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Landskap för rörelse och hälsa
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”Utom detta hinder emot Djurgårdens fördelning och upplåtande till enskilda

personer anse kommitterade jämväl den omständigheten förtjäna övervägande

att Stockholms stads innevånare därigenom skulle betagas promenaderna på

denna lustpark som de hittills både till förmån för hälsa och såsom ett tidsfördriv

haft tillåtelse nyttja.”

(Ur betänkande avgivet i maj 1793 i anledning av Gustav III:s upplåtelser av

mark till enskilda. Del av betänkandet är återgivet av Staffan Tjerneld i ”En bok

om Djurgården under 300 år”, Kungl. Djurgårdens förvaltning, Stockholm, 1980,

s. 28-30.)  

Med allt större precision beskriver forskningen hur olika former
av fysisk aktivitet kan bidra till en förhöjd livskvalitet. Det hand-
lar om både fysiskt och psykiskt välbefinnande, hälsa och presta-
tionsförmåga liksom möjligheten att motverka ohälsa, däribland
hjärt-kärlsjukdomar, cancer, benskörhet, fetma och typ II diabe-
tes (se t.ex. 1, 4, 8, 29, 30, 32).   

Samtidigt är den fysiska aktivitetsnivån låg hos många män-
niskor (5:28-38). Det är därför angeläget att undersöka vilka
betingelser som kan medverka till att en större andel av befolk-
ningen blir mer fysiskt aktiv. Övervägandena blir med nödvän-
dighet mångfasetterade och bör, om man vill nå framgång, san-
nolikt gälla allt ifrån fysisk planering till ekonomiska styrmedel
och skolans undervisning i rörelse. 

Men om vi idag ställer oss frågan ”hur bör ett samhälle byg-
gas för att stimulera till och underlätta fysisk aktivitet?”, bör sva-
ren sökas inom ett ramverk av sociala, ekonomiska och miljö-
mässiga faktorer som tillsammans kan leda till en hållbar
utveckling. 

Det var FN:s kommission för miljö och utveckling, den s.k.
Brundtlandkommissionen, som i sitt slutbetänkande ”Our
Common Future” 1987 (33) lanserade begreppet hållbar utveck-
ling (eng. sustainable development). Det definierades som ”ett
tillstånd då dagens människor kan leva och tillfredsställa sina
behov utan att undergräva möjligheterna för framtida generatio-
ner att tillfredsställa sina behov” (9:13). Så gott som alla natio-
ner har genom Riodeklarationen från 1992 ställt sig bakom
målet att genom respektive lands politik verka för en hållbar
utveckling. 

Ambitionen att forma ett samhälle utan att ekosfären tar
skada leder till att frågor om minskad resursförbrukning kom-
mer i fokus. För att konkretisera behovet av omställningar har
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Fredrik Magnus Pipers plan från
1780-talet för Haga som en engelsk

park syftade bl.a. till varierande
naturupplevelser genom förflytt-

ning i en blandning av vild och
gestaltad natur.



En individs fysiska aktivitet är beroende av dels individen själv
(intressen, motivation, kunskap, kön, ålder, fysisk kapacitet, livs-
stil, etc.), dels en stor mängd yttre faktorer. Dessa kan indelas i
aspekter som stimulerar och underlättar respektive utgör hinder
för fysisk aktivitet. Så kan t.ex. motionsspår och cykelbanor sti-
mulera till fysisk aktivitet medan buller och luftföroreningar kan
motverka densamma. Tidsåtgång, disponibel tid, tillgänglighet
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ofta begreppet ”faktor 10” använts som en förenklad målbild.
Det står för att användningen av resurser, såsom energi och
råmaterial, ska minska med en faktor 10 inom en till två genera-
tioner (9:13-16). Behovet är olika stort för olika variabler, och
faktor 10 ska därför ses som ett grovt medelvärde. Målet kan nås
genom en förändring i livsstilar och utveckling av teknik som
medger ett effektivare nyttjande av resurser. Det handlar om
behov av en väsentligt högre effektiviseringstakt än den som hit-
tills noterats i samhället (9:11), och således om behov av mycket
omfattande omställningar inom ramen för en så kort tidsperiod
som 25-50 år. 

En analysmodell

Frågan om fysisk aktivitet inom befolkningen insatt i dessa per-
spektiv är ett område som befinner sig i början av en problema-
tisering. Modellen nedan (figur 2) belyser faktorer av betydelse
för en analys av komplexet. 

FIGUR 2. Modell kring
faktorer av vikt i en analys av 

fysisk aktivitet i relation till 
hållbar utveckling.

FIGUR 1. Landskapsarkitekten 
Sture Koinberg har genom olika 

planer under 1990-talet 
(se www.haga-brunnsviken.org) 

visat hur de gröna kvalitéerna i land-
skapet kring Brunnsviken kan 

förstärkas och utvecklas för 
människors naturmöten. 
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och närhet till platser, anläggningar och föreningar för fysisk
aktivitet, kostnader för individen etc. är andra exempel på yttre
faktorer.

För yttre faktorer som arenor för fysisk aktivitet kan det fin-
nas inköps-, anläggnings-, förvaltnings- och driftskostnader för
samhället. Vidare kan de bidra till eller motverka en god miljö.
Förbrukning av energi och andra resurser är aspekter som här-
vid ska vägas in.

Fysisk aktivitet har, som nämnts, en potential till effekter
såsom ökad produktivitet, positiva hälsoeffekter samt välbefin-
nande. Samtidigt kan skador uppstå. Fysisk aktivitet kan dessut-
om vara förknippad med en negativ (t.ex. bilresor) respektive
positiv (t.ex. när cykling ersätter en bilresa) miljöpåverkan. 

En sammanvägning av olika faktorer i denna modell kan visa
att även om en viss fysisk aktivitet ger positiva effekter vad gäller
hälsa och produktivitet, vilka i princip kan värderas i ekonomis-
ka termer, kan samtidigt olika former av kostnader knutna till
yttre faktorer och den fysiska aktiviteten, såsom en negativ mil-
jöpåverkan, ge en motverkande bild. Nettoeffekten kan därige-
nom bli en samhällsekonomisk förlust. 

Genom att värdera hur olika yttre faktorer och fysiska aktivi-
teter uppfattas inom befolkningen och påverkar olika variabler
kan vi få ett underlag för att formulera strategier kring sam-
hällsbyggande för fysisk aktivitet i ett hållbart samhälle. Detta är
ett stort komplex att analysera och ligger utanför ambitionen
med denna text. Relevant i detta sammanhang är emellertid att
redovisa studier som ger en bild av hur grönområden kan värde-
ras i denna typ av analys.   

Grönområdet som yttre faktor

Låt oss tänka oss att vi har ett tätortsnära grönområde som:

• utgör ett natur- och kulturlandskap av ansenlig storlek (jfr. 7)

• har varierande egenskaper vilka i stor utsträckning är av hög
kvalitet 

• är belägen mitt i en storstadsregion 

• lätt kan nås av en mycket stor grupp människor till fots, med
cykel eller kollektivtrafik

• är tillgänglig för allmänheten hela dygnet, året runt och utan
kostnad

Man kan uppfatta att detta område har förutsättningar att
kunna attrahera många människor till rekreation och fysisk
aktivitet med ingen eller minimal negativ miljöpåverkan. 

Beskrivningen av området är giltig för nationalstadsparken
som sannolikt också är det mest nyttjade grönområdet i Stor-
Stockholm (12, 14). Någon beräkning av kostnader för anlägg-
ning, drift och förvaltning av naturmiljöerna inom national-
stadsparken har ej gjorts, men att döma av studier av andra
tätortsnära friluftsområden bör de vara relativt låga. Detta gäl-
ler även om man väger in kostnaden för att inte kunna bedriva



normalt skogsbruk (13:69-73). Naturområden tillför även eko-
systemtjänster såsom luftrening och bättre mikroklimat (se 3).
Energibehovet, utöver solenergin, är mycket lågt.  

Det tätortsnära grönområdet kan som yttre faktor således
uppfattas ha en gynnsam kostnads- och miljöbild. Men stimule-
rar det också individen till fysisk aktivitet? Frågan kan delas upp
i minst två delar: har grönområdet en direkt verkan att stimule-
ra till fysisk aktivitet och/eller får det en sådan konsekvens indi-
rekt genom att ett behov eller intresse av naturmöte tillfreds-
ställs? Och om grönområdet stimulerar till fysisk aktivitet kan vi
vidare fråga oss om det leder till en högre grad av fysisk aktivitet
än vad som vore fallet utan det. Vidare har vi anledning att fråga
oss om och i vilken utsträckning som denna grad och karaktär
av fysisk aktivitet påverkar hälsan och välbefinnandet. 

Detta är frågor som inte är helt lätta att svara entydigt på då
de är föga studerade. Det finns emellertid indicier som talar för
jakande svar på huvudfrågan om grönområden stimulerar till
fysisk aktivitet. Dessa utgörs främst av attitydundersökningar av
hur grönområden värderas och att grönområden kan nyttjas för
former av fysisk aktivitet som allmänheten inte bara värderar
högt utan också utför.  

Exempel på denna typ av indicier är att 62 procent av dagens
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Vid Djurgårdsbrunnsviken, 
Södra Djurgården.



svenskar menar att ”Jag vill ut i naturen för att motionera och
hålla kroppen i trim” (27:tab. 1), och i studier där människor fått
ange fritidsaktiviteter som de uppfattar som särskilt viktiga för
deras hälsa placeras ”naturbaserade aktiviteter” såsom ”frilufts-
liv, t.ex. promenader, utflykter” samt ”umgänge med familj, släkt
och vänner” högst (17:45). Här är det av intresse att notera att
från ungdomsåren fram till c:a 60 års ålder verkar det finnas en
könsskillnad i så måtto att kvinnor i högre grad än män värderar
friluftsliv som viktigt för hälsan (22:191, 200). 

Promenader, vandringar och jogging är de former av fysisk
aktivitet som flest svenskar utövar  (6:65, 23:21, 24:tab. 3.3D),
och av de aktiviteter som man tycker om att ägna sig åt hamnar
cykelturer, långpromenader och skogsutflykter högt hos män
och högst hos kvinnor (5:66). Grönområdet är väl lämpat för
dessa aktiviteter. 

Som yttre faktor i detta sammanhang av livskvalitet och väl-
befinnande har naturen ett värde som är oberoende av dess roll i
relation till graden av fysisk aktivitet. 94 procent av dagens sven-
skar uppfattar: ”Att vistas i skog och mark gör mig avspänd och
harmonisk” (27:tab. 1). Psykofysiologiska studier visar att detta är
en effekt av naturupplevelsen i sig (28). Att naturen också är
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Intill Oxberget, Norra Djurgården.



bärare av djupare värdedimensioner antyds av att 72 procent
menar att ”Vistelse i naturen ger mig kontakt med tillvarons
sammanhang och därför är jag gärna ute i naturen” (27:tab. 1). 

I en nyligen publicerad genomgång av forskningsläget om
hur fritid, kultur och rekreation påverkar äldres hälsa hävdas att
”Äldres motiv och intressen för intellektuell och social stimulans
och naturupplevelser är mycket starka medan intresset för ren-
odlad motion och fysisk träning minskat påtagligt” (19:4). Vidare
anges att ”breda aktiviteter som ger både naturkontakt, gemen-
skap och fysisk stimulans tycks vara särskilt viktiga som ”menings-
fulla aktiviteter och stödjande miljöer” för äldres hälsa” (19:31).
Enligt studien värderas dessutom naturbaserade aktiviteter sär-
skilt högt av grupper som är hindrade av tyngande roller som
hög vårdbelastning eller olika handikapp (19:31).

Allmänhetens värdesättande av grönområden återspeglas
även i fritidspolitiska preferenser hos stadsbor. Som första prio-
ritet vad gäller kommunala satsningar hamnar ”natur och sjöar”
och på andra plats kommer ”strövområden och parker” (se
20:89, jfr. 18:24). I kapitel 8 i denna bok ges naturlandskapets
roll som yttre faktor en vidare belysning. 

Vi kan alltså sammanfatta dessa studier med att grönområdet
kan ha/har en positiv roll för en stor del av befolkningen av båda
könen och i olika åldrar dels genom att stimulera till/underlätta en
ökad grad av fysisk aktivitet, dels genom effekter av naturmötet i sig. 
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Vid Laduviksstråket, 
Norra Djurgården.
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Planering för social naturvård

Grönområdets roll som yttre påverkansfaktor är beroende av
delvis olika kvaliteter för olika individer, åldrar och behov (7, 10,
16, 31). En naturvård med sociala förtecken bör beakta detta.
För nationalstadsparken som helhet finns ännu ingen analys uti-
från dessa perspektiv. Men det finns flera exempel på planer-
ingsinitiativ som är av värde att kort beskriva. 

Det första är en utredning av Riksantikvarieämbetet och kul-
turmiljöenheten vid Länsstyrelsen i Stockholms län från 1992
(21). Det behandlar Norra Djurgården, institutionsbältet samt
Haga-Brunnsviken och utgör ett underlag för planering inom
området som en kulturmiljö av riksintresse. Att detta exempel i
så hög grad behandlar naturen beror på dess samtidiga roll som
kulturvärde. Materialet beskrivs som anpassat för att rikta sig
till allmänhet, planerare och beslutsfattare och har därigenom
ett annat språk än vanliga kulturmiljöbeskrivningar. Beskriv-
ningen skall förmedla områdets strategiska kulturvärden vilka
översätts till planeringsförutsättningar. ”Landskapet och de egen-
skaper som utgjort förutsättningar för den kulturhistoriska
utvecklingen skall beskrivas.” (21:22). Underlagen är översiktliga
och pedagogiska och förtjänar därför att lyftas fram (figur 3-4). 

Ett annat viktigt exempel är landskapsarkitekten Sture
Koinbergs planer för Brunnsvikenområdet i syfte att stärka dess

Vid Haga-Brunnsviken med
Ulriksdalsåsen i fondens bortre del.
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FIGUR 3. ”Brunnsvikens inneboende
skönhet och dragningskraft gjorde
att Gustav III förvärvade området
vid Haga för att där leva nära natu-
ren i Rousseaus anda. Kungen anla-
de Hagaparken och han anlitade
dåtidens främsta arkitekter för att
”förädla” landskapet kring
Brunnsviken enligt den tidens ideal.
Naturliga gränser var en bärande
princip för arkitekten Fredrik
Magnus Piper när han gestaltade
parkerna vid Brunnsviken. Genom
korta och långa siktlinjer utnyttjade
den engelska parken element i den
omgivande naturen. Brunnsvikens
vattenyta och landskapsrum var cen-
tralt i 1700-talets romantiska park-

rum och kontemplativa miljö.
Parklandskapet från 1700-talet har
bibehållit sin karaktär och grund-
dragen från de ursprungliga planer-
na finns fortfarande kvar.
Sänkningen av Brunnsviken (1863)
påverkade dock Hagaparkens södra
delar. Landskapets skönhet, natur-
lighet och frihet från yttre störning-
ar är avgörande kvaliteter för upple-
velserna, liksom de i stor utsträck-
ning bevarade obrutna horisonterna
och växlingen mellan gestaltad park
och natur. Den bebyggelse som finns
är, med några undantag, småskalig
och inbäddad i grönska. Vissa olyck-
liga exploateringar har redan skett i
Brunnsvikens norra del, t.ex.

Scandic hotell, vilket mycket tydligt
visar hur storskalig bebyggelse i
utkanten innebär ett markant
intrång i landskapsrummet och en
stor påverkan av landskapsupplevel-
sen. Detta gäller även stora parke-
ringsytor och trafikanläggningar.
Om känslan av att vara nära naturen
kan upprätthållas kommer området
att kunna förbli en oas för stressade
stadsbor. Här ligger områdets verk-
ligt strategiska kulturhistoriska
värde. Det innebär att Brunnsvikens
parkrum måste bevaras och att inga
störande element får tränga sig på.”
(21:25).
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FIGUR 4. ”Institutionsbältet känne-
tecknas av läget i stadens utkant och
längs Roslagsvägen som utgjort
områdets ryggrad. De kungliga
vetenskapliga institutionerna har
vuxit fram i avskiljbara enheter.
Roslagsvägens läge är i stort sett
samma sedan 1700-talet. Dagens
storskaliga trafikanläggning delar
området men båda sidor präglas av
parklandskap och institutionsbygg-
nader. Institutionsbältet ligger mel-

lan två stora parkområden. Den
skogsbevuxna stranden vid
Brunnsviken utgör även fonden till
Hagaparken. Befintlig bebyggelse
har inte inkräktat på naturen intill
Brunnsviken. Bebyggelse väster om
vägen är från sekelskiftet till 1910-
talet. Husen vittnar om höga krav på
utformning. Bebyggelsen vänder sig
bort från vattnet och mot
Roslagsvägen. Öster om vägen har
husen annan skala och karaktär.

Naturhistoriska riksmuseet vänder
sig mot Brunnsviken varför den fria
sikten mot vattnet blir viktig. Norra
Djurgårdens – jaktparkens – gräns
mot institutionsområdet är uppbru-
ten. Denna karaktär, växlingen mel-
lan skog, öppna fält och bebyggelse i
grupper är viktig att bevara.
Universitetet bryter med sin storlek
mot områdets parkkaraktär.”
(21:24).



rumsliga kvalitéer för naturmöte (figur 1)(2, 11, 15). De är ett
uttryck för medborgarplanering, dvs. när det civila samhället i
form av t.ex. en ideell förening nyttjar professionella planeringsin-
strument för att gestalta en utveckling i linje med dess värderingar.

Det tredje exemplet är Stockholms kommuns planer för ett
naturreservat på Norra Djurgården (25). Där finns utvecklade
idéer kring olika landskapspartiers roll för människan. De har
senare utvecklats inom ramen för begreppet ”sociotop” (26). I
detta sammanhang finns det också skäl att nämna professor Lars
Kardells intressanta studie av friluftslivet på Norra Djurgården
och hans tankar kring områdets förvaltning samt möjliga pedago-
giska roll med bl.a. en mulleskog, en skolskog och en universitets-
skog (14:105-108).

Det finns också fall av planering som lett till handling.
Stockholms och Solna kommuns omvandling av en parkerings-
plats till en välkomnande entré vid Stallmästareviken kan näm-
nas, liksom Djurgårdsförvaltningens pågående avveckling av
bebyggelseområdet vid Fisksjöäng på Norra Djurgården. Avsikten
är att återställa det till naturmark. 1996 bidrog Världsnaturfonden
till att Lillsjön restaurerades som våtmark. Det gör att området
vid Husarviken, en plats starkt associerad med den nya natursy-
nen och det svenska friluftslivets födelse på 1700-talet, liksom
dess organiseringsfas vid förra sekelskiftet (se kapitel 6), nu även
blir symboliskt laddat med vår tids ekologiska och sociala natur-
vård inriktad på att återskapa förlorade naturvärden.

Men utöver att stärka de gröna kvaliteterna bör man även stäl-
la frågan hur parken på andra sätt kan utvecklas som rekreations-
område. Så borde man t.ex. i parkens olika delar tillskapa respek-
tive säkerställa möjligheter för allmänheten att klä om för att nytt-
ja parken för motion och idrott. Fiskartorpet vid Norra
Djurgården har en lång tradition i detta avseende och bör åter
öppnas som motionsanläggning. Vid Norrtull skulle man med för-
del kunna skapa motsvarande möjligheter, för att nämna en
annan av parkens många utvecklingsmöjligheter i detta avseende.  

En utveckling i linje med ovan nämnda exempel skulle kunna
leda till naturmöten med högre kvalitet och attraktivitet samt
underlätta nyttjandet av parken för fysisk aktivitet och rekreation
och därigenom stärka denna tätortsnära naturs roll för en hållbar
samhällsutveckling.
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En vision för landskapet vid
Brunnsviken illustrerad av 

Marie-Louise Ahlberg. Att skapa en
grön Norrtullstomt med 

anläggningar för allmänhetens
motion och rekreation skulle vara i

linje med syftet med
nationalstadsparken. 
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