygden/ 
landsbygden. 
 
Tillgänglighet nämns inte specifikt i Pajalas översiktsplan i 
samband med tillgänglighet till tätortsnära friluftsområden. En 
anledning till detta kan vara att tillgången till naturen redan är 
tillräcklig med tanke på kommunens geografiska placering. 
Det kan även vara så att människor redan lever i närhet med 
naturen på ett annat vis och därför inte ser tillgänglighet till 
tätortsnära friluftsområden som något problem. 
 
Lokala förutsättningar gör dock att tillgängligheten till arbete, 
service och utbildning förmodligen inte förefaller lika självklar. 
Ett antagande från min sida är att i kommuner där den fysiska 
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tillgängligheten till naturen redan ses som självklar känns det 
mer relevant att i översiktsplanerna ta upp andra aspekter av 
tillgänglighet för att folkhälsan ska förbättras. 
 
Trelleborg har en 30 km lång strandsträcka och i övrigt består 
kommunen av ca 81 % åkermark. I en kommun där 
användningen av marken är så pass reglerad anses det 
möjligen mer nödvändigt att se över tillgängligheten till de 
tätortsnära friluftsområdena i jämförelse med Pajala.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 KAPITEL 5 SLUTDISKUSSION 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

5.1 Slutdiskussion 
Vid 2010 års utgång skulle samhället vara tillgängligt enligt 
nationella och internationella överenskommelser (Regeringen 
2000). Målet att alla enkelt avhjälpta hinder skulle vara 
undanröjda år 2010 uppnåddes inte. Problemet jag såg och 
ville undersöka i detta examensarbete var att det finns ett 
glapp mellan forskares iakttagelser och konkret fysisk 
planering ute i den kommunala planeringen gällande 
tillgänglighet och tillgång till tätortsnära friluftsområden. Jag är 
medveten om att tillgänglighet är en mer komplicerad 
planeringsproblematik än den kan te sig i olika sammanhang. 
Det är inte en helt enkel uppgift landets kommuner har att 
skapa ett inkluderande friluftsliv med god tillgänglighet och 
användbarhet som alla medborgare kan ta del av. 

Social hållbarhet och tillgänglighet  

I likhet med Petersson Forsberg (2012) tycker jag mig kunna 
se i fallstudien att innehållet gällande tillgänglighet i 
översiktsplanerna är för fragmenterat och utspritt (Petersson 
Forsberg, 2012 s.178). Tabellerna över var ordet tillgänglighet 
återfinns i översiktsplanerna görs för att peka på denna 
fragmentering. När det sedan räknas samman hur många 
gånger ordet tillgänglighet återfinns i översiktsplanerna visar 
det sig att det förekommer flest gånger i samband med 
infrastruktur.  

 

 

 

 

Några av strategierna för att uppnå social hållbar utveckling i 
samhället är, enligt kunskaps- och forskningsöversikten som 
gjorts i detta examensarbete, kopplad till människors möjlighet 
att påverka det samhälle de lever i samt förutsättning som ges 
till alla. Det är viktigt att mötesplatser finns där människor 
möts och ser varandra och får ökad förståelse för varandra 
vilket kan bidra till att integrationen i samhället ökar. Lynch 
menar att sociala och psykologiska faktorer har betydelse när 
det gäller att tillskapa fysisk tillgänglighet i det offentliga 
rummet. Detta kan skapas genom att allmänheten, via 
planering, ges möjlighet till kontakt med andra människor i 
exempelvis tätortsnära friluftsområden (Lynch 1984 s.187-
190). Denna kunskap behöver kommunerna ta på allvar och 
ge tillgänglighet det utrymme som behövs i framtida planering 
för att åstadkomma en förändring. Tre av de granskade 
kommunerna Gotland, Örebro och Trelleborg belyser i 
kommunernas översiktsplaner att tillgänglighet går att koppla 
ihop med social hållbarhet, vilket är positivt.  

Enligt forskarna Polèse och Stren (2000) är det politikers och 
institutioners ansvar att integrera olika grupper på rätt sätt i 
samhället då det finns en moraliska aspekt i frågan. För att 
samhället ska klassas som demokratiskt förutsätts att det finns 
fungerande institutioner (Polèse, Stren 2000, förord). Detta 
stämmer bra överens med vad som uttrycks i FN: s 
konventioner om Mänskliga rättigheter (FN: s konventioner om 
Mänskliga rättigheter 2006). (Se s.28 i detta arbete) 
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Forskarna Emmelin et al. (2010), Wärneryd et al. (2002), 
Lisberg och Jensen & Ouis, (2008) menar att det kan vara 
odemokratiskt att styra människors användning av exempelvis 
friluftsområden i en viss riktning. Det blir dock motsägelsefullt i 
detta sammanhang då en styrning av platsernas användning i 
många fall är helt nödvändig i arbetet med alla människors lika 
värde och deltagande i samhället. De positiva hälsoeffekterna 
anses av Folkhälsoinstitutet vara höga vid fysisk aktivitet. Det 
finns en viss oro att anpassningar och skötsel av 
naturområden påverkar naturen negativt men enligt Emmelin 
et al. är inte påverkan alls lika stor som om naturen skulle 
användas för transport etc. (Emmelin et al. 2010, s.347) 

Boverket tycker sig ha funnit ett samband gällande splittrad 
fysisk struktur och långa avstånd mellan bostäder, service och 
arbetsplatser jämfört med den kompakta blandstaden. Desto 
mer splittrad en kommuns fysiska struktur är desto fler 
otrivsamma och bullriga miljöer det finns, ju större blir 
kostnader för gator, va-ledningar, skolskjutsar, kollektivtrafik, 
sjukvård, brottsbekämpning och socialtjänst (Boverket 2012-
06-05). Detta uppfattar kommunerna säkert som en anledning 
till att satsa på mer utbyggd infrastruktur.  

Emmelin et al. (2010) menar att grundbulten i förvaltningen 
och planeringen av friluftsliv handlar om just tillgänglighet. En 
metod som kommunerna använder för att lyfta fram 
tillgänglighetens betydelse är att förklara grunderna inom 
social hållbarhet. Det framgår tydligt att samtliga undersökta 
kommuner har tagit till sig och förstått resonemanget om 
hållbarhet. Social hållbarhet nämns i olika sammanhang i 
samtliga granskade översiktsplaner. Att social hållbarhet inte 
tas upp mer frekvent i de granskade översiktsplanerna kan 

bero på att forskningen inom social hållbarhet är bristfällig 
vilket Polèse och Stren ger uttryck för. 

En strategi för kommunernas arbete med tillgänglighet till år 
2016 kan vara att i varje planeringssituation tänka på att 
anpassningar som görs för att öka tillgängligheten i samhället 
är positiv då sådana satsningar i framtiden kan betalas tillbaka 
i form av bättre folkhälsa. En sådan strategi stämmer bra 
överens med Statens Folkhälsoinstituts riktlinjer för ökad 
folkhälsa, som bland annat är delaktighet och inflytande i 
samhället, goda miljöer att vistas i samt fysisk aktivitet 
(Statens Folkhälsoinstitut). Satsningar på tillgänglighet 
kommer även att ge ett mer socialt hållbart samhälle där 
människor känner sig delaktiga och lika mycket värda. 

Många forskare till exempel Emmelin et al. (2010) har en 
uppfattning, som även jag har som utgångspunkt i detta 
examensarbete, att kommunerna i Sverige bör stärka arbetet 
med ökad tillgänglighet då detta skapar förutsättningar för ett 
socialt hållbart samhälle. Någon definitiv lösning på hur 
tillgängligheten till tätortsnära friluftsområden ska öka kan inte 
ges efter den studie som gjorts i detta examensarbete. Jag 
tycker mig dock kunna se att det behövs nya begrepp för 
tillgänglighet så att det uppmärksammas att tillgänglighet kan 
ha olika betydelse beroende på i vilket sammanhang det 
används. Jag anser att kommunernas planerare måste bli 
bättre på att informera invånarna om tillgänglighet i tätortsnära 
friluftsområden och dess betydelse för den sociala 
hållbarheten. En sådan kommunikation kan exempelvis ske 
via tydligt utformade översiktsplaner som behandlar frågorna 
om tillgänglighet mer ingående. Detta kan åstadkommas 
genom att ett specifikt kapitel som behandlar friluftsfrågor 
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skapas för att läsaren ska få en tydligare bild av vad som 
gäller utan att behöva ta del av översiktsplanen i sin helhet, 
vilket jag anser är den rådande situationen i de planer som 
granskats i examensarbetets fallstudie. 

Medborgardeltagande är strakt kopplat till social hållbarhet 
och kan ge planerarna ökad förståelse för vilka förändringar 
som behövs åstadkommas. Genom att lyssna på 
medborgarna kan problem synliggöras och barriärer på sikt 
överbryggas. Det har i många fall gått att konstatera att 
satsningar för att göra tätortsnära friluftsområden mer 
anpassade ur tillgänglighetssynpunkt tillför kvalitéer till miljön 
då det blir lättare för alla att tillgodogöra sig och uppleva 
miljön. 

Det är av stort värde att offentliga rum så som tätortsnära 
friluftsområden är välkomnande. Då känner människor sig fria 
att använda och rekreera sig i dessa områden. Annars riskerar 
tätortsnära friluftsområden få färre besökare och det kan i 
framtiden leda till att kommande generationer får sämre 
kunskap om områdenas värden vilket i ett längre perspektiv 
kan leda till att tätortsnära områden bortprioriteras i framtida 
planering. Detta skulle enligt min uppfattning vara en mycket 
negativ utveckling då det i dagsläget finns så pass mycket 
forskning som visar på de positiva effekterna med tillgång till 
tätortsnära friluftsområden! 

5.2 Slutsatser  
Forskningsfråga 1 

Hur redogörs kommunernas arbete med tillgänglighet till 
tätortsnära friluftsområden i förhållande till vetenskapliga 
teorier och vilka åtgärder eller strategier föreslås?  

Enligt forskarna Polèse och Stren (2000) är social hållbarhet 
ett område inom forskningen där begränsad forskning är 
genomförd. Trots det anser jag att kommunerna vars 
översiktsplaner jämförts i examensarbetet för en relativt 
omfattande diskussion gällande social hållbarhet.  

Ett tydligt exempel på när tillgänglighet kopplas samman med 
social hållbarhet är i Gotlands översiktsplan där det skrivs att 
den sociala dimensionen inom hållbarhet i vid bemärkelse 
handlar om ett samspel mellan människor som omfattar 
integration, samhörighet, jämställdhet, trygghet, 
meningsfullhet, försörjning och folkhälsa mm. Det skrivs även 
att social hållbarhet förutsätter att alla som bor och lever på 
Gotland ges möjlighet att vara delaktiga i samhället. 

Trelleborgs mål för arbetet med social hållbarhet benämns i 
översiktsplanen vara trygghet, jämställdhet och tillgänglighet 
och robusthet. Detta påminner om Gotlands mål gällande 
social hållbarhet som är trygghet, jämställdhet, tillgänglighet, 
delaktighet. Enligt forskarna Polèse och Stren, inom området 
social hållbarhet, är ledorden för social hållbarhet jämlikhet, 
frihet, solidaritet och frigörelse. Jag anser att Gotlands och 
Trelleborgs kommuners ledord är mer konkreta för 
användning inom fältet fysisk planering.  

I Trelleborgs översiktsplan argumenteras det kring att god 
tillgänglighet till miljöer kan skapa ökad social integration vilket 
är en av aspekterna inom social hållbarhet som refereras till i 
detta examensarbetets forskningsöversikt. I Trelleborgs 
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översiktsplan (2010) nämns relativt detaljerade åtgärdsförslag 
för hur tillgängligheten kan förbättras för vissa grupper. 
Kommunens vision är att detta ska ske genom att 
tillgänglighet till offentliga miljöer, så som friluftsområden, ska 
prioriteras. Trelleborgs kommun tycks vara väl medveten om 
tillgänglighetsproblematikens sociala aspekt genom att 
planera för att alla grupper i samhället ska har rätt att vistas i 
offentliga miljöer. Få konkreta exempel ges dock i Trelleborgs 
översiktsplan på hur kommunen i praktiken arbetar med dessa 
frågor. Ett tydliggörande hade visat på att kommunen även 
kan konkretisera den abstrakta nivån och sina 
målformuleringar. 

Gotland och Örebro är i denna undersökning de två 
kommuner som tydligast definierar begreppen tillgänglighet 
och friluftsområde samt omsatt detta i konkreta planexempel i 
sina översiktsplaner. Trelleborgs kommun definierar 
begreppet tillgänglighet och är medveten om vikten att arbeta 
med dessa frågor. Kommunen kopplar dock inte samman 
social hållbarhet med tillgänglighet på samma tydliga sätt som 
Gotlands- och Örebro kommun. Trots detta anser jag att 
kommunerna bör ha en ökad medvetenhet och lyhördhet om 
kraven på tillgänglighet som ställs från statligt håll och 
redovisa detta tydligare i framtida översiktsplaner än vad som 
görs år 2010 och 2011. 

Det är svårt att göra en slutgiltig sammanställning över de 
kommuner som klarade sig bäst i min undersökning då de 
undersökta kommunerna har olika förutsättningar. En sådan 
undersökning borde enligt mig göras mer detaljerat där ett 
antal tätortsnära friluftsområden studeras i detalj och sedan 
jämförs. Jag tycker mig dock kunna se att Gotland, Örebro 

och Trelleborgs kommuner har en stor vetskap om vad 
tillgänglighet till tätortsnära friluftsområden innebär, enligt 
kriterier som framkommer i examensarbetets kunskaps- och 
forskningsöversikt.  Sist rankas Pajala kommun trots att de har 
den senaste uppdaterade översiktsplanen. Aktualiteten i 
planen tycks alltså inte ha någon större betydelse.  

Det kan vara svårt att definiera hur begreppet tillgänglighet i 
samband med friluftsliv ska användas. Enligt Emmelin et als. 
(2010) definition handlar tillgänglighet om rörlighet, tillträde 
samt beteenden som människor lär sig under uppväxten. 
Tillgänglighet berör juridiska, kulturella, tekniska, ekonomiska 
och sociala aspekter. De utgångspunkter som Emmelin et al. 
(2010) nämner anser jag väl återspeglas i propositionen 
”Framtidens friluftsliv” där nedan uppräknade mål för att öka 
tillgängligheten till friluftsområden nämns: 

 Det ska vara möjligt att ta sig till området och 
parkeringsmöjlighet ska finnas på platsen. 

 Det ska vara möjligt att röra sig i naturen, 
hårdgjorda stigar etc. 

 Serviceåtgärder ska finnas, samt avfallsinsamling. 
 Platsen ska ha tydlig skyltning och tillgänglig 

information i olika format (språkanpassad). 
 Platsen ska vara tillgänglig för alla, ingen ska känna 

sig utestängd. 
 Miljöerna ska vara trafiksäkra samt bullerfria.  

Genom min jämförande analys tycker jag mig kunna se att 
kommunernas lokala förutsättningar och var de är belägna i 
landet påverkar vilka frågor som kommunerna anser vara 
viktiga att behandla i sina översiktsplaner. Detta tycker jag mig 
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kunna se när jag granskat Pajalas översiktsplan. Det tolkar jag 
som att människor som lever i närheten med naturen 
prioriterar tillgänglighet till utbildningsmöjligheter och arbete 
etc. Det är dock inte förvånande i sig att planeringen påverkas 
av lokala förutsättningar. 

En av slutsatserna är att det finns flera tolkningar av 
begreppet tillgänglighet än vad jag från början antog och 
utgick ifrån. I detta examensarbete granskas framförallt fysisk 
tillgänglighet kopplat till social hållbarhet. Att begreppet 
tillgänglighet används i så pass olika sammanhang i de 
undersökta kommunernas översiktsplaner anser jag är 
problematiskt. Enligt min mening är det väsentligt att 
kommunerna definierar viktiga begrepp på ett enhetligt sätt. 
Detta leder till att läsaren av översiktsplanen får en  ökad 
förståelse för hur kommunen ställer sig till viktiga 
planeringsfrågor. Gotland, Trelleborg och Örebro kommun 
definierar begreppet tillgänglighet i sina översiktsplaner, 
däremot gör inte Pajala kommun det vilket jag anser är en 
brist. Det kan bero på att Pajala är en liten kommun och 
därmed inte har ett så visionärt plandokument.  

Forskningsfråga 2 

Hur frekvent förekommer ordet tillgänglighet och i vilka 
sammanhang påträffas ordet? 

Resultatet av innehållsanalysen är att begreppet tillgänglighet 
återfinns i texten ”i allmänhet” totalt 84 gånger och i samband 
med ”infrastruktur” 44 gånger. Under utbildningen till 
planarkitekt har jag fått lära mig att tillgänglighet definieras att 
alla människor ska ha ”möjligheten att ta del av något 
eftersträvansvärt”. För en planarkitekt har just denna 

”möjlighet att ta del” förmodligen en helt annan innebörd än för 
en trafikplanerare. Att begreppet tillgänglighet oftare 
förekommer i samband med infrastrukturfrågor är inte 
förvånande mot bakgrund av dagens motoriserade samhälle. 

För en planerare behöver ”möjlighet att ta del” inte 
nödvändigtvis betyda att det enkelt ska gå att ta sig till 
tätortsnära friluftsområden med ett transportmedel. Det kan 
snarare vara den mentala föreställningen att platsen känns 
välkomnande och inbjudande. Det är sådana miljöer en fysisk 
planerare strävar efter att skapa vilket är en komplex uppgift 
på grund av att många aspekter, intressen och värden ska 
vägas samman i en översiktsplan som är ett samordnande 
dokument. Det är här problematiken för vilka det planeras för 
uppstår och ibland behöver planeraren därför dela upp 
allmänheten i olika grupper. 

Enligt vad jag kan notera i undersökningen är det enbart i 
Gotlands översiktsplan som tydliga kopplingar görs mellan 
tillgänglighet och eventuella åtgärder för kommunen. Att öka 
tillgängligheten till tätortsnära friluftsområden föreslås 
exempelvis via breddade cykelbanor detta för att 
tillgängligheten ska förbättras för medborgare med rullstol, 
permobil, barnvagn etc. Det nämns dock inte exakta 
lokaliseringar var dessa anpassningar ska göras. Med 
koppling till detta resonemang, att förbättra tillgängligheten till 
tätortsnära friluftsområden, hävdar Polèse och Stren (2000) 
att det kan vara bra om planerarna delar upp allmänheten i 
olika grupper för att synliggöra hela spektret av problem inom 
den sociala hållbarheten (Polèse, Stren 2000, förord). På 
detta vis kan miljöerna anpassas för rullstolar, permobiler och 
barnvagnar etc.  
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Forskningsfråga 3 

Finns det några målkonflikter gällande tillgänglighet?  

De målkonflikter som har framkommit under examensarbetets 
gång är infrastruktur, turism samt ekonomi. Här nedan 
redogörs de olika målkonflikterna. 

I de undersökta kommunernas översiktsplaner går det att 
utläsa en argumentation kring att göra platser mer tillgängliga 
för ökad turism och därmed göra ekonomiska vinster. En 
motsättning till detta argument är att marknadsföring av 
naturen som en resurs är att naturen inte är unik i sig. Naturen 
blir först en resurs när den får en användning som är 
betydelsefull för människor, som ett led i denna strävan bör 
alltid den sociala hållbarhetsaspekten framhävas med 
tillgänglighet i fokus så att alla människor känner sig 
välkomna. 

I Pajalas- och Gotlands översiktsplaner framhålls vikten av 
tillgänglighet i samband med turism, båda kommunerna är 
beroende av turism på grund av sitt geografiska läge. En 
målkonflikt som finns är dock att de bofastas behov av 
tillgänglighet till tätortsnära friluftsområden borde tas på större 
allvar och ligga i Gotland- och Pajala kommuners intresse att 
de invånare som bor i kommunerna väljer att bo kvar. Jag 
anser att kommunerna kunde vara bättre på att ta till sig den 
lagstiftning som finns på området. 

En slutsats av arbetet är att kommunerna har kommit långt 
med vilka behov de med funktionshinder har, men att 
förbättring måste ske inom detta område. Speciellt viktigt 
bedömer jag det vara att tillgänglighetsperspektivet finns med 

vid grönstrukturplanering då de inte görs lika frekvent som 
vanliga detaljplaner. Tillgänglighets rådgivning och checklistor 
kan vara hjälpmedel för att få in tillgänglighetsperspektivet i 
planeringen. 
 
Ytterligare en slutsats som berör den kommunala 
översiktsplaneringen idag är just avsaknaden av en 
gemensam begreppsdefinition avseende tillgänglighet, och 
behovet att formulera detta på ett enhetligt sätt. Det gäller 
egentligen allt översiktligt planspråk som är väldigt spretigt 
och olika från kommun till kommun, jämfört med regler för 
detaljplanens färgkodning efter funktionellt innehåll, 
linjedefinitioner och obligatoriska rubriker. 
 

Forskningsfråga 4 

Har kommunernas lokala förutsättningar betydelse? 

Tillgänglighet grundar sig på allas lika möjlighet att ta del av 
någonting eftersträvansvärt, vilket framkommer i arbetets 
teoridel. Därför drar jag slutsatsen att olikheterna i synsättet 
på tillgänglighet delvis kan påverkas av olikheter i de 
undersökta kommunernas geografiska förutsättningar.   

Jag tycker mig kunna konstatera att hänsyn bör tas till att 
mindre kommuner har begränsade ekonomiska resurser att 
arbeta med friluftsfrågor och tillgänglighet som grundar sig på 
ett lägre antal invånare. Denna iakttagelse har även Petersson 
Forsberg med i sin bakgrundsbeskrivning i avhandlingen 
Friluftsliv och naturturism i kommunal fysisk planering. Hon 
tycker sig kunna se att det går att dra en parallell mellan hur 
stort befolkningsantalet är och hur stora skatteintäkterna är 
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samt mängden resurser kommunerna väljer att lägga på 
friluftsfrågor (Petersson Forsberg 2012, s.30). Därför har det 
varit intressant att ha med Pajala kommun i undersökningen, 
vilken är den största av de undersökta kommunerna till ytan 
och lägsta befolkningsantalet av de undersökta kommunerna.  

Gotland- och Örebros kommuner definierar och skriver relativt 
omfattande om tillgänglighet. Även i Trelleborgs kommuns 
översiktsplan skrivs det förhållandevis mycket om 
tillgänglighet. I detta avseende går det alltså inte att iaktta 
någon större skillnad mellan en kommun som har rankats 
högst i undersökningen Sveriges friluftskommun 2012 och en 
som har fått lägst resultat. Pajala kommun gör dock inga 
omfattande utläggningar om tillgänglighet i sin översiktsplan 
precis som Naturvårdsverkets undersökning visade.  

5.3 Metodreflektion  
Det finns begränsningar med metoden innehållsanalys då 
orden som den kvantitativa analysen görs utifrån väljs ut tidigt 
under arbetets gång. Resultatet av analysen framstår bland 
annat vara att fler uttryck behövs då tillgänglighet är ett 
mångtydigt begrepp. Syftet med arbetet var att synliggöra 
kommunernas arbete med tillgänglighet till tätortsnära och om 
det går att finna samband mellan statliga direktiv och 
kommunala målformuleringar. Detta framstår vara svårt att 
svara på när begreppet tillgänglighet är så pass mångtydigt.  
 
I detta arbete studeras social hållbarhet ur planerarens 
synvinkel och de författare som valts ut ger inte uttryck för alla 
tankar som finns inom hållbarhetsdiskussionen och i 
synnerhet social hållbarhet som diskuteras mest. Hållbarhet är 

ett komplext ämne men används frekvent inom planering och 
därför anser jag att det är intressant att granska hur begreppet 
används i de utvalda översiktsplanerna, samt hur de har 
förändrats över tiden. 

Översiktsplanernas tidsmässiga aktualitet har varit avgörande 
för vilka kommuner som valts ut i undersökningen. Detta gäller 
både de två bästa och de två lägst placerade kommunerna i 
undersökningen. Det finns många kommuner i Sverige som 
har översiktsplaner som inte är uppdaterade. Det hade varit 
problematiskt att ta med dessa i jämförelsen som görs i 
examensarbetet på grund av att rådande bestämmelser 
angående innehåll och struktur då inte skulle överensstämma 
med de övriga översiktsplanerna som jämfördes. Aktuella 
plandokument har alltså använts i examensarbetets 
jämförelse för att ge en så rättvis bild av kommunernas 
översiktliga planering som möjligt.  

Det är viktigt att ha i beaktande att ett visst bortfall i 
undersökningen förekommer när urvalet av vilka kommuner 
som skulle granskas utfördes. Detta på grund av att några 
digitala dokument för ett par kommuner inte var sökbara 
eftersom de var inskannade och inte i PDF-format. Detta gör 
att dessa kommuner inte har kunnat tas med i 
undersökningen. 

Som en utveckling av detta examensarbete skulle det vara 
intressant att göra en liknande studie av de utvalda 
kommunernas kommande översiktsplaner för att undersöka 
om politiska strategier och andra förändringar i samhället 
bidragit till att diskussionen kring ökad tillgänglighet till 
tätortsnära friluftsområden fått en mer framträdande roll. 
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