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Nutida kartaFoto från 1970-talet

Ön i Umeå



Sammanfattande bedömning av Öns strategiska betydelse för Umeå

Min bedömning är att Ön med sina stora miljömässiga kvalitéer av betydelse 
för folkhälsan, och dess centrala placering i Umeå och därmed närhet till ett 
stort antal existerande och tillkommande invånare, har en potential att med 
enkla medel utvecklas till en: 

1. strategiskt viktig och långsiktig resurs för både folkhälsa och attraktivitet 
för Umeå som stad och därmed även för regionen.

2. Ön har sannolikt förutsättningar att utvecklas till Umeås motsvarighet till:

Londons Hyde Park, 
Paris Boulognerskogen, 
New Yorks Central park och
Stockholms Djurgården

!



Förutsättningar för idéverkstan: 

1. Umeå kommun överväger att bebygga del av den centralt placerade Ön 
i Umeälven.

2. En ansats är att söka kombinera detta med förbättrade förutsättningar 
för det som benämns ”rörelserikedom”, vilket knyter an till det engelska 
begreppet ”physical literacy”, som karakteriseras av utvecklade s.k. 
”fundamental movement skills”.



Förutsättningar för mina bedömningar: 

1. Omfattande erfarenhet och forskning inom temaområdet rörelse, 
hälsa och miljö.

2. Den lokala kännedomen grundas på studier av flygbilder och kartor, 
och översiktlig kännedom om Umeå kommuns bebyggelsemässiga 
utveckling sedan 1970-talet, samt den omfattande framtida expansion 
av invånarantal som nämndes av representanter från Umeå kommun 
vid idéverkstaden år 2019. 

Jag har ej närmare kännedom om markägoförhållanden, kulturvärden, 
särskilda naturvärden på Ön, och har ej utfört fältstudier på Ön.
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Foto från c:a 2018 med förslag för rörelseFoto från 1970-talet

Ön i Umeå



Foto med förslag vid idéverkstaden i Umeå i januari 2019 till utveckling av Ön för rörelse.



Ön som tätortsnära grönområde har en stor närhetspotential till både 
bostäder och arbetsplatser. Cirkel med c:a 2.32 km radie.



Avstånd på existerande vägnät (2.3 km) mätt med Gmaps Pedometer motsvarar i 
medeltal c:a 10 min cykling i svensk befolkning av år 2015:s modell.



Disposition: 

1. Platsen – Ön i Umeälven vid Umeå stad.

2. Rörelserikedom (physical literacy) och andra ingångsvärden för                               
rörelseskolning. 

3. Samhällsplanering för rörelse och folkhälsa – några ingångsvärden.

4. Sammanfattande bedömning av Öns strategiska betydelse för Umeå



Några perspektiv på samhällsplanering och rörelserikedom 

• Det är bra att Umeå kommun visar intresse för 
begreppet ”physical literacy”. 

• En central fråga är härvid hur ”fundamental movement skills” 
ska kunna utvecklas.

• Min bedömning är att förskolan och skolans rörelseämne
måste spela en huvudroll om man ska nå alla barn.

• Men de behöver även fysiska miljöer för att stötta deras pedagogik.
Här kommer samhälls- och stadsplaneringen in. 

• Men hur? Ja det beror på vilka dessa ”movement skills” är.



I Sverige fanns en rörelsekultur (Linggymnastiken) som hade som ett av sina 
huvudmål att utveckla olika rörelseförmågor. Den finns dock ej kvar. Detta är 
således perspektiv som återigen måste utvecklas. Här har Kanada tagit täten.

Här kvinnlig Linggymnastik på 1870-talet 
vid Kungl. Gymnastiska Centralinstitutet 

(GCI, nuv. GIH) i Stockholm.  



Elin Falk
(1872-1942)

”Frigör man kroppen, så frigör man själen, och då, först då, 
fyller gymnastiken sin uppgift att nå hela människan.”

Inom Linggymnastiken fanns även perspektiv med en koppling mellan 
kroppsrörelser och individens inre väsen. 

Här får dessa perspektiv representeras av ett citat från Elin Falk, en av 
de kvinnliga centralgestalterna inom svensk gymnastik vid denna tid. 



Ett sätt att tänka kring skolans rörelseämne är att det ska, minst, 
bekantgöra eleverna med de olika kluster av kulturella uttryck för rörelse 
som kan grupperas utifrån olika former av meningsfullheter. 

Dessa kluster är mer eller mindre ”spontant” utvecklade av olika grupper 
av individer i samhället, och har var och en för sig ej utgått från 
övergripande pedagogiska perspektiv kring rörelse.  

Man kan hävda att en bekantgörning av dessa meningsfullheter i skolan 
står för ett viktigt bildningsperspektiv.

Eftersom dessa kluster finns inom befolkningen, är det också viktigt att 
samhällsplaneringen förhåller sig till dem. 
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Modellen av fältet fysisk aktivitet är hämtad från: 

Lundvall, S. & Schantz, P. 2013. Physical Activities and Their Relation 
to Physical Education: A 200-Year Perspective and Future Challenges.                                   

The Global Journal of Health and 

Physical Education Pedagogy 2(1):1-16

och kan laddas ned via:

https://www.researchgate.net/publication/27
3319321_Physical_Activities_and_Their_Relat

ion_to_Physical_Education_A_200-
Year_Perspective_and_Future_Challenges

https://www.researchgate.net/publication/273319321_Physical_Activities_and_Their_Relation_to_Physical_Education_A_200-Year_Perspective_and_Future_Challenges
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politics

&

policy

Hur ska man då tänka kring samhällsplanering för fysisk aktivitet och 
folkhälsa?

Detta är ett avgörande viktigt utvecklingsområde, och det är så 
omfattande att bara några exempel kan ges här. 

Inledningsvis är det av värde att utgå från WHO:s definition av hälsa, 
och översätta den till ett perspektiv av rörelse.



WHO:s definition av hälsa från 1946

"ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, 

och inte endast frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning.”
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Våra beslut om vi ska vara fysisk aktiva beror av en stor mängd faktorer som kan  
grupperas på detta sätt.

Givet att fysiska miljöer och andra yttre förutsättningar finns måste individen vara     
bärare av olika former av kunskap och motivation knutna till både olika former av       
fysisk aktiviteter och förutsättningar i form av yttre faktorer.  
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Samhällsplaneringen behöver matcha dessa tre olika ingångsvärden
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Vad vet vi då om preferenser inom befolkningen för 
miljöfaktorer att vara fysisk aktiv i, och vilka fysiska 

aktiviteter utövas respektive är mest populära?
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Gröna miljöer är den miljöfaktor som är mest populär i 
Sverige inom befolkningen att vara fysiskt aktiv i
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Vilka former av 
fysisk aktivitet 
utövar du?

grön miljö • promenader

• vandringar

• jogging

Gröna miljöer harmonierar med de mest utövade 
formerna av fysiskt aktivitet i befolkningen i Sverige
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Gröna miljöer harmonierar med de mest önskade formerna 
av fysiskt aktivitet inom befolkningen i Sverige



Referenser till studier om detta är hämtade från ett kapitel 
som är tillgängligt via nätet, se länk nedan:

Schantz, P. 2002. Landskap för rörelse och hälsa. Om hållbarhet och 
planeringsunderlag. I: Nationalstadsparken – ett experiment i hållbar 

utveckling. Studier av värdefrågor, lagtillämpning och utvecklingslinjer. 
(red. L. Holm & P. Schantz). Forskningsrådet för miljö, areella näringar och 

samhällsbyggande (FORMAS), Stockholm.

https://www.researchgate.net/publication/301607613_Landskap
_for_rorelse_och_halsa_Om_hallbarhet_och_planeringsunderlag

https://www.researchgate.net/publication/301607613_Landskap_for_rorelse_och_halsa_Om_hallbarhet_och_planeringsunderlag
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Ett sätt för samhällsplaneringen att vinna kunskap om dessa ting är att 

fråga medborgarna i den aktuella kommunen om deras preferenser vad 

gäller t.ex. anläggningar och miljöer?

Här några exempel från Stockholms kommun i den andan: 



Stockholms stads idrottsförvaltning











Finns det något som Stockholms stad skulle kunna göra för 
att få dig att cykla eller cykla oftare till arbetet/skolan?
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Andra exempel är att vinna 
erfarenhet genom att 
genomföra utvärderingar 
av byggda anläggningar.

Här till höger ett annat 
uttryck för att det helt 
enkelt blivit något fel.

Samtidigt finns det 
exempel på genomtänkt 
planeringslitteratur som 
nog ofta är okänd idag 
eller har fallit i glömska.

Några exempel på det visas i 
de kommande bilderna.  















Samhällsplaneringen har behov av att stötta vårt behov av 
rörelse genom att i första hand omvandla hämmande miljöer 
och förutsättningar till neutrala, men helst även omvandla dem 
till stimulerande dito.  



hämmande stimulerandeneutralt

undviker  

hämmande 

inflytande

attraheras till  

stimulerande 

inflytande

Miljömässigt inflytande på beteendet fysisk aktivitet

0



För dessa behov av att värdera miljöer har denna  skala utvecklats vid GIH i Stockholm, 
och prövats (se nedan länk till referens). De kvantitativa skattningarna behöver följas 
upp med kvalitativa omdömen för en fördjupad förståelse.

https://www.researchgate.net/publication/3219667

03_Halsa_som_mal_Om_gron_stadsplanering

https://www.researchgate.net/publication/321966703_Halsa_som_mal_Om_gron_stadsplanering


Mycket talar för att fysiskt inaktiva eller mindre aktiva är i behov av 
mer attraktiva miljöer för rörelse för att den ska bli av, än de som  
redan är mer fysiskt aktiva.

Här skall detta exemplifieras med en studie av Winters & Teschke
(2010)* från Vancouver i Kanada.

Olika grupper, alltifrån potentiella nya cyklister (vilka utgör 600.000 av 
Vancouvers 2 miljoner invånare) till regelbundna cyklister fick bedöma 
olika färdvägsmiljöer för cykling utifrån ett perspektiv av sannolikheten 
att dessa miljöer skulle väljas.

* Ref: Winters & Teschke 2010. Route preferences among adults in the near market for 

bicycling: findings of the cycling in cities study. Am J Health Promotion 2010;25(1):40-7.
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Medelvärden för skattning av 16 olika typer av färdvägsmiljöer                        
inom olika grupper av cyklister och potentiella cyklister
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Genom forskning vid GIH i Stockholm har vi vunnit stor kunskap 
om enskilda miljöfaktorer som stöttar respektive motverkar vårt 
behov av rörelse. 

Våra studier gäller arbetspendling per cykel, men det finns skäl    
att bedöma att denna kunskap kan överföras till exempelvis vår 
vanligaste from av fysisk aktivitet, nämligen att gå.

Här nedan visas dels en studiemodell, studieområde samt några 
exempel på resultatfigurer som baseras på mätningar av drygt 
800 cyklister i Stockholms innerstad. 

Därefter redovisas en tabell som även innefattar ytterstaden 
samt en Trafikverksrapport som ger mer av inblickar.



Beteendet cykling:                                       
färdvägsval, duration,   

frekvens och intensitet               

Miljömässigt 
ovälbefinnande –

välbefinnande 

Färdvägsmiljö

Miljödomän:            fysisk            trafik            social            väder            ljus

Skattning:
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Skattning: 
otrygghet – trygghet:       

trafik

Skattning: 
otrygghet – trygghet:              

andra orsaker

Fysiologiska, psykologiska 
och medicinska 

effekter 



startpunkt målpunkt

miljöfaktorer 
i ett segment 

färdvägsmiljösegment

stimulerande

neutrala

hämmande





stimulerar     
mycket           

bedömda nivåer  
av  om 
färdvägsmiljön  
som man cyklar        
i som  helhet   
motverkar/ 
stimulerar    
arbetspendlingen

motverkar      
mycket

mycket                                                                                        mycket
låga                                                                                              höga 

uppfattade nivåer av grönska längs färdvägen

mycket låga                                                                                   mycket höga

Resultat från studier av arbetspendlande cyklister i Stockholms innerstad



mycket fult                                                                                 mycket vackert

uppfattade nivåer av fulhet/skönhet längs färdvägen

bedömda nivåer 
av  om      
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pendlingen
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stimulerar     
mycket           

bedömda nivåer         
av  om 
färdvägsmiljön  
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i som  helhet   
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stimulerar    
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mycket låga                                                                              mycket höga

uppfattade nivåer av avgaser längs färdvägen
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Miljöfaktorer i cyklisters färdvägsmiljöer

Miljön som helhet 
motverkande – stimulerande 

för cyklingen

Inner staden   Ytter-staden

flödet av motoriserade fordon --

avgaser --

buller --

trängsel av alla sorters fordon i icke separerade trafikmiljöer --

cykelbanor/-fält/-vägar separerade från biltrafik +

grönska (natur, parker, träd, planteringar) + +

skönhet + +

färdväg med sträckning med många riktningsändringar och omvägar -- --

Sammanfattande tabell över miljöfaktorer i Stor-Stockholm          
som har signifikant verkan på utfallsvariabeln om miljön som                 

helhet stimulerar eller motverkar arbetspendling genom cykling.



Figurerna ovan är från denna 
referens som är tillgänglig via 
nätet:

https://www.researchgate.n
et/publication/329140073_D
e_upplevda_landskapen_for
_cykling_Paverkan_pa_halsa
n

https://www.researchgate.net/publication/329140073_De_upplevda_landskapen_for_cykling_Paverkan_pa_halsan


För en fördjupning av frågor 
om fysisk aktivitet, hälsa och 
hälsoekonomi, se denna 
rapport som är tillgänglig via 
nätet:

https://www.researchgate.net/
publication/315698715_Om_ga
ng_och_cykling_halsa_och_en_
hallbar_utveckling

https://www.researchgate.net/publication/315698715_Om_gang_och_cykling_halsa_och_en_hallbar_utveckling


Om samband mellan natur och hälsa 

Det finns idag ett stabilt forskningsläge som knyter förekomst av natur    
i livsmiljön till ett högre välbefinnande, minskat antal sjukdomar och 
förtida dödlighet.  

I linje med det anger WHO:s Parmadeklaration från 2010 vikten av:

1. direkt kontakt med grönska i bland annat våra bostadsområden 
2. mindre grönområden nära där människor bor och verkar, och
3. större områden som skapar möjligheter för fysisk aktivitet, naturmöte          

och relativ avskildhet. 



För en sammanfattning av forskningsläget om samband mellan natur i 
livsmiljön olika psykologiska variabler, sjuklighet och förtida dödlighet, 
se:  

Schantz, P. 2017. Hälsa som mål. Om grön stadsplanering. I: Parkstaden. 
Stockholms landskap och stadens rum. Samfundet S:t Eriks årsbok 2017, 
(red. Ann Pålsson). Stockholm: Historiska Media, s. 176-185.

vilken kan laddas ned via:

https://www.researchgate.net/publication/321966703_ 
Halsa_som_mal_Om_gron_stadsplanering

https://www.researchgate.net/publication/321966703_Halsa_som_mal_Om_gron_stadsplanering


Närhetsprincipen blir alltmer viktig 

I en tid då det för många blir allt mer svårt att få ihop det s.k. 
livspusslet blir de nära möjligheterna alltmer viktiga.

Inom forskningen visas detta tydligt genom ett stort antal s.k. 
”distance-decay”-studier.

För förskolor och skolor är närhet till grönområden av avgörande 
betydelse.

Vikten av närhet beror också av miljöskäl och det angelägna i att 
minska antalet resor med motoriserade fordon. 

Centralt placerade områden och anläggningar som stimulerar stora 
befolkningsgrupper till fysisk aktivitet och naturmöte blir därmed 
av allt större strategisk betydelse i samhällsplaneringen. 



Slutligen:

All samhällsplanering för rörelse och folkhälsa i vår tid 
behöver även stötta en hållbar utveckling! 

Annars nås ej en sammantagen positiv effekt på folkhälsan!

Modellen nedan signalerar behov av att tänka och planera    
samhället på helt nya sätt! 
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Andra generella rekommendationer för kommuner knutna till 
samhällsplanering/fysisk planering för rörelse:

• Utveckla en filosofi/politik kring rörelse i hela befolkningen
• Vilka är de lokala förutsättningarna?
• Var rädd om det som ni har som är bra och värdefullt!
• Vilka är preferenserna bland medborgarna i kommunen?
• Vad är önskvärt   vs vad är görligt?
• Medvetandegör människors beteende av rörelse
• Samverka med skolan
• Samverka med trafikkontoret
• Samverka med ideella föreningar
• Samverka med kulturskolan
• Samverka med stadsbyggnadskontoret
• När är det lämpligt att stimulera marknadskrafter?
• En del behöver stöttas, annat behöver inte stöttas
• Vad är långsiktigt hållbart – vad stöttar en hållbar utveckling?
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Åter till Ön i Umeälven

Kan en ”forecasting” för Umeå i ett 100-årigt perspektiv bidra till att 
existerande värden framträder tydligare, och att en långsiktighet i 
planeringen stimuleras? 



Foto från c:a 2018 med förslag för rörelseFoto från 1970-talet

Redan en 50-årig retrospektiv jämförelse kan stimulera till eftertanke….. 



Åter till Ön i Umeälven – en fortsättning

Mina råd till Umeå kommun:

1. Tänk i första hand på att utveckla Ön till ett förstklassigt grönt tätortsnära 
frilufts-, idrotts-, rekreations- och motionsområde.

2. Låt gärna djur och djurhållning finnas med i dessa planer, t.ex. 4H-gård och 
ridstall. Finns det plats för stadsodling?

3. Komplettera med en gång- och cykelbro norrut från Ön som går i rimlig 
linje med den existerande lokala bron. 

4. Om det finns avgörande skäl att utifrån ett allmänintresse anlägga ny 
bostadsbebyggelse på Ön, så pröva att etablera den i ett östligt läge runt 
den existerande överfarten för motorfordon m.m. över älven på  
Kolbäcksvägen som redan har kollektivtrafik.

5. Givet pkt 4 ovan; varför inte pröva nya gestalningsidéer för bebyggelse 
som kan harmoniera med mer organiska former? Se till exempel de två
nästkommande bilderna som är från Helsingfors.     



Löyly Sauna i Helsingfors







Tack för er uppmärksamhet!

peter.schantz@gih.se

FoU-gruppen för rörelse, hälsa och miljö

www.gih.se/rhm


