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Förord 
Vår resa startade tillsammans hösten 2013 och nu, snart tre år senare, befinner vi oss på 

upploppet för att ta det sista steget över mållinjen. Lennart Johansson-pokalen, som i detta fall 

är en examen i det respekterade universitetsprogrammet Coaching och Sport Management vid 

Linnéuniversitetet (LNU), ska snart lyftas och det är med lycka, stolthet och samtidigt en 

gnutta vemod som infinner sig när nu resan går mot sitt slut. 

 
Vår studietids finalmatch har formulerats i föreliggande uppsats och är examineringen på 

dessa sex fantastiska terminer på LNU. Genom ett gediget idrottsintresse och en vilja att bidra 

till idrottens utveckling har detta examensarbete arbetats fram. Vi vill först och främst nämna 

vår uppdragsgivare Stockholms Fotbollförbund och vår kontaktperson Lars Ekholmer samt 

vår ursprungskontakt Jonas Nystedt på Svenska fotbollförbundet. Ett stort tack för detta 

förtroende och otroliga möjlighet till att göra en insats för framför allt fotbollens utveckling i 

Stockholmsregionen. 

 
Så klart vill vi tacka alla de respondenter och övriga medverkande som har gjort en insats för 

att fylla denna studie med innehållsrikt material att arbeta med. Utan er hade denna uppsats 

aldrig blivit av. 

 
Ett stort tack riktas även till vår eminente handledare Tobias Stark. Han har med ett helgjutet 

handledarskap guidat oss fram, utan att för den delen ge oss färdiga lösningar på våra 

problem, vilket har gjort att vår uppsats helt känns som vår egen. 

 
Vi måste även passa på att framföra ett stort tack till våra kurskamrater, adjunkter, lektorer 

och professorer för dessa tre sagolika år tillsammans, tack vare er så har vår utveckling som 

både människor och idrottsvetare skjutit i höjden. 

 
Till sist vill vi rikta det största tack som bara går till våra underbara familjer, för att ni har 

stöttat oss i vått och torrt och varit våra största supporters genom denna tid. Tony, Susanne, 

Ida, Isabell, Ing-Mari, Lena, Leif och Johan, ni ska alla nämnas vid namn och förtjänar att 

hyllas till skyarna.  

 

Växjö, maj 2016 
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Abstract 
 
Denna uppdragstudies syfte är att undersöka synen på idrotts- och framförallt fotbollsytors 

integrering i Stockholms stadsplaneringsprocess. Vidare syftar rapporten till att diskutera och 

analysera de potentiella följder som inkluderingen av idrotts- och fotbollsytor kan tänkas få 

för Stockholm. Studiens empiri har tillkommit via kvalitativa intervjuer med relevanta 

respondenter samt enkäter till alla Stockholms fotbollsföreningar. Resultatet och analysen 

påvisar att inkluderingen av idrotts- och fotbollsytor i stadsplaneringsprocessen i Stockholm 

överlag är bristfällig. En av anledningarna anses vara att idrottsrörelsen inte är tillräckligt 

skickliga på att kommunicera sina behov och önskemål gällande idrottsanläggningar. 

Förlängningen på resonemanget bedöms vara att ansvariga stadsplanerare och politiker i 

flertalet detaljplaner prioriterar nybyggnationer utefter kortsiktiga ekonomiska fördelar samt 

särintressen, istället för upprättandet av idrottsanläggningar som oftast inte genererar 

kortsiktig ekonomisk vinning. Avslutningsvis anses denna bristande inkludering av idrotts- 

och fotbollsanläggningar i Stockholminvånarnas närområden bidra till att den rumsliga 

strukturen påverkas, vilket i sin tur riskerar att få förödande konsekvenser på individers 

möjlighet till fysisk aktivitet och därmed berörda individers aktivitetssystem. 

 
Nyckelord: stadsplaneringsprocesser, idrott, fotboll, anläggningar, tillgänglighet, 

folkhälsa.  
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1. Försnack 
Idrottsytors tillgänglighet i Stockholm är i dagsläget ett väl debatterat ämne. Flertalet 

debattörer anser att tillgängligheten är oerhört bristfällig och de menar att idrotten och 

folkhälsan i huvudstaden är hotad (Aftonbladet, 2016a). Ansvariga politiker i Stockholm 

replikerar dock debattörernas påståenden och menar att nya idrottsytor är en av deras största 

prioriteringar i stadsplaneringen. De förklarar att en extra miljard har investerats i nya 

satsningar på idrottsanläggningar för att bygga ikapp den rådande anläggningsbristen 

(Aftonbladet, 2016b).  

 
Riksidrottsförbundet (RF) samt Svenska Fotbollförbundet (SvFF), har även uppvisat ett 

missnöje kring anläggningsbristen och menar på att integreringen av idrottsytor är otillräcklig 

vid bebyggelsen av nya bostadsområden. För att råda bot på detta har Stockholms 

Idrottsförbund tillsammans med ett antal av Stockholms specialidrottsförbund upprättat 

anläggningsprojektet ”Bygg i kapp! Bygg i takt!” där syftet är att åtgärda den ansedda 

idrottsanläggningsbristen som finns i Stockholm (Riksidrottsförbundet, 2015). I och med att 

huvudstaden fram till år 2020 bedöms öka sin befolkningsmängd med drygt 100 000 invånare 

(Stockholms stad, 2014), samt att det planeras att byggas 140 000 nya bostäder i staden fram 

till år 2030 (Stockholms stad, 2015), anses den redan otillräckliga anläggningstillgången 

riskera att resultera i en enorm brist på anläggningar i staden i framtiden, vilket kan bli 

förödande för Stockholmsidrotten. 

 
Ordförande i Stockholms Fotbollförbund (StFF), Lars Ekholmer1, för Stockholmsfotbollens 

talan och anser att idrottsytor blir bortprioriterade i stadsplaneringsprocessen. Han vill därför 

ha svar på vilket utrymme idrotten, och i synnerhet fotbollen, får när nya bostadsområden 

exploateras i staden samt vilka konsekvenser det kan få. Med grund i detta har denna studie 

uppkommit på uppdrag av Stockholms Fotbollförbund, där uppgiften således är att undersöka 

hur idrotten, och i synnerhet fotbollen, integreras i stadsplaneringsprocessen samt vilka följder 

som kan uppstå. Uppdraget innefattar att föra ett generaliserat resonemang kring ovannämnda 

situation i Stockholm samt fördjupas kring planeringen av stadsdelarna Hagastaden och 

Hammarby Sjöstad i Stockholms innerstad. 

 
 
  

                                                
1 Lars Ekolmer Ordförande Stockholms Fotbollförbund, mejlledes den 2 februari 2016 
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1.1 Syfte och avgränsningar 

Syftet med denna uppdragsstudie är att på grund av den ansedda fotbollsanläggningsbristen 

(1) undersöka synen på idrottsytors inkluderande i stadsplaneringsprocessen i Stockholm, 

med fördjupning i fotbollen. Studiens syfte är även att, utifrån insamlad data, (2) diskutera 

och analysera följderna av fotbollsytornas plats i stadsplaneringsprocessen. De övergripande 

frågeställningarna som denna studie avser att besvara är följande: 

 

•   På vilket sätt finns upprättandet av idrotts- och fotbollsytor med i 

stadsplaneringsprocessen i Stockholm? 

 
•   Hur bör idrotts- och fotbollsytor inkluderas vid planering av nya bostadsområden? 

 
•   Vilka följder innebär idrotts- och fotbollsytornas plats i stadsplaneringsprocessen för 

(a) tillgängligheten till idrott och fotboll, (b) föreningsidrotten samt (c) folkhälsan för 

invånarna, i Stockholm? 

 
1.2 Studiens disposition  

Studien är uppdelad i nio olika avsnitt. Den första delen innefattar en introduktion till 

rapporten, studiens syfte och frågeställningar samt de begrepp som avses hjälpa läsaren till en 

större förståelse för studiens ämne. Studiens andra avsnitt behandlar den tidigare forskning 

som är väsentligt kring studiens berörda ämne. Detta avsnitt är uppdelat i tre olika delar, 

nämligen hur idrotten har integrerats i stadsplanering både historiskt sett och i dagsläget, hur 

idrotten bör integreras i stadsplaneringen samt vilka följder som idrottens integrering i 

stadsplaneringen kan få gällande tillgängligheten till idrotten, föreningsidrotten samt 

folkhälsan. I rapportens tredje del beskrivs relevanta lagar, restriktioner och generella 

rekommendationer som Stockholm ämnar, samt i vissa fall måste förhålla sig till vid 

nybyggnationer. 

 
Studiens fjärde avsnitt beskriver den teoretiska referensram som används i rapporten och i 

uppsatsens femte avsnitt redogörs studiens metodologiska tillvägagångssätt. I studiens sjätte 

avsnitt presenteras empirin som är inhämtad genom kvalitativa intervjuer och enkäter som 

skickats ut till fotbollsföreningar i Stockholm. Studiens sjunde avsnitt utgörs av rapportens 

analys, vilket sker genom en jämförelse mellan den insamlade empirin samt den tidigare 

forskningen och teoretiska referensram som presenterats tidigare i studien. Det åttonde 

avsnittet innehåller en avslutande diskussion som tematiseras efter studiens tre 
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frågeställningar. Det nionde och sista avsnittet innehåller en vidare diskussion där studiens 

analys och resultat diskuteras och sätts i ett större perspektiv. 

 
1.3 Begrepp 

I följande avsnitt beskrivs de begrepp som kretsar kring arbetets berörda ämne. Begreppen i 

denna studie avses att användas i en idrottslig kontext och beskrivs nedan för att som läsare 

erhålla en vidare förståelse av arbetets uppbyggnad och resonemang. 

 

Byggherre är den för vars vidkommande som ett byggnadsprojekt upprättas. Antingen kan 

byggherren själv ansvara för byggnationen eller kan arbetet uppkomma genom olika 

upphandlingar (NE, 2016b) 

 

Fotbollsanläggning, begreppet i rapporten avser att skildra enbart breddanläggningar och 

därmed inte större elit- eller multiarenor. 

 

Grönområden i rapporten avser ett  natur- eller parkområden som är belägna i eller i närheten 

av städer, där syftet är att människor kan avnjuta friluftsliv och rekreation (NE, 2016c). 

 

Områdesplan är en fysisk beskrivning gällande ett markområde, dock utan någon form av 

juridisk rättspåverkan (NE,2016f).  

 

Spontanidrott, rapporten använder sig av Trondmans (2005:146) förklaring av spontanidrott, 

nämligen när individer enskilt eller i grupp utövar idrott utan att någon idrottsförening 

ansvarar för aktiviteten.  

 

Stadsplanering innebär att besluta gällande de gränslinjer som ska finnas mellan exempelvis 

bostadsområden och övriga byggnader. Syftet med planeringen är med hjälp av ett långsiktigt 

tänkande organisera bebyggelsen med avsikten att undvika motsättningar inom staden (NE, 

2016g).  

 

Tillgängligheten till idrottsanläggningar omfattar faktorer som exempelvis geografisk 

närhet, tillträdesregler samt öppettider. De senare omständigheterna är särskilt betydelsefulla 

när efterfrågan överskrider det faktiska utbudet (NE, 2016h). 
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2. Studiens två fördjupningsområden 
I följande del framställs de två fall som fallstudien fördjupar sig i, nämligen Hagastaden och 

Hammarby Sjöstad. Avsikten är att skapa en grundförståelse för hur situationen ser ut i 

ovannämnda stadsdelar samt hur den planeras att utvecklas. 

  
2.1 Hammarby Sjöstad 

Till en början var Hammarby Sjöstad tilltänkt som en svensk OS-by, men efter att Sverige 

inte erhöll 2004 års OS som landet ansökt om, utvecklades Hammarby Sjöstad till ett av 

huvudstadens största utvecklingsprojekt för stadsplaneringen. År 2018 beräknas stadsdelen 

vara helt utbyggd med cirka 11 500 nya lägenheter och totalt antas drygt 36 000 människor 

arbeta eller bo i området. Syftet med Hammarby Sjöstad är att på ett naturligt sätt expandera 

Stockholms innerstad i alla avseenden, såsom bebyggelse, utformning och infrastruktur. 

Stadsdelen ska även vara ett föredöme ur miljömässiga avseenden, där målet exempelvis är att 

80 procent av de som arbetar och bor i området ska använda kollektivtrafiken vid sina resor. I 

beskrivningen av Hammarby Sjöstad nämns det att det inom området finns en idrottshall, 

Sjöstadshallen, som invigdes år 2005 med måtten 20x40 meter där läktarkapaciteten är cirka 

500 personer (Stockholms stad 2016b). 

 
2.2 Hagastaden 

Hagastaden är en stadsdel som under åren 2010-2025 successivt expanderar i Stockholms och 

Solnas kommun där syftet är att vara en expansiv och innovativ region där medborgarna har 

möjlighet till flertalet upplevelser. År 2025 ska en blandning av park- och bostadsområden 

samt ett kunskapsrikt näringsliv stå klart på en yta av 96 hektar. Totalt upprättas 50 000 nya 

arbetsplatser och 6 000 nya bostäder till en investeringskostnad av 67 miljarder kronor, där 

Stockholms stad ensamt investerar 10 miljarder kronor. De ansvariga för tillväxten av 

Hagastaden är bland annat Stockholms stad, Solna stad, Trafikverket, Karolinska Institutet 

samt en mängd olika privata byggherrar (Stockholms stad, 2016a). I gestaltningsprogrammet 

för Hagastaden (Stadsbyggnadskontoret, 2012:42) kan det urskiljas att det kommer att finnas 

alldeles för få lämpliga idrottsytor i förhållande till det kommande invånarantalet. Detta 

faktum påpekar även stadsledningskontoret, nämligen att det inte finns någon form av 

redogörelse för hur behoven gällande idrottsanläggningar är ämnade att lösas (Stockholms 

stad, 2015a:5).  
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3. Tillbakablick på tidigare säsonger 
I följande avsnitt skildras den tidigare forskning som anses relevant utifrån studiens syfte. 

Forskningsläget som redovisas har sin utgångspunkt i studiens frågeställningar, där forskning 

inom stadsplanering ur en idrottslig synvinkel samt följderna för hur stadsplaneringen 

påverkar tillgänglighet till idrott, föreningsidrotten och folkhälsan presenteras. 

 
3.1 Idrott i stadsplanering 
För att ge en grund till att besvara studiens frågeställning kring på vilket sätt upprättandet av 

idrott- och fotbollsytor finns med i stadsplaneringsprocessen i Stockholm, anses det relevant 

att beskriva hur lokaliseringen och placeringen av idrottsytor har sett ut i Sverige historiskt 

sett.  

 
Forskning om stadsplaneringen anses vara ett väl belyst forskningsämne där flertalet forskare 

redogör för hur stadsplaneringen bör se ut för att tillgodose så många invånare som möjligt. 

Idrottens specifika roll i stadsplaneringen anses dock vara ett mindre omfattande 

forskningsområde, men ämnet har behandlats av ett fåtal forskare och historiskt sett anses 

doktoranden inom kulturgeografi, Olof Moen, som den framträdande forskaren gällande 

idrotten i stadsplaneringen i Sverige. Han tar avstamp i hur idrottens roll i svensk 

stadsplaneringen har utvecklats från början av 1970-talet fram till 1990-talet och förklarar att 

under mitten av 1970-talet skedde det en kommunsammanslagning i Sverige som medförde 

att den nya kommunala organisationen innehöll en särskild enhet med fokus på planeringen av 

framtida idrottsanläggningar. Fram till mitten av 1970-talet hade idrottsanläggningarna 

placerats utspritt i städer, men detta ändrades drastiskt under slutet av 1970-talet till att 

idrottsanläggningarna samlokaliserades till redan existerande anläggningar centralt i städerna 

med syfte att erhålla stordriftsfördelar. Den kraftiga förtätningen av idrottsanläggningar 

resulterade dessvärre i att de hushåll som inte hade tillgång till privata transportmedel, i 

många fall saknade möjligheten att utnyttja de idrottsanläggningar där kollektivtrafiken var 

begränsad (Moen, 1992:95-99). Detta mönster skönjer även Fahlén och Sjöblom (2008:22-30) 

som menar att in på 1980-talet strävade människor efter faciliteter i nära anknytning till 

bostaden.  

 
Johan Faskunger (2011:5-6), doktorand i fysisk aktivitet och hälsovetenskap, menar att den 

centrala samlokalisering som skedde mellan 1970- och 1990-talet ersattes i början på 1990-

talet med en samlokalisering av idrottsanläggningarna till tätorternas utkanter. Anledningen 
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till detta var enligt Faskunger att kommunernas stadsplanering syftade till att centralisera 

bostäderna. Konsekvenserna blev enligt honom att människor pressades till att ha tillgång till 

privata transportmedel för att kunna utnyttja idrottsanläggningarna. 

 
Ovannämnda samlokalisering anser Moen (1992:117) fortsatte även in på 1990-talet. 

Samtidigt menar Fahlén och Sjöblom (2008:22-30) att kommunledningarna drog ned på 

fritidsbudgeten, vilket resulterade i att kommunerna brottades med en åldrad 

anläggningsstruktur långt in i 1900-talet.  Moen (1992:117-118) menar dessvärre att det är 

svårt för politiker och tjänstemän att ändra på detta faktum, då det tar lång tid att förändra 

synsättet gällande var idrottsanläggningar ska placeras i och med att de har en beräknad 

livslängd på minst 30 år. Förutom detta anser han att politiker sitter i en komplicerad sits 

gällande att ha lång framförhållning, då de måste förhålla sig till den samhälleliga situationen 

som gäller i landet och omvärlden. Fahlén och Sjöblom (2008:22-30) beskriver att den 

anläggningspolitik som bedrevs på 2000-talet var mer tillgodoseende till idrottens behov, 

specifikt näridrottsplatser, vilka var en konsekvens av den förbättrade ekonomin. Däremot 

beskrivs det att problemet i storstäder under slutet av 2000-talet har varit att hitta ytor att 

bygga funktionella idrottsplatser på.  Karin Book (2015:197) förklarar även att idrotten i 

dagens Sverige har tappat i anseende vid stadsplanering, vilket således medför att det planeras 

för färre idrottsytor än tidigare. 

 
3.1.1 Idrotten i Stockholms stadsplanering 

För att erhålla en vidare förståelse kring studiens syfte samt hur upprättandet av idrotts- och 

fotbollsanläggningar finns med i planeringsprocessen i Stockholm bedöms det relevant att 

belysa tidigare forskning inom detta specifika ämnesområde.  

 
En utav forskarna som har granskat detta område är den idrottshistoriska forskaren Paul 

Sjöblom, som menar att anläggningsbyggandet har, i och med olika former av 

samhällsförändringar, gjorts mer tillgänglig för andra intressenter än kommunerna att påverka 

de offentliga resurserna. Resultatet av denna omstrukturering har enligt Sjöblom blivit att 

Stockholms kommuner har haft det svårare att efterleva sina principer gällande exempelvis att 

idrotten ska vara tillgänglig för alla invånare. Han förklarar även att det finns extrema 

särintressen vid planeringen av nya bostadsområden, vilket innebär att kortsiktiga ekonomiska 

fördelar prioriteras i förhållande till upprättandet av idrottsanläggningar. Dessutom anser han 

att idrottens representanter ofta utesluts vid långsiktiga planeringar av nya bostadsområden 

(Sjöblom, 2015:21-23). Han förklarar även att en av anledningarna till att idrottsanläggningar 
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inte byggs i den utsträckningen som efterfrågas är att marken som Stockholms kommun 

betraktar som tänkbar att bygga idrottsanläggningar på ofta är oanvändbar som bostads- eller 

affärsmark, vilket gör att utgifterna för att anlägga en idrottsanläggning blir högre och därmed 

mindre attraktiva för kommunerna eller privata byggherrar (Sjöblom, 2015:36,41,45-46). 

 
3.2 Hur idrotten bör integreras i stadsplaneringen 
Med syfte att erhålla en vidare förståelse av studiens problematik samt i en ansats till att 

besvara studiens frågeställning kring hur idrottsytor bör inkluderas vid planeringen av nya 

bostadsområden anses det relevant att visa på forskares perspektiv angående denna 

inkludering. 

 
En forskare som har gestaltat detta är den väl refererade stadsplaneringskritikern Jane Jacobs, 

som förklarar att städer historiskt sett har planerats utefter den funktionsseparerade 

stadsplaneringen, vilket innebär att kluster av bostäder byggs separat från 

idrottsanläggningar. Hon beskriver att metoden idag däremot är förlegad och har en negativ 

påverkan på städernas utveckling, om inte syftet är att särskilja staden från konkurrerande 

internationella städer för att bland annat utvidga turismen. Istället ses mångfald i form av 

olika verksamheter samt ett brett aktivitetsutbud som avgörande för stadens framgång och 

attraktivitet. Jacobs förklarar vidare att invånarnas intressen och behov bör tas i beaktning vid 

stadsplaneringar, där förslagsvis olika verksamheter bör planeras in för att skapa aktiviteter 

som täcker alla individers behov oavsett ekonomiska förutsättningar. Jacobs menar att en 

lyckad stadsplanering är när ovanstående resonemang behandlas i processen, vilket leder till 

ett lyckat samspel och integrering av människor oavsett socioekonomisk bakgrund (Jacobs, 

2005:17-18)  . 

 
Den funktionsseparerade stadsplaneringen får även kritik från arkitekten och professorn i 

stadsplanering Jan Gehl (2006:9-51) som framhåller vikten av att ansvariga stadsplanerare 

planerar för aktiviteter i anslutning till de bostäder som byggs, detta eftersom att människor 

starkt värdesätter de offentliga ytor som finns omkring dem. Han anser således att en 

fördelaktig stadsplaneringsprocess bör innehålla upprättandet av en attraktiv fysisk omgivning 

i anslutning till bostadsområdena som uppmuntrar till sociala interaktioner och aktivitet. 

Professorn i idrottsforskning Fred Coalter (2005:19-21) beskriver i sin tur att idrotten har 

störst deltagarandel av de sociala aktiviteterna i samhället, vilket utöver idrotten innefattar 
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exempelvis konst, rekreation och andra fritidssysselsättningar. I och med detta anser han att 

idrotten har potential att främja och leverera social nytta i samhället.  

 

Ytterligare forskare som granskat hur inkluderingen av idrotts- och fotbollsytor bör se ut är 

Sjöblom (2013:9) som anser att kommuner borde agera tillsammans med syfte att skapa 

regionala idrottsanläggningar som flera olika kommuner kan använda. Detta anser han skulle 

bidra till att risktagandet minskas hos enskilda kommuner, de potentiella insatserna ökas samt 

parollen ”idrott åt alla” anses öka i regionen som helhet. Vidare menar RF (2008:15) att 

tilltalande idrottsmiljöer med hög tillgänglighet som är placerade på skolgårdar alternativt i 

närområdet stimulerar till fysisk aktivitet.  

 
Sjöblom (2015:34-35,39) menar även att Stockholms idrottsansvariga är missnöjda med hur 

tillgängligheten till föreningsidrotten inom Stockholms län ser ut. Han menar vidare att 

Stockholms politiker betraktar idrotten som betydelsefull och år 2010 enades samtliga partier 

att idrotten behövde inkluderas tidigare i processen vid samhällsplaneringen. Trots detta 

menar Sjöblom att nya anläggningar prioriteras bort vid planeringen av nya bostadsområden. 

Han beskriver även att Stockholms kommuner strävar efter att ha ett anläggningsutbud på 

samma nivå som tidigare, detta trots att de redan fått kritik för att utbudet är för litet sett till 

efterfrågan.   

 
År 2010 fastställde alla involverade kommunala partier i Stockholms kommuner att idrotten 

var den viktigaste långsiktiga frågan i stadsplaneringsprocessen. Partierna kom överens om att 

nyckeln till att lyckas med att vända denna negativa trend angående idrottsanläggningars 

tillgänglighet var att standardisera planering av idrottsytor vid planering av ett nytt 

bostadsområde. Trots att alla partier var överens om att involvera idrotten vid 

stadsplaneringen, existerade stora skillnader i hur idrottspolitiken skulle bedrivas. Alliansen 

strävar efter att konkurrensutsätta och effektivisera via privatisering medan de röd-gröna 

ämnar att promotera offentligt ägande där de vill garantera allas lika rätt till tillgången av 

idrottsanläggningar (Sjöblom, 2015:34-35,39).   

 
3.3 Följderna av idrottens integrering i stadsplaneringen 

I följande del presenteras tidigare forskning som avser att lägga grunden för att besvara 

frågeställningen gällande vilka följder som fotbollsytornas plats i stadsplaneringsprocessen 

kan få för tillgängligheten till idrott, föreningsidrotten samt folkhälsan.  
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3.3.1 Påverkan på tillgängligheten till idrott 

O’Reilly et al. (2015) tolkar ett antal studier som visar på att deltagandet inom idrotten 

påverkas av bland annat idrottens infrastruktur och vilken tillgänglighet allmänheten har till 

de idrottsliga faciliteterna. Reimer et al. (2014) menar även de att tillgängligheten till 

idrottsanläggningar i omgivningen är en viktig faktor för att människor ska vara fysiskt 

aktiva. Reimer et al. beskriver vidare att för att skapa möjligheter till idrottsligt deltagande 

anses det att om en specifik idrott kräver en specifik typ av anläggning för att utföra idrotten, 

bör anläggningen finnas tillgänglig i närområdet för de som vill utöva sporten. Även 

Faskunger (2011, ss. 41-42) anser att tillgängligheten, avståndet samt kvaliteten på 

idrottsanläggningarna är vitala faktorer ifall människor är fysiskt aktiva.  

 
O’Reilly et al. (2015) diskuterar vidare kring begreppet distance decay, vilket används när ett 

avstånd mellan en plats som efterfrågas och den platsen som förser efterfrågan beskrivs. De 

förklarar att i en idrottslig kontext är detta avstånd exempelvis distansen mellan hemmet och 

idrottsanläggningen. De menar att eftersom avståndet medför en restid och resekostnad så 

anses det att desto längre avståndet är, ju större är sannolikheten att idrottsanläggningen inte 

kommer att användas av de hushållen som anses ligga för långt ifrån. Detta eftersom det ofta 

innebär en större ekonomisk kostnad samt kräver mer avsatt tid att ta sig till en anläggning 

som är placerad på ett för långt avstånd. Studiens resultat visar på att avståndet och 

anläggningens idrottsliga specificitet är det mest avgörande skälet för fysisk aktivitet och det 

idrottsliga deltagandet. Faskunger (2011:41-42) menar dessutom att främjandet av människors 

spontanidrottande kräver att det inte är längre än 300 meter mellan bostaden och 

anläggningarna. Dessutom utvecklar Faskunger resonemanget med att betona att 

spontanidrotten i det närmaste försvinner när idrottsanläggningarna placeras i städernas 

utkanter. Ovannämnda argumentationer stärker Faskunger (2011:54-55) genom att hävda att 

människor i tätorter efterlyser idrottsanläggningar som är lokaliserade nära deras bostad, med 

syfte att utöva fysisk aktivitet i organiserad form alternativt spontanidrotta.  

 

3.3.2 Påverkan på föreningsidrotten  

Som nämndes i inledningsavsnittet menar Fahlén och Sjöblom (2008:13-14, 89) att bristen på 

idrottsanläggningar är det största hindret för föreningsidrottens tillväxt i storstadsområdena. 

De antyder även att kommunerna ofta kritiserar sig själva i och med att de erkänner att de inte 

tar idrottsytor i beaktning vid exploatering av nya bostadsområden, samt att planlagda 
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idrottsytor är lätta att flytta på för att använda till annat. Denna bristande prioritering av 

idrottsytor hävdar Fahlén och Sjöblom påverkar föreningslivets tillgänglighet för människor.  

 

3.3.3 Påverkan på folkhälsan 

Gehl (2010:111-114) förklarar att eftersom människan är allt mer stillasittande i dagens 

samhälle samt har sämre matvanor än tidigare så har hälsoproblem blivit allt vanligare. Han 

beskriver exempelvis att fetman bland barn och ungdomar i USA har ökat markant, där 

övervikten har dubblerats hos barn i åldrarna sex till elva år samt tredubblats hos ungdomar 

mellan tolv och nitton år. Även i övriga delar av världen går riktningen åt samma håll vilket 

Gehl anser vara oroväckande. Han menar att denna överviktstrend kan förhindras genom att 

exempelvis skapa bra förutsättningar i den rumsliga strukturen för människor att vara fysiskt 

aktiva.  

 
Sjöblom (2013:7) förklarar att cirka 75 procent av Stockholms läns barn och ungdomar är 

aktiva inom något av specialdistriktsförbunden. Han beskriver vidare hur barn och ungdomars 

idrottande blir mer omfattande, där tendensen visar på att det tränas och tävlas allt mer längre 

ner i åldrarna. Fahlén (2007:38) ser i sin tur en positiv ökning av deltagandet inom 

idrottsföreningarna men även han klargör dock att spontanidrottandet minskar bland barn och 

ungdomar. Fahlén anser att avtagandet av spontanidrottandet medför att den fysiska 

skillnaden mellan de som idrottar och de som är mindre aktiva blir större. Han redogör vidare 

för att den organiserade idrotten inte har plats för alla barn och ungdomar som vill delta, detta 

eftersom tillgängligheten anses begränsad. Fahlén anser att detta innebär att de som inte har 

tillgång till att utöva föreningsidrott heller inte har goda möjligheter till att vara fysiskt aktiva. 

 
Oughton och Tacon (2007) förklarar att det finns vetenskapliga bevis på att idrott har en 

positiv inverkan på människors fysiska hälsa i form av att den bland annat minskar 

sjukdomar. De klargör även att forskning visar på att det finns en korrelation mellan fysisk 

aktivitet och människors mentala hälsa, exempelvis visas tendenser på att fysisk aktivitet kan 

minska risken för människor att drabbas av bland annat depression.   
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4. Spelets restriktioner 
I följande avsnitt presenteras ett axplock av relevanta lagar, restriktioner och 

rekommendationer kopplat till studiens ämnesområde, som Stockholms kommun avser samt i 

vissa fall måste förhålla sig till vid nybyggnationer. Dessa anses relevanta för att erhålla en 

vidare förståelse kring hur stadsplaneringsprocessen går till samt bidra till att besvara studiens 

syfte och frågeställningar. 

 
4.1 Folkhälsomyndighetens och Riksidrottsförbundets mål 

Folkhälsomyndigheten (2016) beskriver elva folkhälsomål där det nionde målet är fysisk 

aktivitet. Detta mål beskrivs uppfyllas av främst politiker och statliga myndigheter som via 

olika instanser ska främja individers fysiska aktivitet för att säkerställa ett välbefinnande hos 

individer samt förebygga sjukdomar. Slutligen beskrivs individers hälsa påverkas främst av 

strukturella faktorer. 

 
Riksidrottsförbundet (2009) beskriver i idédokumentet Idrotten vill att ”Idrottsrörelsen ska 

erbjuda alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell 

läggning samt fysiska eller psykiska förutsättningar, en positiv, hälsofrämjande och 

utvecklande fritidsmiljö”. 

 
4.2 Stockholms stads långsiktiga investeringsplan 

I Stockholms stads (2015) långsiktiga investeringsplan kring strategier för att möta stadens 

långsiktiga behov av nya idrottsanläggningar presenteras rimliga avstånd och restider till 

idrottsanläggningar (se figur 1). 

 

	  
Figur 1 Rimliga avstånd och restider till idrottsanläggningar 
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I dokumentet utläses även att ett av idrottsförvaltningens önskemål är att upprätta fler 

idrottscentrum, där både inomhus- och utomhusidrotterna samsas på ett och samma område. 

Den främsta anledningen anses vara att dessa idrottscentrum kan leda till stordriftsfördelar. 

Vidare beskrivs det i investeringsplanen att ett riktmärke bör vara att det ska förekomma ett 

idrottscentrum per stadsdelsnämndsområde och att den ska vara placerad där invånartätheten 

är som störst samt med goda kommunikationsmöjligheter. Idrottsförvaltningen menar att 

nybyggnationer av idrottsytor har en tendens av att upprättas endast genom att utveckla 

befintliga idrottsytor, exempelvis via att konstgräs läggs på andra redan existerande 

idrottsytor eller grusplaner. De utvecklar resonemanget vidare genom att påstå att ifall 

Stockholm vill kunna tillhandahålla samma utbud som idag krävs det att kommunen frångår 

ovanstående princip och inleder ett försök att skapa ny idrottsmark. Detta anser 

idrottsförvaltningen bör ske genom nya markanvisningar men även genom att omvandla 

exempelvis existerande industrilokaler till idrottsytor.  

 
4.3 Plan- och bygglagen 

Plan- och Bygglagen (PBL) styr över planläggning av vatten och mark. Lagen ämnar värna 

om människans frihet genom att tillämpa en samhällsutveckling som syftar till att skapa 

jämlika och goda sociala levnadsförhållanden samt en god långsiktig hållbar levnadsmiljö för 

individer i dagens och framtidens samhälle (SKL, 2008:63-64). Planeringsprocessen styrs 

främst av kommunens politiska avvägning kring mål om hur hälsa, ungdomsverksamhet samt 

rekreation ska få plats i den fysiska och rumsliga strukturen (SKL, 2008:33-34). 

 
I PBL utläses att kommunerna ska ta hänsyn till både enskilda och allmänna intressen. Dessa 

intressen är inte specificerade utan uppkommer när de blir påverkade av kommunens 

planläggning. När kommunen utformar ett förslag till översiktsplan eller ett förslag till 

ändring i den befintliga detaljplanen säger 9§ i Plan- och bygglagen att ”Kommunen ska 

också ge kommunens medlemmar, de andra myndigheter, sammanslutningar och enskilda i 

övrigt som har ett väsentligt intresse av förslaget tillfälle att delta i samrådet.” Anledningen 

till detta är att ge andra intressenter möjlighet att påverka förslaget. Slutligen beskriver Plan- 

och bygglagen att vid områden med sammanhållen bebyggelse måste det, inom eller i 

närheten av de boende, finnas gator och vägar, parker och andra grönområden, torg, 

möjligheter att anordna samhälls- och kommersiell service samt lämpliga platser för motion, 

lek och annan utevistelse (SFS, 2016:252). 
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4.3.1 Översiktsplan 

Varje kommun ska enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) (2008:65-66) ha en 

övergripande översiktsplan, vilket är ett styrdokument för kommunal markanvändning som 

antas i kommunfullmäktige och är ett väsentligt politiskt dokument för kommunens 

utveckling. Det beskrivs att dessa planeringar ofta saknar en koppling mellan de 

folkhälsopolitiska målen och den fysiska planeringen som kan bidra till att uppnå målen. I en 

storstad blir närheten och kvaliteten på ytor för rekreation allt viktigare. I dessa fall är det 

extra viktigt att relevanta instanser diskuterar frågor angående den fysiska strukturen i ett 

tidigt stadie i översiktsplanen för att tillsammans uppnå något som de kan stå för. 

 
4.3.2 Stockholms översiktsplan 

Stockholms översiktsplan antogs den 15:e mars 2010 av kommunfullmäktige i Stockholm, 

med syftet att vara vägledande för vatten- och markanvändningen i huvudstaden. Vidare 

används översiktsplanen som ett hjälpmedel för att nå Stockholms stads Vision 2030 gällande 

att vara en stad med fokus på hållbar tillväxt samt en ”stad i världsklass”. Planen innehåller en 

mängd olika planeringsinriktningar som tillsammans utmynnat i en stadsutvecklingsstrateg 

där syftet är att utveckla ett mer sammankopplat och tätare Stockholm (Stockholm: 

Stadsbyggnadskontoret, 2010:2). I översiktsplanen utläses det även att målet för idrotten i 

Stockholm är att stödja ett levande idrottsliv för Stockholms medborgare. En viktig och 

betydelsefull faktor för en fysisk livsstil är tillgången till idrottsytor, vilket har medfört att 

översiktsplanen tydligt uttryckt att det är viktigt att Stockholms stad utnyttjar de existerande 

idrottsanläggningarna så effektivt som möjligt med syfte att bibehålla både spontan- och den 

organiserade idrotten. Dessutom uttrycks det att idrottsanläggningar är en betydelsefull 

mötesplats för invånare från olika delar av staden. Avslutningsvis påpekas det att prioritering 

bör läggas på ungdomar, barn samt individer med funktionsnedsättning (Stockholm: 

Stadsbyggnadskontoret, 2010:18-19).  

 
4.3.3 Detaljplan	   

Det är viktigt att särskilja en översiktsplan och detaljplaner, vilka är mer projektspecifika 

(SKL, 2008:66). En detaljplan kan antas eller ändras när kommunen eller annan aktör avser 

att förändra mark- eller vattenanvändningen i ett område och planen ska innehålla hur ett 

specifikt område i kommunen regleras med avseende på mark- och vattenanvändningen samt 

övrig bebyggelse. Vidare måste detaljplanen visualisera hur området i fråga delas upp 
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gällande åtskilda ändamål samt vilka bestämmelser som är av vikt för de skilda delområdena. 

Det övergripande syftet med en detaljplan är att kommunen ska pröva huruvida ett mark- eller 

vattenområde är lämpligt för bebyggelse eller ändring i bebyggelsemiljöns utformning (SFS,  

2016:252).  
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5. Teoretisk spelmodell 
Denna del av rapporten redogör för de teoretiska utgångspunkter som anses vara relevanta 

samt applicerbara för studiens syfte och utförande. Den första teorin berör hur en 

planeringsprocess kan gå till medan den andra teorin beskriver hur individers 

aktivitetsmönster påverkas av både individuella önskemål och den rumsliga strukturen. De 

teoretiska utgångspunkterna jämförs sedermera med den insamlade empirin, där avsikten är 

att erhålla underlag för analyser och diskussioner 

 
5.1 Den rationella planeringsmodellen 

Nyström (2003:80-81) beskriver att den rationella planeringsmodellen är fördelaktig att 

använda vid en planeringsprocess. Denna teori anses användningsbar för att svara på studiens 

syfte och frågeställning gällande vilket sätt upprättandet av idrotts- och fotbollsytor finns med 

i stadsplaneringsprocessen. Nyström (2003:80-81) förklarar att modellen utgår ifrån 

rationalitetsbegreppet som betyder att det bästa alternativet, sett till beslutsfattarens intressen, 

väljs i varje given situation. Den rationella planeringsmodellen delas in i fem olika steg, vilka 

namnges och förklaras nedan: 

 
1.   Formulering av mål. 

2.   Utredning av handlingsalternativ, konsekvensbedömningar. 

3.   Val av handlingsalternativ, antagande av plan. 

4.   Genomförande. 

5.   Erfarenheter. 

 
Det första steget i ovannämnda modell innehåller formulering av mål. Därefter bedöms olika 

handlingsalternativ och tänkta konsekvenser granskas och analyseras. I steg tre väljs sedan det 

handlingsalternativ som anses vara mest fördelaktiga, varpå den första planen framställs. När 

planen har fastställs sker själva genomförandet, vilket i slutändan medför erfarenheter som 

förhoppningsvis används och är till nytta vid kommande planeringsprocesser. Den rationella 

planeringsmodellen grundas enligt Khakee (2000:25) på instrumentell rationalitet, vilket 

innebär att makt- och beslutshavare formulerar målen, varvid experter sedan tar vid och 

bedömer olika handlingsalternativ och sedan fastställs planen av makt- och beslutshavare. 
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5.2 Aktivitetssystem 

För att svara på studiens syfte och frågeställning gällande hur idrottsytor bör inkluderas vid 

planering av nya bostadsområden anses det relevant att använda följande teori som förklarar 

hur sambandet mellan individuella önskemål och den rumsliga strukturen påverkar individers 

aktivitetsmönster.  

 

Book (2007:12) menar att individers aktivitetsmönster formas av deras handlingar och 

påverkas av både den rumsliga utformningen samt individuella önskemål. Den rumsliga 

strukturen innebär både den fysiska utformningen samt hur exempelvis transportsystemet är 

uppbyggt och tillgängligt. Dessa faktorer påverkas av hur staten och kommunen planerar och 

reglerar den rumsliga strukturen. En människas individuella önskemål påverkas exempelvis 

av individens kön, ålder, familjesituation, socioekonomiska status samt individuella behov. 

Dessa önskemål är således de faktorer som avgör vilka aktiviteter som individen kan eller vill 

utöva, men dessa begränsas av olika restriktioner som exempelvis transportmöjligheter, en 

individs fritid samt socioekonomiska förutsättningar. Summan av individers-, institutioners-, 

hushålls- och företags aktivitetsmönster i ett område kallas för aktivitetssystem, vilket har 

möjlighet att åstadkomma trender och i förlängningen påverka individernas önskemål samt 

planeringen och regleringen gällande den rumsliga strukturen. Ovanstående resonemang 

illustreras nedan i figur 2.  
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Figur 2 Teori om aktivitetssystem 
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6. Taktikgenomgång 
I detta avsnitt presenteras och motiveras studiens metodologiska tillvägagångssätt. 

 
6.1 Studiens förhållningssätt och forskningsdesign 

Studiens uppdrag var att specifikt granska idrottens inkludering i stadsplaneringsprocessen i 

Stockholm, med fördjupning i fotbollen samt stadsdelarna Hagastaden och Hammarby 

Sjöstad. Uppsatsen utformades därav som en fallstudie, vilket Jones (2015, 119-120) 

beskriver som, när ett specifikt fall inom valt ämne undersöks och sätts i korrelation till den 

valda studiens specifika utgångspunkt. Denna typ av studie förklaras även bidra till att erhålla 

en helhetssyn över ett problem relaterat till ett specifikt fall.  

 
Jones (2015:18-28) beskriver vidare att idrottsvetenskaplig forskning kan angripas utifrån tre 

olika förhållningsätt; positivism, post-positivism och interpretivism. Ett positivistiskt 

förhållningssätt innebär att forskaren förhåller sig till fakta samt har en objektiv bild i 

tolkningen av data, vilket innebär att observationer och mätningar av exempelvis mänskligt 

beteende kan visa en sanning och generaliseras till alla kontexter. Ett post-positivistiskt 

synsätt är nära besläktat med det positivistiska förhållningssättet men har som utgångspunkt 

att det inte är möjligt att erhålla en helt verklig objektiv bild genom mätningar och 

observationer, eftersom exempelvis forskaren kan influera studien med dennes egna 

värderingar. Det interpretivistiska förhållningsättet tillkännager idrott som ett socialt fenomen 

vilket påverkas av en mängd externa faktorer och samband vilka inte nödvändigtvis kan 

generaliseras och mätas, utan datan mäts och baseras på den deltagandes synpunkter och 

uppfattningar. Detta synsätt innebär att forskaren inte har som utgångspunkt att finna en 

enskild sanning utan att söka förståelse och erkännande för att det finns olika sanningar för 

olika kontexter.  

 
Eftersom uppsatsens syfte var att undersöka synen på idrottsytors inkluderande i 

stadsplaneringsprocessen i Stockholm, med fördjupning i fotbollen, hade studien sin 

utgångspunkt i ett interpretivistiskt förhållningssätt. Detta grundades i att det var just 

stadsplaneringen i Stockholm som undersöktes, vilket innebar att det framkomna resultatet var 

specifikt för just kontexten inom Stockholm och var därmed inte generaliserbart för andra 

sammanhang. 
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Studien utgick även från en blandning av de vetenskapliga angreppssätten induktion, som är 

läran att generalisera abstrakta antaganden via observationer och hittar relationer samt 

deduktion, vilket utgår från ett logiskt samband som senare försökt bevisas via empiri 

(Neuman, 1999:49). Denna vetenskapliga förståelseansats kallas för abduktion, vilket 

Alvesson och Sköldberg (2008:54-55) beskriver som mest frekvent använd inom fallstudier 

och avser att förklara enskilda fall, skapa en förståelse utifrån empiri samt hitta underliggande 

mönster. Ovanstående resonemang ansågs överensstämma med studiens syfte samt att studien 

utformades som en fallstudie, vilket motiverade valet till studiens vetenskapliga angreppssätt 

abduktion.  

 
6.2 Kvalitativ- och kvantitativ forskning 

I och med att studien hade sin utgångspunkt i ett interpretivistiskt synsätt bedömdes det 

relevant att studiens datainsamling primärt skedde via kvalitativa undersökningsmetoder, 

vilket Jones (2015:26-27) beskriver är användbart för att skildra personers känslor och 

uppfattningar.  

 
Studiens införskaffade av data skedde även genom kvantitativ forskning, vilket enligt Bryman 

(2008:150) är fördelaktigt när numerisk data avses att samlas in. En av studiens 

frågeställningar var att diskutera och analysera vilka följder som integreringen av fotbollsytor 

i stadsplaneringsprocessen kan få för föreningsidrotten i Stockholms stad, vilket medförde att 

enkäter ansågs lämpliga att skicka ut till samtliga Stockholms fotbollsföreningar. Detta med 

syfte att erhålla så många synpunkter och uppfattningar från föreningarna som möjligt, i och 

med att det tidsmässigt ansågs vara en omöjlighet att besöka så många föreningar på den tiden 

som fanns till förfogande för studiens insamling av det empiriska materialet. 

 
Studien använde sig därmed av en mix av kvalitativa- och kvantitativa undersökningsmetoder. 

Detta är enligt Jones (2015:27-28) ovanligt inom idrottsforskningen, men är fördelaktigt att 

använda om avsikten är att undersöka en företeelse genom att erhålla ett mer ingående 

empiriskt material genom kvalitativa metoder, samtidigt som kvantitativa metoder används 

för att få ett mer generellt resultat från en större urvalsgrupp.  

 
Jones (2015:28, 135-136) nämner en rad syften med att mixa kvantitativa- och kvalitativa 

metoder, där denna studies avsikt var att använda triangulering, vilket Jones beskriver 

används när forskningens insamlade data stärks genom att samma fenomen studeras med 

olika datainsamlingsmetoder samt när syftet är att erhålla större kunskap om ett specifikt fall. 
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Att blanda kvalitativ- och kvantitativ metod syftade även till att komplettera det empiriska 

materialet, vilket Jones (2015:28) förklarar nyttjas när ett resultat vill stärkas genom 

användandet av två olika metoder samt expandera materialet, vilket används med avsikt att ge 

undersökningen ett bredare perspektiv. 

 
6.2.1 Reabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Bryman (2008:49-51) förklarar att begreppen reabilitet och validitet är viktiga för att bedöma 

samhällsvetenskaplig forskning. Reabilitet beskriver han som hur tillförlitlig en studie är, det 

vill säga om de framkomna resultaten från en studie blir desamma, eller om kontexten och 

dess förutsättningar påverkar resultatet, ifall undersökningen utförs igen. Bryman förklarar 

vidare att validiteten bedömer om en studies slutsatser hänger ihop eller inte.  

 

Bryman (2008:351-361) beskriver dock att relevansen kring användandet av reabilitet och 

validitet i kvalitativ forskning ofta betvivlas av forskare. Detta eftersom mätning av ett 

fenomen inte anses vara det kvalitativa forskare strävar efter. Bryman ifrågasätter reabilitet i 

denna typ av studier, genom att förklara att det exempelvis anses svårt att få fram samma 

resultat i en kvalitativ studie i och med att sociala miljöer förändras över tid, samt påverkas av 

forskarens förhållningssätt och tolkning av det empiriska materialet. 

 
Bryman (2008:168-169, 369) förklarar begreppet generaliserbarhet, vilket talar om i vilken 

utsträckning studiens framkomna resultat kan generaliseras och vara giltigt för andra 

kontexter. Dock beskriver han att det ofta är en mängd olika faktorer som bidrar till hur ett 

resultat har uppkommit, vilket gör att det anses svårt att generalisera ett specifikt resultat till 

andra kontexter. Bryman (2008:76-77, 351-361) förklarar vidare att den externa validiteten 

och generaliserbarheten betvivlas i kvalitativ forskning, eftersom den strävar efter att 

resultaten, som nämndes ovan, ska kunna generaliseras till andra sociala kontexter. Detta 

anser han är svårt i och med att kvalitativ forskning ofta riktar sig mot specifika fall med 

begränsade urval. Han beskriver dock att den interna validiteten stärks i kvalitativa intervjuer 

genom att forskaren är delaktig i den givna kontexten, vilket bidrar till en bra 

överenstämmelse med forskarens teoretiska idéer och observationer.  

 
Eftersom denna studies fall var att specifikt undersöka situationen i Stockholm så ansågs den 

framkomna datan samt analysen endast vara representativ för idrottens inkludering i 

stadsplaneringsprocessen i just Stockholm. Studien ansågs dock vara tillämpbar då uppdraget 

endast var att se över huvudstadens specifika situation, vilket gjorde att reabiliteten, den 



27 
 

externa validiteten och generaliserbarheten inte ansågs påverka svaren på syftet och 

frågeställningarnas trovärdighet i detta specifika fall. 

 
6.2.2 Kvalitativa intervjuer 

Med anledning av att studiens syfte var att undersöka synen på idrottsytors inkluderande i 

stadsplaneringsprocessen i Stockholms stad samt vilka följder det kan få, ansågs kvalitativa 

intervjuer applicerbara. Detta eftersom kvalitativa intervjuer ger mer ingående data och svarar 

på frågor som hur och varför en företeelse ser ut som den gör ur respondenternas perspektiv 

(Jones, 2015:176-177).  

 
Den intervjuform som tillämpades var semi-strukturerade intervjuer, vilket innebär att 

intervjuaren utgår ifrån en manual med fasta frågor, men är flexibel i sitt sätt att ställa 

följdfrågor för att samla in ytterligare information som gynnar datainsamlingen (Jones 

2015:176-178). Anledningen till vald intervjuform var att forskarna avsåg att erhålla så pass 

mycket information som möjligt genom att tydligt bestämma de mest relevanta 

forskningsfrågorna gentemot studiens syfte och frågeställningar, men samtidigt vara flexibla 

och öppna upp för att samla in mer omfattande data från respondenterna.   

 
6.3 Urval 
Jones (2015:126-130) beskriver att det finns en mängd olika urvalstyper inom kvalitativ 

forskning. De urvalstyper som bedömdes relevanta sett till studiens syfte ansågs utgå från 

typfallsurval, nyckelinformanter samt snöbollsurval. Typfallsurval beskriver Jones är när 

respondenterna utses genom att personer som anses representativa för ämnet och studiens 

specifika fall identifieras. Nyckelinformanter förklarar han inkluderar de individer som väljs 

ut beroende på till exempel deras roll eller ansvarsområde inom en organisation. Slutligen 

användes ett snöbollsurval, vilket Jones beskriver som när de respondenter som utses i 

initialskedet ger vidare information kring andra personer som anses relevanta för 

forskningsstudien. 

 
Syftet med studien var som tidigare nämnts att undersöka synen på idrottsytors inkluderande i 

stadsplaneringsprocessen i Stockholm, med fördjupning i fotbollen. För att få information 

kring stadsplaneringsprocessen i Stockholms stad ansågs det relevant att intervjua 

nyckelinformanter kring detta ämne. De nyckelinformanter som kontaktades var Roger 

Mogert, ansvarig vid Stadsbyggnads- och kulturborgarrådet i Stockholm vilken hänvisade oss 

vidare till Felix Antman Debels, Borgarrådssekreterare med ansvar för stadsbyggnadsfrågor 
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på Stadsledningskontoret i Stockholm, vilken sedermera intervjuades på plats i Stockholm 

kring frågor angående stadsplanering. Även en ansvarig representant för idrottsborgarrådet 

kontaktades samt Anna König Jerlmyr, ansvarig vid Oppositionsborgarrådet och gruppledare 

för moderata kommunfullmäktigegruppen, vilken hänvisade oss vidare till en annan 

representant för moderaterna, som är anonym i uppsatsen. En ansvarig från idrottsborgarrådet 

och representanten för moderaterna intervjuades även dem kring frågor rörande idrottens roll i 

stadsplaneringen. Den ansvarige för idrottsborgarrådet intervjuades mejlledes då hen inte hade 

tid att träffas, medan moderaternas representant intervjuades på plats i Stockholms stadshus. 

Henrik Nerlund, kanslichef för Skönhetsrådet som syftar till att granska detaljplaner och 

bygglovsärenden, intervjuades i Stockholm där han gav sin syn på hur idrotten bör inkluderas 

i stadsplaneringsprocessen.  

 
Dessutom intervjuades representanter från Hagastaden och Hammarby Sjöstad för att erhålla 

information angående hur planeringsprocessen av dessa nya bostadsområden gick till. Från 

Hagastaden intervjuades projektansvarig, Carl Henrik Barnekow samt ytterligare en 

representant medan en representant för Hammarby Sjöstad från intervjuades gällande 

Hammarby Sjöstads planeringsprocess. 

 
Studiens syfte var även att diskutera och analysera följderna av fotbollsytornas inkludering 

eller exkludering i stadsplaneringsprocessen. För att erhålla information angående detta 

ansågs det väsentligt att utgå från uppdragsgivarna av studien, SvFF och StFF. Därav 

kontaktades Jonas Nystedt, rådgivare omvärldsbevakning och fotbollspolitik på 

fotbollförbundet. Han i sin tur hänvisade oss vidare till Ronni Lundqvist, anläggningsansvarig 

på SvFF samt Lars Ekholmer, ordförande för StFF. Även Cinnika Beiming, 

distriktsidrottschef för Stockholms Idrottsförbund, kontaktades. Dessa individer ansågs 

relevanta för att erhålla information kring vad dessa tre organisationer har för perspektiv 

angående fotbollsytors inkludering i stadsplaneringsprocessen.  

 
Därefter kontaktades de typfallsurval och nyckelinformanter som bedömdes lämpliga för att 

erhålla information angående vilka följder prioriteringarna av fotbollsytors inkludering i 

stadsplaneringsprocessen får samt synen på hur ytorna bör involveras i planeringsprocessen. 

Individerna var dels den ledande forskaren i Sverige inom idrott och stadsutveckling Karin 

Book, den idrottshistoriske forskaren Paul Sjöblom samt Nils-Olof Zethrin, idrottspolitisk 

expert hos Sveriges Kommuner och Landsting, vilka valdes utifrån deras kompetens inom 

studiens berörda ämnesområde.  



29 
 

 
Som nämnts ovan var en av frågeställningar hur fotbollsanläggningars plats i 

stadsplaneringsprocessen kan påverka föreningsidrotten, tillgängligheten till idrott samt 

folkhälsan. För att erhålla information kring föreningarnas perspektiv angående detta 

intervjuades Mathias Tiberg, verksamhetsansvarig för fotbollsföreningen Sickla IF, på plats i 

Stockholm, medan Pelle Brädefors, klubbchef i Karlbergs BK, intervjuades mejlledes. 

Dessutom kontaktades ett flertal andra fotbolls föreningar för studiens berörda område men 

respons uteblev. 

 
6.3.1 Operationalisering 

Nationalencyklopedin (2015) definierar operationalisering som ”att dela upp i (konkreta) 

delmoment med avseende på tanke”. Holme och Solvang (1997) menar att operationalisering 

innebär att forskaren i fråga har som avsikt att åstadkomma en korrelation mellan användbara 

teorier och det som syftas att ta reda på. I forskningsrapporten realiserades detta via att ett 

operationaliseringsschema (se bilaga 2) formulerades med utgångspunkt ur studiens tidigare 

forskning samt teorier som ansågs relevanta sett till syftet. Operationaliseringsschemat 

användes sedan som grund till utformningen av studiens intervjuguider. 

 
6.3.2  Intervjuguide 

En intervjuguide är enligt Bryman (2008:419-422) en förteckning av de frågeställningar och 

teman som avses att användas vid en semistrukturerad intervju. Gratton & Jones (2010) 

hävdar att när forskare skapar en intervjuguide bör fokus ligga på att urskilja vilken 

information som är viktigast att få samt hur den informationen ska insamlas. Bryman 

(2008:419-422) utvecklar vidare genom att betona att det bör finnas någon logisk följd på de 

formulerade frågorna, detta med avsikten att respondenterna ska uppleva intervjun som 

genomtänkt och välstrukturerad. Dessutom menar Bryman att forskarna bör undvika ledande 

frågor samt inleda intervjuerna med att ställa frågor om respondentens bakgrund med syfte att 

kunna sätta in respondentens svar i en lämplig kontext.  Ovannämnda rekommendationer har 

anammats vid utformandet av studiens intervjuguider (se bilaga 3, 4, 5, 6, 7 och 8), nämligen 

att guiden är baserad på de övergripande teman och frågeställningarna som använts, att de 

frågor som avser att behandla samma tema är i ordningsföljd, att ledande frågor har undvikits 

samt att varje intervju inleddes med att fråga om respondentens bakgrund och position med 

syfte att sätta in svaren i en passande kontext. 
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6.3.3 Enkäter 

Eftersom en av studiens frågeställningar var att svara på vilka följder idrotts- och 

fotbollsytornas plats i stadsplaneringsprocessen kunde få för föreningsidrotten bedömdes det 

relevant att undersöka vad Stockholms fotbollsföreningar ansåg kring detta. För att ta del av 

så många av dessa föreningars perspektiv som möjligt utformades en enkät som skickades ut 

via mail, vilket Jones (2015:147) beskriver är fördelaktigt om information ska inhämtas från 

en stor urvalsgrupp.  

 
Bryman (2008:228-229) menar att den uppenbara skillnaden mellan enkäter och intervjuer att 

det vid användandet av enkäter oftast inte finns någon intervjuare på plats som kan hjälpa 

respondenten med frågor kring den. Således är det enligt Bryman viktigt att konstruera 

enkäter som är enkla för respondenterna att svara på. Detta gjordes genom att studiens enkät 

utformades på ett enkelt och tydligt sätt samt med slutna frågor, vilket Bryman anser är 

fördelaktigt vid utformning av en enkät. Några nackdelar med användandet av enkäter är 

enligt Bryman (2008:229-231) exempelvis att forskarna inte kan veta att rätt person har svarat 

på formuläret, att uppföljningsfrågor inte kan ställas, att det finns en risk att viktig 

information faller bort då respondenterna lätt kan bestämma sig för att strunta i frågan samt att 

det ofta kan ske ett stort bortfall. Forskargruppen ansåg trots detta att den information som 

avsågs att inhämtas var viktig sett till studiens syfte samt frågeställningar och därmed 

skickades enkäterna ut. 

 
Enkäterna (se bilaga 8) konstruerades genom verktyget Survey Monkey, vilket Jones 

(2015:149) benämner som ett användbart redskap för att inhämta data genom internetbaserade 

enkäter. Anledningen till användandet av online-enkäter var för att det enligt Bryman 

(2008:608-609) bland annat anses medföra snabba responser samt låga kostnader. 

Frågeformuläret skickades sedan ut via mail till totalt 410 fotbollsföreningar där utfallet blev 

77 responderande föreningar. Svarsfrekvensen blev därmed cirka 19 procent, vilket enligt 

Bryman (2008:251, 609) är ett stort bortfall och anses vara oacceptabelt, men vanligt vid 

användandet av internetbaserade enkäter. Forskargruppen bedömde dock att resultatet var 

relevant att använda trots det stora bortfallet, detta med anledning av att enkäterna endast 

skickades ut i syfte att komplettera de kvalitativa intervjuer som gjordes för att erhålla fler 

föreningars synpunkter. 

 
Designen av enkäten utgick ifrån Brymans (2008:233-261) samt Jones (2015:152-158) 

redogörelser för hur en enkät bör utformas. Både Bryman och Jones beskriver att en enkät inte 
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bör vara för lång eftersom detta kan skrämma bort respondenterna till att svara, vilket låg till 

grund för att studiens enkät endast innefattade tre huvudfrågor. Bryman förklarar vidare att 

flertalet författare anser att svarsalternativen bör ordnas vertikalt eftersom svarsalternativen då 

bland annat hålls isär från varandra på ett tydligt sätt, vilket därav anammades i utformningen 

av enkäten.  

 
Studiens enkätfrågor var från början både öppet- och slutet formulerade men ändrades dock, 

som tidigare nämnts, till att enbart vara slutna, detta eftersom kodningen av de öppna frågorna 

ansågs begränsad i det använda verktyget Survey Monkey. Studiens frågor formulerades 

därmed på ett slutet sätt, där de två första frågorna endast gav respondenterna möjlighet att 

markera ett svarsalternativ. Enkätens tredje och sista fråga var dock utformad så att 

respondenterna fick rangordna sina svarsalternativ mellan ett och sex. 

 
Bryman menar att användandet av slutna frågor ökar jämförbarheten samt underlättar för 

forskaren att bearbeta respondenternas svar. Han anser även att slutna frågor gör det lättare för 

respondenterna att besvara dem. Dock förklarar Bryman att nackdelarna med slutna 

frågeställningar är att det är svårt att få uttömmande svar från respondenterna, vilket studiens 

enkäter inte syftade till, eftersom de mer grundliga svaren ansågs besvaras i de kvalitativa 

intervjuerna. Bryman anser även att respondenterna kan tolka enkätens svarsalternativ på 

olika sätt samt att de inte får överlappa varandra, vilket kan innebära att respondenten inte vet 

vilket alternativ som ska väljas. Detta försökte undvikas genom att använda en skala mellan 

ett och fyra där svarsalternativen skiljde sig från varandra. Anledningen till den valda skalan 

baserades på Kyléns (2004:83-84) resonemang kring att genom att använda en jämn 

svarsskala tvingas respondenterna att välja en sida och inte automatiskt markera det svar i 

mitten om de är osäkra. Enkätens sista frågeställning gav dock möjligheten att rangordna 

svarsalternativen mellan ett och sex. Detta gjordes för att urskilja vad föreningarna ansåg var 

deras största utvecklingshinder kopplat till studiens frågeställningar. Dock anser Jones 

(2015:157) att detta är svårt för respondenterna att göra eftersom de möjligtvis, vilket togs i 

beaktning och ledde till att respondenterna kunde ignorera att rangordna vissa alternativ. 

 
6.4 Bearbetning och analys av insamlad data 

Bryman (2011:428) anser att inspelningar, anteckningar och transkriberingar är fördelaktigt 

när kvalitativa intervjuer genomförs i en forskningsstudie, detta eftersom forskare ofta vill 

analysera vad och hur respondenterna svarar. Studiens datainsamling skedde som tidigare 
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nämnts via intervjuer som spelades in och därefter transkriberades dessa intervjuer. Utöver 

nyss nämnda faktorer beskriver även Bryman (2011:428) att intervjupersonens faktiska svar 

inte enbart undersöks utan även hur de svarade, detta för att försöka erhålla en förståelse 

gällande betydelsen av respondenternas svar. 

 
Bryman (2011:428) beskriver även att forskaren, via inspelning och transkribering, medför att 

det skapas en rad fördelar som underlättar för en mer noggrann analys av materialet, vilket i 

förlängningen gynnar studien. Han skildrar även nackdelar som följer som kan uppstå när 

intervjuer spelas in, vilka kan vara att intervjupersonen blir orolig och tänker mer på hur de 

svarar än de skulle ifall samtalet inte spelades in. Transkribering beskrivs även som 

tidskonsumerande, vilket innebär att forskaren bör göra en noggrann selektering av 

intervjupersonen innan studien genomförs. Ovanstående resonemang har tagits i beaktning av 

studiens forskare innan intervjuerna genomfördes, vilket resulterade i att fördelarna vägde 

över och därmed användes inspelning samt transkribering.  

 
För att ha en möjlighet till att tolka och analysera den insamlade datan menar Gratton och 

Jones (2010:239) att materialet måste organiseras, tolkas och preciseras. För att genomföra 

detta på ett enkelt sätt menar de att forskarna bör se till att sortera bort irrelevant information, 

illustrera den insamlade datan med syfte att enklare dra slutsatser samt att basera analysen på 

valt område och sedermera dra slutsatser utifrån den tidigare forskningen samt valda teorier. 

Studiens forskare har därför tematiserat den insamlade datan efter studiens frågeställningar 

med syfte att enklare utläsa vad som framkommit och därmed underlätta analysen. 

 
Trovärdigheten av en kvalitativ analys menar även Gratton och Jones (2010:247-248) är, 

tillskillnad från en kvantitativ analys, beroende av flertalet variabler och kontexter. De 

beskriver reflexivitet som ett verktyg forskaren kan använda sig utav, vilket är att kritiskt 

reflektera över den givna kontexten samt visa medvetenhet av sin egen påverkan på studien. 

Vid användandet av detta verktyg redogörs att studiens trovärdighet samt validitet ökar. 

Studiens analys- och diskussionsavsnitt använde därför ett kritiskt förhållningssätt gällande 

trovärdigheten av den insamlade datan, exempelvis genom att under varje intervju vara 

medvetna kring vilken kontext respondenten befann sig i samt ifall respondenten hade ett 

objektivt synsätt på ämnet eller ifall det fanns risk för partiska åsikter. 

 
Kvantitativ forskning tolkas dock enligt Jones (2015:245-256) på ett annat sätt än kvalitativa 

metoder. Han beskriver att den insamlade datan måste kodas, föras in i ett mjukvaruprogram, 
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kontrolleras samt hantera värden som fallit bort. Genom användandet av verktyget Survey 

Monkey gjordes detta automatiskt i programvaran. Mätningen av respondenternas svar 

gjordes genom deskriptiv statistik, vilket Jones beskriver som när numerisk data organiseras 

och summeras. Den insamlade datan summerades och presenterades sedermera genom 

stapeldiagram som visade respondenternas svar i procent. Detta menar Jones (2015:245-256)  

är en användbar form att presentera deskriptiv statistik för att få en visuell blick över 

resultatet. 

 
6.5 Källor 

För att genomföra en fallstudie med bevisande grund hävdar Yin (2013:105-106) att studien 

inte bör använda sig av enbart en källa utan flera som kompletterar varandra. Han beskriver 

sex olika källor för att stärka bevisen för en fallstudie; intervjuer, observationer, arkiv, 

deltagande observation samt fysiska artefakter. Denna forskningsstudie använde intervjuer 

som grund för datainsamlingen samt dokument för att jämföra svaren från respondenterna.  

 
Det empiriska källmaterialet inhämtades från i första hand kommunrepresentanter från 

stadsbyggnadsnämnden och idrottsnämnden i Stockholm, Riksidrottsförbundet, Svenska 

Fotbollförbundet, Stockholms Fotbollförbund samt fotbollsföreningar i Stockholms kommun. 

Övrigt källmaterial hämtades från, för studiens syfte, relevant litteratur så som avhandlingar, 

vetenskapliga artiklar, övrig litteratur gällande forskning inom valt ämne samt statliga 

handlingar och andra dokument kopplade till studiens syfte. De dokument som undersökts i 

studien är olika dokument från RF, StFF, SvFF, Plan- och bygglagen, Stockholms 

översiktsplan, Stockholms stads idrottspolitiska program samt Stockholms stad långsiktiga 

investeringsplan. Detta för att erhålla en så bred och djup information kring studiens syfte och 

dess frågeställningar som ansågs väsentligt.  

 
6.5.1 Källkritik 

Thurén (2013:4) förklarar källkritik som metodologiska regler för att bedöma om en källa är 

trovärdig eller inte. Bryman (2008:99) menar att forskare alltid bör ha ett kritiskt 

förhållningssätt till den litteratur som är relevant för det valda syftet. Han anser att forskare 

inte enbart ska skildra texten utan även ställa kritiska frågor kring källans betydelse och 

tillförlitlighet. Han beskriver även att källans använda metod bör granskas eftersom resultatet 

påverkar forskningens slutsatser. Ovannämnda resonemang kring att använda ett kritiskt 
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förhållningssätt i granskningen av källor och dess subjektivitet togs i beaktning vid 

genomförandet av denna rapport. 

  
6.6 Etiska överväganden 

Jones (2015:137) menar att etiska dilemman måste tas i beaktning oavsett hur en rapport är 

utformad, detta för att forskningen ska vara godkänd på ett moraliskt och socialt plan. Etik 

inom samhällsvetenskaplig forskning innefattar hur de individer som ska studeras får och bör 

behandlas (Bryman, 2008:131-132; Hermerén, 2011:16). Studiens forskare har förhållit sig till 

de grundläggande etiska principer inom forskning som Bryman (2008:131-132) och Jones 

(2015:141-142) beskriver, nämligen att de medverkande individerna ska vara medvetna om 

forskningens syfte, att deltagandet är frivilligt samt att deltagarna kan dra sig ur när de vill. 

Bryman och Jones förklarar även att informationen kring de personer som medverkar i 

undersökningen ska vara konfidentiell om respondenterna så önskar samt att de insamlade 

uppgifterna endast ska användas till forskningens syfte.  

 
6.7 Tidsplan 

Jones (2015:40-41) förklarar att planeringen av forskningsprocessen bör starta i ett tidigt 

skede där milstolpar kring vad som ska göras och när dessa ska vara klara bestäms, detta för 

att kunna övervaka processen. Jones beskriver även att forskaren bör utnyttja handledaren 

som resurs till fullo. Detta genom att planera in möten och sätta agendan för vad som ska 

diskuteras vid varje tillfälle. Bryman (2008:88) menar att ett tidsschema, som beskriver när 

forskningsprojektets olika faser ska starta eller vara avslutade, ska formuleras.  

 

Tonnquist (2014:158) understryker relevansen av en tidsplan och beskriver att det är ett 

viktigt verktyg för att synkronisera och följa upp ett projekt. En metod för att illustrera en 

tidsplan är användandet av ett GANTT-schema, vilket är ett schema som visar olika 

aktiviteters varaktighet med start- och slutpunkter där även beroenden mellan aktiviteterna 

illustreras. Forskningsstudien utgick från ett GANTT-schema (se bilaga 9) som visar studiens 

tänkta tidsplan, vilken har arbetats fram med den metod som Tonnquist (2014:96-97) 

beskriver som back-casting, vilket innebär att projektets milstolpar har planerats från 

slutdatumet i riktning mot när projektet startar.  
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7. Matchens resultat 
I detta avsnitt presenteras den insamlade empirin från genomförda intervjuer och 

enkätundersökningar som anses relevanta för studiens syfte samt frågeställningar. Resultatet 

tematiseras och presenteras med utgångspunkt från studiens preciserade frågeställningar.  

 
7.1 Integreringen av idrotten i stadsplaneringen i dagsläget  
Nedan redovisas intervjuer av politikers-, tjänstemäns-, forskares- och idrottsrepresentanters 

förhållningssätt till hur idrotts- och fotbollsytor integreras i stadsplaneringsprocessen i 

Stockholm stad. Respondenterna anses relevanta för studiens syfte samt kunna besvara 

uppsatsens preciserade fråga om på vilket sätt upprättandet av idrotts- och fotbollsytor finns 

med i stadsplaneringsprocessen i Stockholms stad? 

 
7.1.1 Politiker och tjänstemännens redogörelse 

Carl-Henrik Barnekow2, planeringsarkitekt på stadsbyggnadskontoret som även är en av 

projektledarna för Hagastaden, menar att initieringen av ett nytt bostadsområde allt som oftast 

sker från politiker. Ansvarige för idrottsborgarrådet3 är av samma åsikt och beskriver även att 

det är politikerna som sätter målen med stadsplaneringen samt att de har lagar och 

förordningar att förhålla sig till vid nybyggnationer. Felix Antman Debels4, 

borgarrådssekreterare till stadsbyggnadsrådet Roger Mogert, beskriver även ovanstående 

tillvägagångssätt men han skildrar dessutom ytterligare ett sätt som används vid 

nybyggnationer. Han menar att det ibland inträffar att en utomstående aktör vill använda 

kommunens mark med syfte att bygga på. Då skickar denne aktör in ett projektförslag, även 

kallat markanvisning, till exploateringskontoret, som tar ställning till förslaget och beslutar 

huruvida kommunen vill sälja eller hyra ut marken till aktören i fråga.  

 
Efter det att kommunen givit godkännande alternativt själva initierat en nybyggnation, 

beskriver Antman Debels att stadsbyggnadskontoret kontaktas där tjänstemännen startar med 

att upprätta en första detaljplan. Vidare menar han att detaljplanen skickas ut till olika 

remissinstanser som får ge synpunkter, exempelvis länsstyrelsen, trafikverket, 

idrottsförvaltningen och olika statliga myndigheter. Därefter tas deras uppfattningar i 

beaktning och sedan framställs den slutgiltiga detaljplanen som läggs ut på ett så kallat 

samråd där allmänheten har möjlighet att ge sina synpunkter samt förslag till åtgärder innan 

                                                
2 Carl-Henrik Barnekow Projektledare för Hagastaden, intervju den 20 april 2016 
3 Ansvarig representant för idrottsborgarrådet, mejlledes den 22 april 2016 
4 Felix Antman Debels Borgarrådssekreterare för Roger Mogert, intervju den 19 april 2016 
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den slutgiltiga detaljplanen fastställs av ansvariga politiker. Moderaternas representant 

beskriver slutligen att det tar cirka sju år från det att planeringen för en detaljplan inleds till 

det att byggnaden i fråga är på plats.  

 
Antman Debels5 menar att Stockholm stad har en tradition av att vara tillmötesgående och 

strävar efter att få till en lyckad stadsutveckling samt att kommunen i princip äger all mark 

som inte är bebyggd i Stockholm. Dessutom menar han att vid planeringsprocessen gällande 

nya bostadsområden och huruvida idrottsytor ska få plats så är begränsningarna väldigt sällan 

att det inte finns mark att bygga på. Han förklarar vidare att det också handlar om 

försäljningsvärde, kommunen får mycket mer pengar på att sälja till en bostadsrätt gentemot 

vad det får av att bygga fotbollsplaner. Detta utvecklar Moderaternas representant6 genom att 

hävda att idrottsanläggningarna i de flesta fallen tilldelas den mark som är svårare och kostar 

mer att bygga på.  

 
Antman Debels betonar även att det allt som oftast krävs att idrottsförvaltningen upprättar en 

beställning till exploaterings- och stadsbyggnadskontoret gällande att de anser att det behövs 

planlagd mark för idrottsändamål. Han är kritisk till hur Stockholm har arbetat med att 

integrera idrottsytor med övriga samhällsfunktioner. Däremot anser han att det är något som 

Stockholm för närvarande aktivt arbetar med, där syftet är att skapa funktionsblandade 

stadsdelar samt integrera idrottsytorna med vardagliga aktiviteter för att göra stadsdelarna 

attraktivare och bättre för de boende. Detta skulle även syfta och bidra till att det inleds en 

dialog mellan politikerna och idrottsförvaltningen som då lättare kan framför vilka resurser 

som finns samt vilka behov som önskas tillgodoses. Moderaternas representant menar att 

politikerna vid planeringen av nya bostadsområden först och främst tillgodoser behovet av det 

som är lagstadgat, exempelvis skolor och den kategorin av service. Detta innebär enligt henne 

att idrotten, liksom många andra verksamheter, har en tendens att hamna lite senare i 

planeringen.  

 
Antman Debels menar att politikerna räknar på hur många invånare det finns per fotbollsplan 

och hur långt det är för de boende till närmaste fotbollsplan, men han tror samtidigt inte att de 

följer några riktlinjer. Det senare styrker även representanten för Hammarby Sjöstad7, genom 

att uttrycka att det inte finns några standardvärden som ska tas hänsyn till vid planeringen, 

                                                
5 Felix Antman Debels Borgarrådssekreterare för Roger Mogert, intervju den 19 april 2016 
6 Moderaternas representant, intervju den 21 april 2016 
7 Representant för Hammarby Sjöstad, telefonsamtal den 22 april 2016 
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men att det är möjligt att idrottsförvaltningen har riktlinjer. Barnekow8 antyder att han inte 

heller vet huruvida det finns några riktlinjer som ska följas, men att det är möjligt att det finns 

några gamla byggnormer som i bästa fall används som rekommendationer. I kontrast till detta 

menar ansvarig representant för idrottsborgarrådet9 och Moderaternas representant10 att det 

finns rekommendationer gällande avstånd och restider som idrottsförvaltningen anser är 

rimliga.  

 
7.1.2 Representanter från idrottsrörelsens redogörelse 

Cinnika Beiming11, distriktsidrottschef för Stockholms idrottsförbund, beskriver att rollen 

som förbundet har är att driva opinion för att ge plats åt idrott och rörelse i stadsplaneringen. 

Däremot beskriver hon att de inte anser sig ha mandat att prioritera idrotter framför andra, 

utan att det är politikernas uppgift att prioritera. Beiming förklarar slutligen att möjligheterna 

för att delta i varje stadsplaneringsprocess är begränsad i distriktet, vilket hon ytterst anser är 

en resursfråga. 

 
Lundqvist12 hos SvFF, beskriver att det är Stockholms Fotbollförbund som i dagsläget agerar 

som remissinstans vid nybyggnationer i staden. Lars Ekholmer13, ordförande för StFF, är av 

samma åsikt och beskriver att StFF fungerar som en remissinstans med möjlighet att påverka 

stadsplaneringsprocessen, men att deras åsikter oftast inte tas i beaktning. När fotbollsplaner 

ska integreras i byggnadsprocessen beskriver Lundqvist att de oftast finns med tidigt i 

detaljplanerna men att de senare faller bort av olika anledningar.  

 
7.1.3 Forskares redogörelse 

Book14 menar att det i dagsläget vid stadsplanering strävas efter att ha hög täthet, det vill säga 

att kommunerna vill undvika att ha utspridda områden. Dessutom syftar kommunerna i de 

flesta fall till att hushålla med mark, både av miljömässiga samt ekonomiska skäl. Dessa 

anledningar bidrar, enligt Book, till att idrottsrörelsens anläggningar inte alltid får plats på 

grund av de restriktioner kring planmått och anläggningskrav som vissa idrotter ställer. 

Sjöblom15 menar att kommunerna håller på sitt och inte vill dela med sig till eller hjälpa 

                                                
8 Carl-Henrik Barnekow Projektledare för Hagastaden, intervju den 20 april 2016 
9 Ansvarig representant för idrottsborgarrådet, mejlledes den 22 april 2016 
10 Moderaternas representant, intervju den 21 april 2016 
11 Distriktsidrottschef på Stockholms idrottsförbund, mejlledes den 10 maj 2016 
12 Ronni Lundqvist anläggningsansvarig SvFF, intervju den 19 april 2016 
13 Lars Ekholmer Ordförande Stockholms Fotbollförbund, intervju den 19 april 2016 
14 Karin Book Forskare inom idrott och stadsutveckling, intervju via Skype den 15 april 2016 
15 Paul Sjöblom Idrottsforskare, intervju den 20 april 2016 
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närliggande kommuner. Han förklarar även att idrottsrörelsen brister gällande att visa de 

samhällsnyttiga fördelar som idrotten bidrar till. Resonemanget utvecklas genom en antydan 

att idrottsrörelsen inte talar samma språk som politikerna.   

 
Sjöblom menar dessutom att det i Stockholms innerstad finns en mängd olika existerande 

skolanläggningar som inte idrottsanläggningarna får använda, med anledningen att 

skolnämnden och idrottsnämnden inte kommer överens gällande avtal och liknande. Book 

stärker detta och hävdar att idrottsytors integrering med övriga samhällsfunktioner har varit 

bristfällig historiskt sett. Med detta menar hon dessutom att klassiska idrottsområden är 

relativt separerade från övriga samhällsfunktioner och att det ofta är förhållandevis långa 

avstånd för människor att ta sig till idrottsanläggningarna. 

 
7.2 Hur idrottsytor bör inkluderas vid planering av nya bostadsområden 
Nedan redovisas resultatet som anses relevant för studiens syfte samt uppsatsens preciserade 

fråga kring hur idrottsytor bör inkluderas vid planering av nya bostadsområden? 

 
Moderaternas representant16 menar att integrering av idrottsytor med övriga 

samhällsfunktioner är en av deras käpphästar. Ett exempel som framhålls är att utnyttja det 

stora antal skolgårdar som finns. Problemet med detta är dock, som tidigare nämnts, att två 

förvaltningar involveras vilket innebär att det blir svårigheter och otydligheter gällande vem 

eller vilka som ska stå för kostnaderna. Vidare anser Barnekow17 att det är viktigt att 

tjänstemännen och politikerna hela tiden har ett helhetsperspektiv samt integrerar övriga 

samhällsfunktioner vid byggnationen av bostadsområden där syftet är att skapa en god 

stadsmiljö för invånarna. 

 
Moderaternas representant påpekar även att StFF och Stockholm inte har samma syn på vart 

idrottsanläggningar bör placeras. StFF anser att idrottsanläggningarna bör placeras där deras 

medlemmar finns, medan ansvariga politiker i Stockholm menar att anläggningarna bör 

placeras där befolkningsutvecklingen bedöms vara som störst. Stockholms resonemang 

grundas i att deras avsikt är att få så många människor som möjligt fysiskt aktiva, vilket 

motiverar att placeringen av anläggningarna bör styras efter vart människorna bor och inte 

efter var föreningsmedlemmarna finns.  

 

                                                
16 Moderaternas representant, intervju den 21 april 2016 
17 Carl-Henrik Barnekow Projektledare för Hagastaden, intervju den 20 april 2016 
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StFF (u.å) beskriver att SvFF har fastslagit rekommendationer och riktlinjer gällande hur 

fotbollsverksamheten i föreningarna bör utövas. Vidare beskriver StFF att de finns ett stort 

behov av nya fotbollsanläggningar för att täcka den efterfrågan som finns i dagsläget. Dessa 

behov samt SvFFs rekommendationer har medfört att StFF har räknat ut hur många nya 

fotbollsplaner som behövs för att tillfredsställa det behov som i nuläget existerar. Enligt dessa 

beräkningar krävs det trettiotre nya fotbollsplaner i Stockholm för att täcka det nuvarande 

behovet, varav elva beräknas behövas i Stockholms innerstad.  

 
Sjöblom18 uttrycker att kommunerna i Stockholm bör kunna samverka bättre och oftare över 

kommungränserna. Med detta menar Sjöblom att ifall en kommun har pengarna men inte 

marken att bygga idrottsanläggningar, bör kommunen i fråga kunna använda pengarna och 

bygga i en närliggande kommun. 

 
7.3 Vilka följder kan integreringen av idrottsytor i stadsplaneringen få? 

Nedan presenteras det resultat som avser att besvara studiens syfte samt frågeställningen om 

vilka följder fotbollsytornas plats i stadsplaneringsprocessen innebär för (a) tillgängligheten 

till fotboll, (b) föreningsidrotten samt (c) folkhälsan för invånarna, i Stockholms? 

 
7.3.1 a) Tillgängligheten 

Som tidigare nämnts strävar kommuner, enligt Book19, efter täta bebyggelseområden, vilket 

innebär att idrottsrörelsens anläggningar i många fall inte får plats på grund av de krav på 

storlek och andra restriktioner som idrottsrörelsen måste förhålla sig till. För att råda bot på 

nyss nämnda problem anser Book att idrottsrörelsen måste lära sig att samverka mellan olika 

idrotter genom att samsas om de anläggningar som finns.  

 
Sjöblom resonerar kring att tillgängligheten till idrottsytorna och det geografiska avståndet till 

dessa ytor gör att restiden för att ta sig till och från idrottsaktiviteterna kan vara väldigt lång i 

vissa fall. Detta gör då att barn kan tvingas att resa långa sträckor själva med 

kollektivtrafiken, vilket han beskriver att många föräldrar inte föredrar. Ifall föräldrarna då 

tvingas köra barnen med privata färdmedel så blir det till slut, enligt Sjöblom, endast de barn 

som har föräldrar vilka har tid, pengar, resurser och ”orken” som har möjlighet att idrotta. 

Detta innebär att individer kan exkluderas från anläggningarna och att idrottsytorna bara 

                                                
18 Paul Sjöblom Idrottsforskare, intervju den 20 april 2016 
19 Karin Book Forskare inom idrott och stadsutveckling, intervju via Skype den 15 april 2016 
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kommer till nytta för dem som har möjligheten att resa dit. Det blir då följaktligen en 

socioekonomisk klassfråga i längden, vilket även Book20 styrker. 

 
7.3.2 b) Föreningsidrotten 

Pelle Brädefors21, ordförande för Karlberg BK, beskriver att deras medlemmar måste åka 

emellan deras olika anläggningar som ligger cirka 30 minuter från varandra i olika kommuner 

vilket han anser är tidskrävande, miljöovänligt samt i en social kontext förkastligt. Mathias 

Tiberg22, verksamhetsansvarig för Sickla IF, förklarar vidare att deras verksamhet ligger i 

Nacka kommun, precis på gränsen till Stockholms kommun, vilket innebär att de har problem 

med att få tider inom Stockholms kommun trots det faktum att hälften av deras medlemmar 

bor i Stockholms kommun. Idrottsförvaltningen i Stockholm23 i Stockholm styrker dessa 

påståenden genom att förklara att de föreningar som är belägna i Stockholms kommun först 

och främst prioriteras i turordningen gällande bokning av plantider i Stockholms kommun. 

 
Vid enkätundersökningen påpekade fyrtiosex av de sjuttiosju svarande fotbollsföreningarna 

att det två största utvecklingshindren för deras föreningar är bristen på fotbollsytor eller att de 

plantimmar som finns till förfogande är få. Vidare uttrycker dessutom fyrtiosex av de 

sjuttiosju svarande fotbollsföreningarna att avståndet mellan de fotbollsanläggningarna som 

föreningen använder och föreningens hemvist är de minst alarmerande hindren för 

föreningens utveckling och expandering.  

 
Diagram 1 – Avståndet till anläggningar 

 

                                                
20 Karin Book Forskare inom idrott och stadsutveckling, intervju via Skype den 15 april 2016 
21 Pelle Brädefors Klubbordförande Karlbegs BK, mejlledes den 27 april 2016 
22 Mathias Tiberg Verksamhetsansvarig Sickla IF, intervju 21 april 2016 
23 Idrottsförvaltningen, mejlledes den 29 april 2016 
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Diagrammet ovan framställer ifall fotbollsföreningarna anser att avståndet mellan 

fotbollsanläggningarna som föreningen har möjlighet att använda sig av och föreningens 

hemvist är för långt för att föreningen ska nyttja anläggningen i fråga. 

Diagram 2 – Plantider för föreningar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Diagrammet ovan visar ifall fotbollsföreningarna bedömer att de plantider som finns 

tillgängliga för föreningen tillfredsställer det behov av plantider som föreningen anser sig ha. 

  
7.3.3 c) Folkhälsan 

Sjöblom24 menar att ifall tillgängligheten till idrottsanläggningar är bristande kan kontentan 

bli att endast de mest initierade människorna med mest vilja orkar lägga ner den tiden och 

kraften som krävs att utnyttja idrottsanläggningarna. Han utvecklar resonemanget med att 

påpeka att idrotten blir en klassfråga, att det är de människor som har tid, möjlighet och 

resurser som nyttjar anläggningarna. Argumentationen som Sjöblom för menar han riskerar 

att försämra folkhälsan hos de människor som inte har den möjlighet som beskrivs ovan att 

nyttja anläggningarna. Book25 beskriver att idrotts-, fysisk aktivitet och folkhälsofrågor bör 

prioriteras i stadsplaneringsprocessen eftersom en stor del av befolkningen är stillasittande i 

vardagen, vilket hon anser är ett stort problem i samhället. 

                                                
24 Paul Sjöblom Idrottsforskare, intervju den 20 april 2016 
25 Karin Book Forskare inom idrott och stadsutveckling, intervju via Skype den 15 april 2016 
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7.4 Studiens fördjupningsområden 
Nedan redovisas insamlad empiri från projektledarna av stadsdelarna Hammarby Sjöstad och 

Hagastaden kring hur idrottsytor inkluderas i planeringen av dessa specifika stadsdelar i 

Stockholms innerstad. 

 
7.4.1 Hammarby Sjöstad 

Representant för Hammarby Sjöstad 26 beskriver att detaljplanerna för Hammarby Sjöstad har 

tagit lång tid att framställa och att de politiska direktiv gällande vad detaljplanerna ska 

innehålla, haft en tendens att ändras. De uppstår enligt respondenten nya, förändrade behov 

när den politiska majoriteten ändras och det är viktigt att som stadsplanerare att förhålla sig 

och anpassa sig till dessa förändringar. Planerings- och utbyggnadstiden för ett projekt av 

denna storlek är 25-30 år varför inriktningen måste förändras över tid. Hen menar vidare att 

det har varit och är för tillfället ett enormt tryck på bostadsbyggnation, vilket således medför 

att dessa prioriteras vid planeringen i Hammarby Sjöstad.  

 
Vid frågan huruvida idrotten finns med vid planeringen av Hammarby Sjöstad, menar 

respondenten att den existerar på en övergripande nivå. Det beskrivs vidare att det är en svår 

avvägning gällande hur marken ska användas och att det är problematiskt att motivera 

byggandet av en yta som endast är till för ett specifikt ändamål. Vidare uttrycker hen att det i 

Hammarby Sjöstad i början av 2000 planlades för en 7-manna fotbollsplan, men att den på 

grund av det stora behovet av förskolor och övriga samhällsfunktioner aldrig har kunnat 

användas som fotbollsplan utan istället som en yta där tillfälliga lösningar gällande 

exempelvis förskolor placerats 

 

Representanten för Hammarby Sjöstad uttrycker även att det vid planeringen av Hammarby 

Sjöstad inte användes några riktlinjer gällande hur långt de boenden ska ha till närmaste 

idrottsanläggning. Respondenten beskriver dessutom att det inte går att stirra sig blint på 

endast Hammarby Sjöstad, utan hon menar att det finns frilufts- och aktivitetsytor i 

Nackareservatet, Hammarbyhöjdens idrottsplats samt Hammarbybacken. Kontentan beskrivs 

vara att det viktiga är att titta på hela stadens struktur gällande anläggningsfrågan och inte 

endast i ett enskilt projekt, likt Hammarby Sjöstad. Vidare utvecklar respondenten frågan med 

att förklara att det måste finnas en beställare, exempelvis ett uppdrag till 

                                                
26 Representant för Hammarby Sjöstad,  telefonsamtal den 22 april 2016 
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stadsbyggnadskontoret att upprätta en skola, för att det ska planeras för. Innebörden blir 

annars enligt hen att bostäderna oftast prioriteras, men att det givetvis innebär att andra sorters 

ytor också måste tillgodoses. Avslutningsvis anser hen att projektet Hammarby Sjöstad ligger 

helt i linje med Stockholmsvisions- och översiktsplansdokument. 

 
7.4.2 Hagastaden  

Barnekow27 menar att det var politikerna som fattade de slutgiltiga beslutet gällande den 

första detaljplanen för Hagastaden. Vidare menar han att det, innan själva detaljplanen 

fastslogs, funnits en mängd olika samtal mellan olika aktörer och intressenter, exempelvis 

mellan de som äger marken, exploateringskontoret, samt oss på stadsbyggnadskontoret. Han 

beskriver även att det för tillfället i detaljplan två, tillkommit önskemål gällande att få fler 

grönytor samt idrottsanläggningar. Dessa synpunkter tas upp och bearbetas hos tjänstemännen 

på stadsbyggnadskontoret, men det slutgiltiga beslutet huruvida det ska finnas grönytor, 

idrottsanläggningar etcetera, tas av politikerna i stadsbyggnadsnämnden och därefter av 

politiker i kommunfullmäktige när detaljplanen antas.  

 
Respondenten från Hagastaden 28 utvecklar resonemanget och beskriver att det sedan länge 

varit känt att Hagastaden och Vasastaden lider av stor brist gällande grön- och idrottsytor. Det 

är något som har diskuterats länge mellan ansvariga för detaljplaneringen av Hagastaden men 

att det inte alltid går att få med allt som olika intressen och aktörer vill ha med. Barnekow 

spinner vidare på diskussionen och beskriver att politikerna i Stockholm har uttryckt att 

bostäder är det som måste prioriteras och byggas. Politikerna har fastslagit att det behövs 140 

000 nya bostäder, men Barnekow29 menar att det innebär även att det behövs ett antal 

biografer, förskolor, butiker och fotbollsanläggningar. Han menar således att det är viktigt att 

både politikerna men också tjänstemännen har en helhetsbild där syftet är att se till att hela 

stadsmiljön blir bra.  

 
  

                                                
27 Carl-Henrik Barnekow Projektledare för Hagastaden, intervju den 20 april 2016 
28 Representant för Hagastaden intervju den 20 april 2016 
29 Carl-Henrik Barnekow Projektledare för Hagastaden, intervju den 20 april 2016 
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8. Matchanalys 
I följande avsnitt av studien tolkas det insamlade resultatet i relation till den tidigare forskning 

samt de teorier som tidigare skildrats. För att uppnå studiens syfte jämförs uppsatsens 

framkomna resultat med de preciserade frågeställningarna, kring på vilket sätt upprättandet av 

idrotts- och fotbollsytor finns med i stadsplaneringsprocessen i Stockholm, hur idrottsytor bör 

inkluderas vid planering av nya bostadsområden samt vilka följder idrotts- och fotbollsytornas 

plats i stadsplaneringsprocessen innebär för (a) tillgängligheten till idrott och fotboll, (b) 

föreningsidrotten samt (c) folkhälsan för invånarna, i Stockholm. Slutligen presenteras en 

analys av uppsatsen två fördjupningsområden, Hammarby Sjöstad och Hagastaden. 

 
8.1 Integreringen av idrotten i stadsplaneringen i dagsläget 
Det framkomna resultatet visar på att det vid stadsplaneringsprocessen oftast är politiker som 

initierar ett nytt bostadsområde samt sätter målen med detaljplanerna. Därefter formulerar 

tjänstemännen själva detaljplanen som sedan skickas ut till olika remissinstanser med 

uppdraget att ge synpunkter på planen. Efter att åsikterna tagits i beaktning fastställs 

detaljplanen och därefter genomförs byggnationen och hela ovanstående process tar oftast 

cirka sju år (se 7.1.1 Politiker och tjänstemäns redogörelse). Denna förklarade 

stadsplaneringsprocess sätts i relation till den rationella planeringsmodellen (Nyström, 

2003:80-81) som beskriver en planeringsprocess samt Khakees (2000:25) redogörelse 

gällande att modellen grundas i instrumentell rationalitet (se 5.1 Den rationella 

planeringsprocessen). Anledningen till denna ansedda korrelation är att resultatet påvisar att 

ansvariga politiker formulerar stadsplaneringens målsättning, utreder handlingsalternativen 

genom att använda remissinstanser för att därefter godkänna detaljplanen som sedan 

genomförs.  

 
Resultatet visar som nämndes ovan att efter initieringen av ett byggprojekt formuleras en 

detaljplan av tjänstemän på stadsbyggnadskontoret som senare lämnas ut till remissinstanser 

där synpunkter erhålls. Vidare framgår det att idrottsrörelsens möjlighet att påverka 

planeringsprocessen sker via remissyttranden, programsamråd samt möten med ansvariga 

politiker och förvaltningar (se 7.1.1 Politiker och tjänstemäns redogörelse). Detta visar på att 

efter ett projekt har initierats och målen har satts kommer idrottsrörelsen in i 

planeringsprocessen, vilket kan sättas i relation till steg två, utredning av handlingsalternativ, i 

den rationella planeringsmodellen (Nyström, 2003:80-81) (se 5.1 Den rationella 

planeringsmodellen). 
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Resultatet påvisar som tidigare nämnts att fotbolls- och idrottsrörelsen anser att deras 

involvering i stadsplaneringsprocessen är begränsad sett till både inflytande på beslut samt 

resurser att delta vid varje stadsplaneringsprocess i distriktet. Det framgår dessutom att 

Stockholms idrottsförbund inte anser sig ha mandat att prioritera idrotter och idrottsytor 

framför varandra utan de anser att det är en politisk fråga. Slutligen visar empirin på att när 

fotbollsplaner väl ska integreras i byggnadsprocessen finns de ofta med i detaljplanen men att 

de senare prioriteras bort (se 7.1.1 Politiker och tjänstemännens redogörelse). Denna 

redogörelse är förenlig med Sjöbloms (2015:21-23) argument angående att idrottens 

representanter ofta utesluts vid långsiktiga planeringar av nya bostadsområden (se 3.1.1. 

Idrotten i Stockholms stadsplanering). 

 
Dessutom visar resultatet att den politiska majoriteten i Stockholm har som avsikt att få in en 

diskussion gällande idrottsytor tidigare i planeringsprocessen med syfte att idrottens behov 

således tydliggörs i ett tidigare stadie. Denna önskan efterlyser även idrottsrörelsen, via 

fotbollens representanter, vilka förklarar att de vill vara en remissinstans i 

planeringsprocessen. Empirin visar även att idrottsrörelsen är bristande på att framföra 

idrottens samhällsnytta, vilket antyds leda till att politikerna och idrottsrörelsen oftast inte 

talar samma språk (se 7.1.1 Politiker och tjänstemännens redogörelse, 7.1.2 Representanter 

från idrottsrörelsens redogörelse och 7.1.3 Forskares redogörelse). Dessa redogörelser 

stämmer överens med det som Sjöblom (2015:34-35, 39) beskriver gällande att samtliga 

politiska partier var överrens om att idrottsrörelsen ska inkluderas tidigare i 

planeringsprocessen (se 3.2 Hur idrotten bör integreras i stadsplaneringen). 

 
I resultatet framgår det att idrottsförvaltningen oftast behöver framföra behovet av 

idrottsanläggningar för att finnas med i planeringen. Resultatet visar även att de behov som är 

lagstadgade, exempelvis upprättandet av skolor, först och främst tillgodoses i 

stadsplaneringen vilket gör att idrotten således har en tendens att prioriteras bort (se 7.1.1 

Politiker och tjänstemäns redogörelse). Denna framkomna empiri, gällande hur idrottens 

behov tillgodoses, överensstämmer med Books (2015:197) resonemang att idrotten har tappat 

i anseende i stadsplaneringen samt det Sjöblom (2015:21-23) beskriver kring att idrottens 

representanter utesluts vid långsiktiga planeringar av nya bostadsområden (se 3.1 Idrott i 

stadsplanering och 3.1.1 Idrotten i Stockholms stadsplanering). 
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Resultatet åskådliggör att det vid planeringsprocessen av nya bostadsområden sällan är bristen 

på mark som begränsar upprättandet av idrottsanläggningar. Detta utvecklas med en antydan 

gällande att det även handlar om försäljningsvärde, att kommunen erhåller mer pengar genom 

att sälja till en bostadsrätt gentemot en nybyggnation av fotbollsplaner (se 7.1.1 Politiker och 

tjänstemännens redogörelse). Dessa förklaringar är förenliga med Sjöbloms (2015:21-23) 

resonemang gällande att kortsiktiga ekonomiska fördelar oftast prioriteras vid planeringen av 

nya bostadsområden och således bortprioriteras upprättandet av idrottsanläggningar (se 3.1.1 

Idrotten i Stockholms stadsplanering).  

 
Studiens resultat uppvisar att kommuner i storstadsområdena strävar efter en täthet vid 

stadsplaneringen för att undvika utspridda områden och samtidigt hushålla med marken. Detta 

innebär att idrottsanläggningar inte alltid får plats kring bostadsområdena på grund av de 

anläggningskrav som vissa idrotter ställer, vilket även har varit ett problem historiskt sett (se 

7.1.3  Forskares redogörelse). Detta stämmer överens med Moens (1992:117) och Faskungers 

(2011:5-6) forskning gällande idrottens lokalisering i stadsplaneringen, vilket visar på att 

bostäderna centraliserades och att idrottsanläggningarna samlokaliserades i tätorternas utkant. 

Jacobs (2005:17-18) beskriver den här typen av stadsplanering, då bostäder och 

idrottsanläggningar byggs separat, som funktionsseparerad. Jacobs (2005:17-18) och Gehl 

(2006:9-51) är kritiska till denna form av stadsplanering och menar att den är negativ för 

stadsutvecklingen (se 3.2 Synen på idrotten i stadsplaneringen). 
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8.2 Hur idrottsytor bör inkluderas vid planering av nya bostadsområden	  

Som nämns i ovanstående del anses den funktionsseparerade stadsplaneringen överensstämma 

med hur idrottsytor finns med i stadsplaneringen i storstadsområden, vilket enligt Jacobs 

(2005:17-18) och Gehl (2006:9-51) har en negativ påverkan på stadsutvecklingen. Gehl 

förklarar att det är viktigt att planera in en attraktiv fysisk omgivning vid sidan av de bostäder 

som byggs istället för att separera dem, med syfte att uppmuntra till sociala interaktioner och 

aktivitet (se 3.2 Synen på idrotten i stadsplaneringen). Resultatet påvisar att Stockholm stad 

anses ha varit bristfälliga gällande att integrera idrottsytor med andra samhällsfunktioner. 

Vidare visar den empiriska datan att huvudstadens stadsplanerare arbetar aktivt för att skapa 

mer funktionsblandade stadsdelar, där idrottsytor ska vara naturlig del i nybyggnationerna (se 

7.1.1 Politiker och tjänstemäns redogörelse). Intentionen från Stockholms ansvariga politiker 

att integrera idrottsytor med övriga samhällsfunktioner anses överensstämma med Gehls 

(2006:9-51)  resonemang om hur stadsplanering skapar möjlighet till sociala interaktioner och 

aktiviteter för människor i bostadsområdet i fråga (se 3.2 Hur idrotten bör inkluderas i 

stadsplaneringsprocessen). 

 
Den samlade informationen visar även att majoriteten av de tillfrågade politikerna och 

tjänstemän inte har vetskap ifall det finns några rekommendationer gällande hur långt ett 

rimligt avstånd till idrottsanläggningar bör vara. Däremot åskådliggör Stockholms långsiktiga 

investeringsplan att idrottsförvaltningen har upprättat ett dokument som anger rimliga avstånd 

och restider till idrottsanläggningar (se 4.2 Stockholms stads långsiktiga investeringsplan). 

Dessutom presenteras det att SvFF har fastställt att det behövs trettiotre nya fotbollsplaner för 

att täcka den efterfrågan som redan nu finns i Stockholm. Ytterligare framkommer det att 

StFF och Stockholms ansvariga politikers syn på vart fotbollsanläggningarna bör placeras 

skiljer sig åt, eftersom StFF vill att de placeras där deras medlemmar finns medan Stockholms 

ansvariga politiker syftar till att lokalisera anläggningarna där befolkningsökningen bedöms 

vara som störst (se 7.2 Hur bör idrottsytor inkluderas vid planering av nya bostadsområden). I 

Books (2007:12) teori om aktivitetssystem beskrivs det att den rumsliga strukturen i till 

exempel ett bostadsområde uppkommer genom de planeringar som genomförs samt de 

restriktioner som begränsar upprättandet av olika bebyggelser. Vidare påverkas 

aktivitetssystemet av de behov och individuella önskemål som individer har kring sin fysiska 

aktivitet (se 5.2 Teori om aktivitetssystem).  
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Den ovannämnda empiriska datan jämförs i två olika avseenden. Den första aspekten är att 

framkomna politiska restriktioner och riktlinjer anses överensstämma med Books (2007:12) 

resonemang gällande hur planering och reglering påverkar den rumsliga strukturen. Den andra 

aspekten klarlägger även för ytterligare en relation till Books teori nämligen att de behov som 

SvFF uppger anses vara förenliga med att de individuella önskemålens påverkar av individers 

aktivitetssystem.  

 
Den långsiktiga investeringsplanen redogör dessutom för hur rimliga avstånd till idrottsytor 

bör vara, enligt Stockholms långsiktiga investeringsplan. Ett riktmärke som planen beskriver 

kring idrottsinvesteringar är att idrottscentrum ska byggas där invånartätheten är som störst 

och med stor chans till goda kommunikationsmöjligheter (se 7.2 Hur idrottsytor bör 

inkluderas vid planeringen av nya bostadsområden). Books modell om aktivitetssystem 

beskriver att den rumsliga strukturen påverkar individers aktivitetsmönster (se 5.2 Teori om 

aktivitetssystem). Ett samband utläses kring Stockholms långsiktiga investeringsplans vision 

gällande vilka avstånd som är rimliga till idrottsplatser och investeringsplanens riktlinjer om 

idrottscentrums placering samt mellan Books teori om aktivitetsmönster där den rumsliga 

strukturen påverkar individers aktivitetssystem. 

 
Resultatet redogör vidare för åsikter gällande kommunernas bristande samverkan över 

kommungränserna i Stockholm. Resonemanget tydliggörs med en önskan om att resurser i en 

kommun skall kunna användas för att göra idrottsinvesteringar i andra kommuner för att 

därmed främja tillgången på idrott. Dessutom visar den inhämtade empirin att integreringen 

av idrottsytor med övriga samhällsfunktioner är en viktig fråga för politikerna, vilket 

utvecklas med ett resonemang kring att idrottsrörelsen bör få tillgång till att utnyttja det stora 

antal idrottsytor som finns tillgängliga på skolgårdar. Problemet är dock att denna potentiella 

samverkan skapar svårigheter gällande vilken förvaltning som ska stå som kostnadsbärare (se 

7.2 Hur bör idrottsytor inkluderas vid planering av nya bostadsområden). Ovannämnda 

redogörelse sätts i korrelation till det Sjöblom (2013:19) och RF (2008:15) menar gällande att 

en ökad samverkan över kommun- samt förvaltningsgränser bidrar till en ökad tillgänglighet 

till idrotten (se 3.2 Hur idrotten bör integreras i stadsplaneringen) 
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8.3 Vilka följder kan integreringen av idrottsytor i stadsplaneringen få? 

Nedan redovisas analysen gällande vilka följder som inkluderingen av idrottytor i 

stadsplaneringen kan få på a) tillgängligheten, b) föreningsidrotten samt c) folkhälsan.  

 
8.3.1 a) Tillgängligheten 

Alla de forskare som har intervjuats i studien uttrycker tydligt att tillgängligheten till idrotten 

och idrottsanläggningarnas lokalisering påverkar vilka som ges möjligheten att idrotta. 

Resonemanget utvecklas genom en argumentation gällande att ifall idrottsytor placeras långt 

ifrån populationstäta områden där människor bor finns risken att barn och ungdomar från de 

lägre socioekonomiska samhällsklasserna inte har råd att ta sig till anläggningarna, vilket 

enligt forskarna resulterar i att dessa människor exkluderas från idrotten (se 7.3.1 

Tillgängligheten). Nyss nämnda skildring överensstämmer med O’Reilly et al (2015) 

redogörelse gällande begreppet distance decay, nämligen att desto längre det geografiska 

avståndet är mellan idrottsytan och hushållen, desto färre människor kommer att använda 

idrottsanläggningen i fråga. Anledningen till detta menar dem är att ett längre avstånd medför 

ökade ekonomiska kostnader samt kräver mer avsatt tid för människorna i fråga (se 3.3.1 

Påverkan på tillgänglighet av idrott). 

 
8.3.2 b) Föreningsidrotten 

Resultatet visar att majoriteten av de fotbollsföreningar som svarat på de utskickade enkäterna 

anser att de två största utvecklingshindren för deras föreningar är bristen på plantimmar som 

finns till förfogande är för få (se 7.3.2 Föreningsidrotten). Ovannämnd empiri anses 

överensstämma med Fahlén och Sjöbloms (2008:13-14, 89) diskussion kring att bristen på 

idrottsanläggningar är föreningsidrottens mest alarmerande hinder gällande deras tillväxt i 

storstadsområdena (se 3.3.2 Påverkan på föreningsidrotten).  

 
Vidare utvecklar majoriteten av föreningarna att det geografiska avståndet mellan föreningens 

hemvist och de fotbollsytor som föreningen använder är det minst alarmerande hindret för 

föreningens expandering (se 7.3.2 Föreningsidrotten). Föreningarnas indikationer beträffande 

att avståndet är av mindre betydelse ifall föreningarna ska använda anläggningarna eller inte, 

stämmer inte överens med den forskning som exempelvis Reimer et al (2014) har publicerat 

gällande betydelsen av att anläggningarna ska finnas i närområdet (se 3.3.1 Påverkan till 

tillgänglighet av idrott). 
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8.3.3 c) Folkhälsan 

Den empiriska informationen som samlats in genom intervjuer med forskare på fältet påvisar 

att de har som åsikt att folkhälsan hos Stockholms invånare riskerar att försämras ifall 

tillgängligheten till idrottsanläggningarna inte förändras till det bättre. Främst anses det vara 

människor från de lägre socioekonomiska klasserna vars fysiska hälsa riskerar att försämras 

ifall Stockholm inte åtgärdar den alarmerande idrottsanläggningsbristen (Se 7.3.3 Folkhälsan). 

Ovannämnd empiri ligger i linje med Fahléns (2007:38) redogörelse gällande att den 

organiserade föreningsidrotten inte har plats för alla de barn och ungdomar som vill vara med, 

vilket i sin tur riskerar att medföra en sämre hälsa hos de människor som inte har tillgång till 

föreningsidrotten (se 3.3.3 Påverkan på folkhälsan). 

 
8.4 Analys av studiens två fördjupningsområden 

Nedan presenteras analysen gällande hur planeringsprocessen i studiens två 

fördjupningsområden har genomförts.  

 
8.4.1 Hammarby Sjöstad	  

Respondenten från Hammarby Sjöstad beskriver att detaljplanerna för stadsdelen har tagit 

lång tid att framställa samtidigt som de politiska direktiv beträffande innehållet i 

detaljplanerna haft en tendens att ändras. Förändringarna beskrivs ha skett när den politiska 

majoriteten i Stockholm har ändrats och respondenten beskriver vikten utav att 

stadsplanerarna är duktiga på att anpassa sig till förändringarna (Se 7.4.1 Hammarby Sjöstad). 

Detta anses korrelera med Moens (1992:117-118) förklaringar gällande att politiker är i en 

krånglig sits beträffande att ha lång framförhållning, detta eftersom politikerna hela tiden 

måste anpassa sig och förhålla sig till Sveriges och omvärldens samhälleliga situation.  

 
Det insamlade resultatet påvisar även att det redan år 2000 upprättades en 7-manna 

fotbollsplan men att planen aldrig har kunnat användas för fotboll, detta med anledning av 

bristen på förskolor och andra samhällsfunktioner har bidragit till att 7-manna planen används 

som en yta där exempelvis tillfälliga förskolor placeras (se 7.4.1 Hammarby Sjöstad). Hennes 

redogörelse är förenlig med Sjöbloms (2015:34-34,39) konklusion gällande att 

idrottsanläggningar bortprioriteras vid planering av nya bostadsområden.  

 
Vidare visar resultatet att de ansvariga för planeringen av Hammarby Sjöstad anser att det är 

viktigt att inte enbart stirra sig blint på hur tillgången på frilufts- och aktivitetsytor ser ut i 

Hammarby Sjöstad, utan att stadsplanerare måste titta på hur hela stadens anläggningsutbud 
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ser ut och inte endast i ett enskilt projekt. Dessutom beskrivs det att vid planering av 

Hammarby Sjöstad inte fanns några riktlinjer gällande hur långt de boende skulle ha till 

närmaste idrottsanläggning (Se 7.4.1 Hammarby Sjöstad). Respondentens ovanstående 

argumentation bedöms inte vara i samklang med Jacobs (2005:17-18) redogörelse beträffande 

betydelsen av att integrera ett brett aktivitetsutbud som alla människor oavsett 

socioekonomisk bakgrund kan nyttja i deras närområde. 

 
8.4.2 Hagastaden 

Barnekow uttrycker att det var ansvariga politiker som tog det slutgiltiga beslutet gällande 

Hagastadens första detaljplan. Dessutom beskrivs det att innan detaljplanen fastslogs, 

försiggick en mängd olika samtal mellan olika intressenter och aktörer gällande utformningen 

av detaljplanen. Dessa remissinstansers synpunkter bearbetades hos tjänstemännen på 

stadsbyggnadskontoret, men det slutgiltiga beslutet huruvida exempelvis idrottsytor skulle 

finnas med i detaljplanen, togs av politikerna i stadsbyggnadsnämnden och 

kommunfullmäktige (se 7.4.2 Hagastaden). Redogörelsen gällande hur den första detaljplanen 

för Hagastaden formulerades och fastslogs överensstämmer med den rationella 

planeringsmodellen (Nyström, 2003:80-81) som skildrar hur en planeringsprocess med fördel 

bör gå till (se 5.1 Den rationella planeringsmodellen). Korrelationen anses uppstå med 

motiveringen att empirin påvisar att vid utformningen av Hagastadens detaljplan formulerade 

politikerna målsättningarna med stadsdelen, analyserade de olika handlingsalternativen 

genom att nyttja remissinstanser och därefter fastslog politikerna detaljplanen som sedan 

genomfördes.  

 
Vidare påvisar resultatet att en representant för detaljplan två i Hagastaden menar att det 

sedan länge varit känt att Hagastaden är i stort behov av nya idrottsytor, men att det inte alltid 

går att få med allt som olika intressenter och aktörer vill ha med i en stadsdel. Vidare visar 

resultatet att ansvariga politiker i Stockholm tydligt har uttryckt att det är bostäder som måste 

prioriteras och byggas, vilket även projektledarna anser men att det även måste finnas ett antal 

biografer, butiker, förskolor och idrottsanläggningar för att tillgodose invånarnas behov. Vid 

granskning av gestaltningsprogrammet för Hagastaden och remissutlåtanden utläses det att det 

bedöms finnas alldeles för få idrottsytor i förhållande till det prognostiserade invånarantalet, 

samt att det saknas redovisning gällande hur behoven av idrottsytor är tänkt att lösas (se 7.4.2 

Hagastaden). Ovannämnda empiriska data anses överensstämma med Sjöbloms (2015:34-
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34,39) redogörelse gällande att nya idrottsanläggningar prioriteras bort vid planeringen av nya 

bostadsområden. 

  



53 
 

9. Diskussion med utgångspunkt i matchanalysen   
Nedan presenteras en diskussion gällande det framkomna resultatet och analys. Avsnittet 

tematiseras efter studiens frågeställningar och avses att tillsammans besvara studiens syfte. 

 
9.1 Integreringen av idrotten i stadsplaneringen i dagsläget 

Diskussionen svarar på studiens första frågeställning gällande på vilket sätt upprättandet av 

idrotts- och fotbollsytor finns med i stadsplaneringsprocessen i Stockholm. 

 
Analysen visar att idrottens representanter inte finns med i initialskedet av 

stadsplaneringsprocessen gällande upprättandet av nya bostadsområden, vilket i sin tur ofta 

leder till att andra samhällsfunktioner planläggs och prioriteras före upprättandet av 

idrottsanläggningar. Denna brist på integrering av idrottsytor i bostadsområden anses bidra till 

en funktionsseparerad stadsplanering, vilket forskare menar är negativt för stadsutvecklingen.  

 
Bedömningen av analysen är att idrottsrörelsen inte har tillräckligt med resurser för att vara 

med och påverka varje stadsplaneringsprocess, samt att de inte vill prioritera vilken idrottsyta 

som bör byggas. Detta anses resultera i att idrotten blir bortprioriterad i 

stadsplaneringsprocessen till förmån för andra samhällsfunktioner eftersom idrottsrörelsen 

varken kan eller vill prioritera vilka idrotters anläggningsbehov som ska tillfredsställas i form 

av upprättande av idrottsytor. Konsekvenserna av detta bedöms bli att Stockholms politiker 

själva tvingas att prioritera idrottsrörelsens behov, vilket de inte alltid anses ha tillräckligt 

med kunskap kring. Detta anses resultera i att politikerna prioriterar nybyggnationer utefter 

kortsiktiga ekonomiska fördelar samt övriga intressenters särintressen, istället för idrottsytor 

som generellt sätt inte genererar ekonomisk vinning. För att undvika att specifikt fotbollsytor 

prioriteras bort av politiker anses det nödvändigt att representanter från fotbollsrörelsen 

utvecklar sin förmåga att kommunicera och påvisa fotbollens behov av anläggningar samt den 

samhällsnytta som fotbollen bidrar med 

 
9.2 Hur idrottsytor bör inkluderas vid planering av nya bostadsområden 

I avsnittet nedan redogörs en diskussion gällande studiens andra frågeställning beträffande 

hur idrottsytor bör inkluderas i stadsplaneringsprocessen. 

 
Analysen påvisar att Stockholms ansvariga politiker har som avsikt att integrera idrottsytor 

med övriga samhällsfunktioner. Denna strävan anses dock vara en intention utan konkret 

strategisk förankring i hur detta ska genomföras, vilket baseras på att både politiker och 
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tjänstemän inte är medvetna om idrottsförvaltningens riktlinjer gällande rimliga avstånd 

mellan bostäder och idrottsanläggningar. Konsekvenserna av detta anses bli att den rumsliga 

strukturen påverkas, vilket i förlängningen bedöms medföra att de berörda individernas 

aktivitetsmönster försämras. Det finnas även skiljaktigheter mellan StFF och ansvariga 

politiker i Stockholm angående var fotbollsanläggningar bör placeras. För att tackla problemet 

och lösa dessa meningsskiljaktigheter anses det att parterna bör komma överrens om vilka 

idrottsanläggningar som ska upprättas och var dessa ska placeras i initieringen av 

stadsplaneringsprocessen. Detta anses kunna bidra till att idrottsytor faktiskt upprättas tack 

vare ett tydliggörande av vilka behov som ska tillgodoses. 

 
Analysen beskriver att idrottsrörelsen bör bli bättre på att samverka över kommungränserna, 

men att denna möjlighet begränsas av att kommunerna inte har som avsikt att hjälpa varandra. 

Slutsatsen kring detta är att kommunerna bör komma överens om att hitta 

kommunöverskridande samarbeten som tillgodoser idrottens behov och därmed minskar 

bristen på anläggningar. Denna konklusion anses vara ett av sätten att lösa anläggningsfrågan. 

 
9.3 Vilka följder kan integreringen av idrottsytor i stadsplaneringen få? 
Diskussionen nedan avser att besvara på studiens avslutande frågeställning gällande vilka 

följder integreringen av idrottsytor i stadsplaneringen kan få.  

 
9.3.1 a) Tillgänglighet 

Analysen visar, med hjälp av distance decay begreppet, att forskare anser att ju längre 

geografiskt avstånd människor har till idrottsanläggningar, desto lägre nyttjandegrad får 

anläggningarna. Anledningen till denna konsekvens är att ekonomiska och tidskrävande 

aspekter avgör vilka som har möjlighet att använda anläggningarna. Slutsatsen kring detta blir 

att tillgängligheten till idrott är väsentligt och att när avståndet för stadens invånare till 

idrottsanläggningar inte tas i beaktning anses en risk finnas att exkludering av individer sker. 

   
9.3.2 b) Föreningsidrotten 

Till skillnad från ovanstående slutsats presenteras det i analysavsnittet att fotbollsföreningars 

representanter i Stockholm anser att avståndet mellan föreningens hemvist och de 

idrottsanläggningar som används är av mindre betydelse, gällande ifall föreningarna nyttjar 

anläggningarna eller inte. Föreningarna uttrycker däremot att det är bristen på fotbollsytor och 

tillgängliga plantider som är deras största utvecklingshinder. Slutsatsen kring detta bedöms 

vara att bristen på fotbollsanläggningar i Stockholm är så pass påtaglig och omfattande så att 
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det geografiska avståndet till fotbollsanläggningar inte har någon betydelse för föreningarna, 

så länge föreningen får tillgång till en anläggning som de kan bedriva sin verksamhet på.  

 
9.3.3. c) Folkhälsan 

Ovanstående resonemang gällande bristen på idrottsanläggningar i Stockholm anses bidra till 

att individer utesluts från föreningsidrotten, vilket i förlängningen innebär en försämrad 

folkhälsa för de som inte kan ta plats i föreningsidrotten. Detta anses inte överensstämma med 

det som presenteras i Stockholms översiktsplan, nämligen att målet för idrotten i Stockholm 

är att stödja ett levande idrottsliv för Stockholms invånare samt att tillgången till idrottsytor är 

avgörande för fysisk aktivitet hos medborgarna. Slutsatsen anses därmed bli att Stockholm 

måste prioritera att öka tillgängligheten till idrottsytor för både spontan- och organiserad 

idrott ifall översiktsplanens målsättningar med idrotten ska förverkligas.  

 
9.4 Hammarby Sjöstad 

Nedan presenteras en diskussion gällande hur planeringsprocessen för Hammarbys sjöstad har 

genomförts. 

 
Granskningen av analysen visar att idrottsytor har bortprioriterats i Hammarby Sjöstad. Det 

anses att, för att undvika de negativa följder som presenterats i avsnittet ovan måste ansvariga 

politiker och stadsplanerare tillsammans fokusera på att prioritera idrottsytor och inte 

negligera det existerande behov som finns gällande idrottsanläggningari området. Vidare 

bedöms lösningen gällande bristen av idrottsytor i Hammarby Sjöstad vara densamma som 

presenterats tidigare nämligen att representanter från idrottsrörelsen bör finnas med i 

initialskedet av upprättandet av detaljplanerna, samtidigt som idrottsrörelsen måste bli bättre 

på att kommunicera vilka behov som existerar från deras sida.  

 
Analysen påvisar även att ansvariga stadsplanerare för Hammarby Sjöstad menar att det är 

viktigt att titta på hur hela huvudstadens idrottsanläggningsutbud ser ut och därmed inte stirra 

sig blint på utbudet i Hammarby Sjöstad. Det anses att risken med denna tankegång är att det 

inte upprättas några idrottsytor alls i Hammarby Sjöstad, utan att stadsplanerarna menar att 

idrottsytorna i närliggande stadsdelar tillfredsställer det behov som finns. Analysen visar även 

på att desto längre det geografiska avståndet är från människors boende till idrottsytor, desto 

lägre nyttjandegrad anses anläggningarna få. Ovanstående negligering gällande behovet av att 

upprätta idrottsytor i stadsdelen Hammarby Sjöstad bedöms vara ett vågspel med boende i 
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Hammarby Sjöstads tillgänglighet till idrottsytor och därmed även deras möjlighet till fysisk 

aktivitet i närområdet. 

 
9.5 Hagastaden 

I följande avsnitt presenteras en diskussion gällande hur planeringsprocessen för Hagastaden 

har genomförts. 

 
Analysen av planeringsprocessen gällande upprättandet av detaljplaner i Hagastadens visar att 

det är ansvariga politiker som både fastställer målsättningarna med stadsdelen samt fastslår 

detaljplanerna. Vidare beskrivs det att det kommer finnas för få idrottsytor i förhållande till 

det ökade invånarantalet som prognostiseras i stadsdelen. Dessutom saknas det en redogörelse 

gällande hur idrottsrörelsen behov ska tillgodoses i Hagastaden. Denna frånvaro av planerade 

idrottsytor med syfte att tillfredsställa den efterfrågan som prognostiseras, anses bland annat 

ha sin förklaring i att representanter i idrottsrörelsen inte finns med i initialskedet av 

detaljplanerna. Dessutom är bedömningen att när idrottsrörelsen fungerar som remissinstans 

så är de inte tillräckligt duktiga på att kommunicera sina behov samt den samhällsnytta som 

idrotten medför. Konsekvensen av detta anses ha blivit att andra intressenters särintressen 

samt kortsiktiga ekonomiska fördelar prioriterades samt fortsätter att prioriteras framför 

upprättandet av idrottsanläggningar som i majoriteten av fallen inte genererar ekonomisk 

vinning. 
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10. Eftersnack  
Denna del av studien ämnar diskutera studiens resultat och genomförande samt 

problematisera studiens ämne i ett vidare perspektiv. Problematiseringen av studiens ämne 

görs för att erhålla ytterligare dimensioner på problemområdet samt lämna förslag till vidare 

forskningsområden.  

 
Konklusionen att de ansvariga politikerna i Stockholm i många fall prioriterar nybyggnationer 

utefter kortsiktiga ekonomiska fördelar samt övriga intressenters särintressen istället för 

upprättande av idrotts- och fotbollsanläggningar anses riskera att få negativa följder för 

tillgängligheten till idrott, föreningsidrotten samt medborgarnas folkhälsa. Anledningen till 

denna prioritering bedöms vara att idrottsrörelsen brister gällande att påvisa den samhällsnytta 

som idrotten bidrar med, men även att politikerna själva inte ser de långsiktiga konsekvenser 

som bortprioriteringarna av idrotts- och fotbollsytor riskerar att medföra. Exempelvis redogör 

Oughton och Tacon (2007) att vetenskapliga undersökningar påvisar att idrott har en positiv 

verkan på människors fysiska hälsa genom att fysisk aktivitet bland annat minskar sjukdomar 

samt påverkar positivt gällande människors mentala hälsa. Dessa exempel på positiva följder 

som Oughton och Tacon (2007) beskriver är både svåra att värdera i ekonomiska termer samt 

svåra att härleda just till idrotten, men likväl anses det viktigt för ansvariga politiker att ta 

hänsyn till och prioritera upprättandet av idrotts- och fotbollsytor vid stadsplaneringen. 

 
Ovanstående resonemang anses i realiteten inte vara så enkelt som det beskrivs. Ansvariga 

stadsplanerare har flertalet lagstadgade samhällsfunktioner som måste prioriteras och först 

därefter ta hänsyn till övriga intressenters behov och önskemål. Tillsammans med att det finns 

begränsad marktillgång och ekonomiska resurser medför att stadsplanerarna är tvungna att 

prioritera gällande behov och önskemål som olika intressenter har.  För att fotbollens behov 

och önskemål ska prioriteras är bedömningen att representanter från fotbollen måste bli bättre 

på att kommunicera gällande deras behov samt påvisa de långsiktiga samhällsekonomiska 

vinsterna som fotbollen medför.  

 
Folkhälsomyndighetens (2016) nionde mål beskriver att statliga myndigheter och politiker via 

olika instanser ska främja medborgarnas fysiska aktivitet. Dessutom menar RF (2009) att 

idrotten ska finnas tillgänglig för alla olika individer. Det anses att det framkomna resultatet 

och analysen visar att upprättandet av nya idrotts- och fotbollsytor bortprioriteras av politiker, 

vilket resulterar i att främst individer med lägre socioekonomisk status får sämre 
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tillgänglighet till idrotts- och fotbollsanläggningar samtidigt som hela föreningsfotbollen 

tappar medlemmar. Dessa allvarliga konsekvenser bedöms inte ligga i linje med varken det 

nionde folkhälsomålet, Stockholms översiktsplan eller RFs målsättningar med tillgängligheten 

till idrott. Risken med dessa nyss förklarade konsekvenser anses vara att tillgängligheten till 

idrotts- och fotbollsanläggningar och därmed även möjligheten till fysisk aktivitet i 

närområdet blir en klassfråga, vilket äventyrar idrottens paroll beträffande att vara tillgänglig 

för alla olika individer. 

 
StFF beskriver att det behövs trettiotre nya fotbollsplaner i Stockholm för att täcka det 

nuvarande fotbollsanläggningsbehovet. Det anses att ifall dessa fotbollsanläggningar 

bortprioriteras i stadsplaneringen riskerar det att resultera i att fotbollsföreningarna inte har 

möjlighet att erbjuda plats i föreningarna till alla individer som vill. Dessutom bedöms en 

ytterligare konsekvens vara att fotbollsspelare flyttar från Stockholm med skälet att deras 

föreningars tilldelade plantider inte motsvarar den ambition som spelaren i fråga har. Ifall 

detta inträffar bedöms fotbollen i Stockholm riskera att tappa i anseende gentemot övriga 

landet, vilket i förlängningen anses kunna äventyra både Stockholms bredd- och 

elitverksamheter. 

 
10.1 Diskussion kring vidare forskning 

Utifrån studiens framkomna resultat anses ytterligare forskningsområden ha exponerats. 

Förslagen som ges till vidare forskning bedöms vara hur tillgängligheten till idrott faktiskt ser 

ut, det vill säga vilka segment av invånarna i Stockholm är det som erhålls möjlighet att 

använda idrotts- och fotbollsytorna? Är det lika tillgängligt för båda könen? Vidare anses en 

ytterligare intressant parameter att forska vidare kring vara hur upprättandet av elitarenor i 

Stockholm påverkar tillgängligheten till idrott för gemene man och kvinna i huvudstaden, 

bortprioriteras breddanläggningar till förmån för elitidrottens arenor?  

 
Det anses även vara intressant att forska gällande hur idrotts- och fotbollsanläggningar 

upprättas i förhållande till hållbar utveckling. Med detta avses att inkludera faktorer 

beträffande hur dessa anläggningar planeras och upprättas i förhållande till sociala, 

ekonomiska samt miljömässiga aspekter. Avslutningsvis bedöms det, speciellt sett ur 

idrottsrörelsens perspektiv, vara intressant att genom en longitudinell studie undersöka och 

analysera utifall idrotten genererar samhällsekonomiska vinster och i sådana fall i vilken 

utsträckning. 
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10.2 Diskussion kring de taktiska valen 
Studien ämnade undersöka synen på idrottsytors inkluderande i stadsplaneringsprocessen i 

Stockholm samt analysera och diskutera följderna av detta, med fördjupning i fotbollen. För 

att uppfylla undersökningens syfte utgick studiens metodologiska tillvägagångssätt främst 

utifrån en kvalitativ struktur, där den huvudsakliga datan samlades in via semi-strukturerade 

intervjuer. Det uppfattas att när data samlas in via semi-strukturerade intervjuer kräver detta 

en kunskap hos intervjuaren om hur frågorna formuleras och ställs, för att få så uttömmande 

svar som möjligt av respondenterna. Studiens forskare agerade intervjuare och anses ha 

begränsad erfarenhet och kunskap i intervjusituationer som kräver att följdfrågor ställs. Detta 

bedöms ha påverkat resultatets omfattning och därmed begränsat studiens analys och 

konklusioner. Dock anses användandet av kvalitativa intervjuer som en självklarhet i denna 

studie, då dessa skapar möjligheter till mer ingående svar kring uppfattningar och känslor från 

respondenterna (Jones, 2015:26-27), vilket ansågs vara en förutsättning för att uppnå 

uppsatsens syfte. 

 
De semi-strukturerade intervjuerna utgick ifrån utformade intervjuguider, vilka byggde på en 

operationalisering av forskningsläget och studiens valda teorier.  Det anses att denna 

operationalisering underlättade för tematiseringen av resultatet och analysen i studien. Dock 

bedöms det att uppsatsens utvalda teorier hade kunnat brytas ner än mer i detalj för att få 

tydligare svar från respondenterna, vilket hade kunnat effektivisera granskningen av 

resultatet. 

 
För att komplettera den kvalitativt insamlade datan användes även en kvantitativ 

datainsamlingsmetod via enkäter. Dessa enkäter skickades ut till 410 fotbollsföreningar i 

Stockholm varav 77 svarade på enkäten. Konsekvenserna av denna låga svarsfrekvens kan 

enligt (Jones 2015:149) innebära att resultatet inte blir generaliserbart och speglar vad 

respondenterna, fotbollsföreningarna i det här specifika fallet, har för åsikter samt att 

reabiliteten och validiteten kan påverkas negativt. Det som forskargruppen anses hade kunnat 

göra för att höja svarsfrekvensen var att skicka ut påminnelser till respondenterna (Bryman, 

2008:231-232; Jones, 2015:170). En övrig faktor som anses problematiskt med användandet 

av enkäter är att forskarna, trots att enkäterna skickades till relevanta personer, faktiskt inte 

vet vem som har svarat på frågeformuläret (Bryman, 2008:230). Detta anses medföra att det 
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blir svårt för forskargruppen att veta om det är en respondent som är legitim att tala för hela 

föreningens åsikter.  

 
Studien baserade sitt urval på att identifiera nyckelinformanter samt användandet av ett 

typfalls- och snöbollsurval. Forskargruppen kontaktade dessa mejlledes varpå majoriteten av 

dem tackade ja till att intervjuas. Några av dem hänvisade emellertid vidare till andra 

informanter samt några tackade nej till att intervjuas. Dessa informanter bedömdes, trots att de 

inte var studiens ursprungsval, relevanta att intervjua. Det anses dock att resultatet kan ha fått 

en annorlunda utgång om de tänkta ursprungsinformanterna hade intervjuats istället. Det 

bedöms även att studien kunnat få en större genomslagskraft om alla tilltänkta informanter 

hade ställt upp på att intervjuas. 

 
Eftersom denna studies datainsamling främst skedde via kvalitativa undersökningsmetoder 

samt att både forskargruppen och uppsatsens informanter har någon form av formell eller 

informell position inom studiens kontext, så anses begreppet reflexivitet relevant att diskutera. 

I och med att intervjupersonerna talar utifrån en formell roll så anses det att det kan vara svårt 

att svara på ett objektivt sätt. Med detta menas att eftersom de intervjuas med anledning av sin 

position som politiker, tjänstemän, forskare eller idrottsrepresentanter så kan de ha krav på sig 

att svara till sin egen organisations favör. Även forskargruppens personliga intresse i idrotten 

kan omedvetet ha påverkat frågeställningarna, intervjuernas utformning samt tolkningen av 

datan. Denna tes beskriver Bryman (2008:368) genom att hävda att kvalitativa 

undersökningar oftast är uppbyggda kring forskarnas subjektiva uppfattningar. Detta försökte 

dock undvikas under hela studieprocessen för att säkerställa undersökningens validitet. 

 
Som nämndes i metodavsnittet så ansågs studiens resultat och analys endast vara 

representativt specifikt för idrottens och fotbollens inkludering i stadsplaneringsprocessen i 

Stockholm. Eftersom studiens uppdragsgivare StFF enbart hade som syfte att ta reda på hur 

idrotts- och fotbollsytor inkluderas i stadsplaneringsprocessen i Stockholm samt vilka följder 

det kan innebära, så anses det inte att undersökningens reabilitet samt generaliserbarhet är 

relevant för att uppnå studiens primära syfte samt svara på uppsatsens uppsatta 

frågeställningar. 
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11. Strålkastarna släcks 
Studiens syfte var att (1) undersöka synen på idrottsytors inkluderande i 

stadsplaneringsprocessen i Stockholm, med fördjupning i fotbollen. Studiens syfte är även att, 

utifrån insamlad data, (2) diskutera och analysera följderna av fotbollsytornas plats i 

stadsplaneringsprocessen.  

 
Efter genomförd studie anses syftet ha uppfyllts via besvarandet av studiens frågeställningar. 

Svaren som erhölls och presenterades anses ha bidragit till att belysa problematiken kring den 

rådande anläggningsbristen i Stockholm. En förhoppning råder om att resultatet av denna 

uppsats kommer påverka debatten angående relevansen av upprättandet av idrotts- och 

fotbollsanläggningar i huvudstaden. Ytterligare en förhoppning är att påverka hur både 

ansvariga stadsplanerare och politiker beaktar anläggningsbehovet men även hur idrotten- och 

fotbollens representanter tydligare kan framföra sina behov och önskemål. 
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Bilaga 1 
Operationaliseringsschema  

•   Moens forskning om idrotten i 

stadsplaneringen 

•   Teori om aktivitetssystem – 

Regleringar/ begränsningar 

1.   Hur bestäms placeringen av nya 

fotbollsanläggningar? Vem 

bestämmer? Vilka parametrar 

grundas besluten på? 

•   Jacobs och Gehls syn på 

stadsplanering 

•   Teori om aktivitetssystem – 

Planering/ begränsningar 

2.   Har ni med möjligheter till 

fritidsaktiviteter i närområdet, när ni 

planerar för nya bostäder? 

•   Sjöbloms forskning kring 

idrottsanläggningars tillgänglighet  

•   Teori om aktivitetssystem – 
Regleringar/ begränsningar, rumslig 
struktur 

 

3.   Har ni några riktlinjer när det gäller 

avstånden för de boende till närmaste 

fotbollsanläggning? 

4.   Hur integreras fotbollsanläggningar 

med övriga samhällsfunktioner? 

5.   Hur tänker ni när det gäller 

infrastrukturen vid nya 

fotbollsanläggningar? 

•   Stockholms översiktsplan  
•   Teori om aktivitetssystem – 

Regleringar/ begränsningar 

6.   Hur anpassar sig byggandet av 
fotbollsytor i förhållande till 
Stockholms översiktsplan och andra 
styrdokument? 

•   Riktlinjer från Europeiska Unionen  
•   Teori om aktivitetssystem – 

Regleringar/ begränsningar 

7.   Upprättshåller stadsplaneringen några 
direktiv från EU? 

•   Den rationella planeringsmodellen 
•   Teori om aktivitetssystem – 

Regleringar/ begränsningar 

8.   Hur går stadsplaneringsprocessen till? 
9.   Vem bestämmer vad för mål som ska 

uppfyllas vid stadsplaneringen? 
10.  Vem bestämmer detaljplaneringen av 

de tagna besluten? 
•   Teori om aktivitetssystem 11.  Utifrån vilka faktorer anser det att 

staten och kommunen bör planera den 
rumsliga strukturen för att främja 
fysisk aktivitet? 
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Bilaga 2 
Intervjuguide 1 
Statsledningskontoret: Felix Antman Debels 2016-04-19 
Skönhetsrådet: Henrik Nerlund 2016-04-20 

•   Den rationella planeringsmodellen 

•   Teori om aktivitetssystem – 

Regleringar/begränsningar 

1.   Hur går stadsplaneringsprocessen till? 

2.   Vem bestämmer vad för mål som ska 

uppfyllas vid stadsplaneringen? 

3.   Vem bestämmer detaljplaneringen av 

de tagna besluten? 

•   Moens forskning om idrotten i 

stadsplaneringen 

•   Teori om aktivitetssystem – 

Regleringar/ begränsningar 

4.   Hur bestäms placeringen av nya 

fotbollsanläggningar?  

5.   Vem bestämmer?  

6.   Utifrån vilka parametrar grundas 

besluten på? 

•   Jacobs och Gehls syn på 

stadsplanering 

•   Teori om aktivitetssystem – 

Planering, Rumslig struktur 

 

7.   Hur tänker ni kring att skapa 

möjligheter till fritidsaktiviteter i 

närområdet när ni planerar för nya 

bostäder? 

•   Sjöbloms forskning kring 

idrottsanläggningars tillgänglighet  

•   Teori om aktivitetssystem –  

Begränsningar, 

regleringar/begränsningar, rumslig 

struktur 

8.   Ser du några mönster på var 

idrottsanläggningar placeras? 

9.   Varför tror du att det är så och vilka 

konsekvenser innebär detta? (för 

folkhälsa och föreningsidrott?) 

10.  Har ni några riktlinjer när det gäller 

avstånden för de boende till närmaste 

idrotts-/fotbollsanläggning? 

11.  Hur integreras fotbollsanläggningar 

med övriga samhällsfunktioner? 

12.   Hur tänker ni när det gäller 

infrastrukturen vid nya 

fotbollsanläggningar? 

•   Teori om aktivitetssystem – Rumsliga 

strukturen 

13.  Utifrån vilka faktorer anser ni att 

staten och kommunen bör planera den 
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rumsliga strukturen för att främja 

fysisk aktivitet? 

•   Stockholms översiktsplan 
•   Teori om aktivitetssystem – 

Regleringar/ begränsningar 

14.  Hur anpassar sig byggandet av 

fotbollsarenor i förhållande till 

Stockholms översiktsplan och andra 

styrdokument? 

15.  Hur följs direktiven i praktiken? 

•   Riktlinjer från Europeiska Unionen 
•   Teori om aktivitetssystem – 

Regleringar/ begränsningar 

16.  Upprätthåller stadsplaneringen några 

direktiv från EU? 

17.  Hur följs direktiven i praktiken? 
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Bilaga 3 
Intervjuguide 2 
Forskare inom idrott och stadsutveckling Karin Book 2016-04-15 
Idrottspolitisk expert hos Sveriges Kommuner och Landsting Nils-Olof Zethrin 2016-04-20 
Forskare i idrottshistoria Paul Sjöblom 2016-04-20 

•   Jacobs och Gehls syn på 

stadsplanering 

•   Teori om aktivitetssystem – Rumslig 

struktur, regleringar/ begränsningar, 

behov, uppfattad tillgänglighet, 

användbarhet, kvalitet av aktiviteten 

1.   Hur anser du att planeringsprocessen 

av nya bostäder ska se ut i 

förhållande till fritidsaktiviteter och 

idrottsutövande? 

(Varför, vilka andra funktioner 

påverkas?) 

•   Sjöbloms forskning kring 

idrottsanläggningars tillgänglighet  

•   Teori om aktivitetssystem – Rumslig 

struktur, regleringar/ begränsningar, 

behov 

 

2.   Ser du några mönster på var 

idrottsanläggningar placeras? 

3.   Varför tror du att det är så och vilka 

konsekvenser innebär detta? (för 

folkhälsa och föreningsidrott?) 

4.   Hur anser du att idrottsanläggningars 

tillgänglighet påverkar folkhälsan/ 

idrottsföreningar? 

5.   Hur anser du att idrottsanläggningar 

integreras med övriga 

samhällsfunktioner? 

6.   Hur tycker du tillgängligheten av 

idrottsanläggningar bör vara? 

•   Teori om aktivitetssystem 7.   Utifrån vilka faktorer anser du att 

staten och kommunen bör planera 

den rumsliga strukturen för att främja 

fysisk aktivitet? 
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Bilaga 4 
Intervjuguide 3 
Borgarrådssekreterare (Moderaterna): Moderaternas representant 2016-04-20 

•   Den rationella planeringsmodellen 

•   Teori om aktivitetssystem – 

Regleringar/ begränsningar, 

handlingsalternativ, val 

1.   Hur går stadsplaneringsprocessen till? 

2.   Vem bestämmer vad för mål som ska 

uppfyllas vid stadsplaneringen? 

3.   Vem bestämmer detaljplaneringen av 

de tagna besluten? 

4.   Vad har idrotten för möjligheter att 

påverka stadsplaneringsprocessen, 

exempelvis nya idrottsanläggningar? 

•   Moens forskning om idrotten i 

stadsplaneringen 

•   Teori om aktivitetssystem – 

Planering, rumslig struktur, 

regleringar/ begränsningar  

5.   Hur bestäms placeringen av nya 

fotbollsanläggningar?  

6.   Vem bestämmer? 

7.   Utifrån vilka parametrar grundas 

besluten på? 

•   Jacobs och Gehls syn på 

stadsplanering 

•   Teori om aktivitetssystem – Rumslig 

struktur, individuella önskemål 

 

8.   Vilka möjligheter ges 

fritidsaktiviteter vid 

planeringsprocessen för nya 

bostäder? 

•   Sjöbloms forskning kring 

idrottsanläggningars tillgänglighet  

•   Teori om aktivitetssystem – Rumslig 

struktur 

 

9.   Har ni några riktlinjer när det gäller 

hur långt de boenden ska ha till 

närmaste fotbollsanläggning? 

10.  Hur integreras fotbollsanläggningar 

med övriga samhällsfunktioner? 

11.  Hur tänker ni när det gäller 

infrastrukturen vid nya 

fotbollsanläggningar? 

•   Teori om aktivitetssystem 12.  Utifrån vilka faktorer anser ni att 

staten och kommunen bör planera den 

rumsliga strukturen för att främja 

fysisk aktivitet? 

•   Teori om aktivitetssystem – Rumslig 13.  Hur anser du att idrottsanläggningars 
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struktur, aktivitetsmönster 

 

tillgänglighet påverkar folkhälsan/ 

idrottsföreningar? 

14.  Hur anser du att idrottsanläggningar 

integreras med övriga 

samhällsfunktioner? 

•   Stockholms översiktsplan 

•   Teori om aktivitetssystem – Rumslig 

struktur, regleringar/ restriktioner 

15.  Hur förhåller ni er till Stockholms 

översiktsplan och andra styrdokument 

vid planering av idrottsanläggningar? 

•   Riktlinjer från Europeiska Unionen 

•   Teori om aktivitetssystem – Rumslig 

struktur, regleringar/ restriktioner 

16.  Följer stadsplaneringen de direktiv 

som EU kommit fram till ska leda till 

ökad fysisk aktivitet hos invånarna? 
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Bilaga 5 
Intervjuguide 4 
SvFF (Anläggningsansvarig) Ronni Lundqvist 2016-04-19 
StFF (Ordförande): Lars Ekholmer 2016-04-19 

•   Moens forskning om idrotten i 
stadsplaneringen 

•   Teori om aktivitetssystem – 

Reglering, rumslig struktur, 

handlingsalternativ, val 

1.   Vad har ni för roll i 

planeringsprocessen av nya 

bostadsområden?  

2.   Hur bestäms placeringen av nya 

fotbollsanläggningar?  

3.   Vem bestämmer?  

4.   Vilka parametrar grundas besluten 

på? 

•   Den rationella planeringsmodellen  

•   Teori om aktivitetssystem – 
Regleringar 

5.   Vad har fotbollen för möjligheter att 

påverka stadsplaneringsprocessen, 

exempelvis nya idrottsanläggningar? 

•   Jacobs och Gehls syn på 

stadsplanering 

 

 

•   Sjöbloms forskning kring 

idrottsanläggningars tillgänglighet  

•   Teori om aktivitetssystem – Rumslig 

struktur, individuella önskemål 

 

6.   Hur tycker ni att fotbollsanläggningar 

borde integreras med övriga 

samhällsfunktioner? 

7.   Hur tänker ni när det gäller 

infrastrukturen vid nya 

fotbollsanläggningar? 

8.   Hur anser du att idrottsanläggningars 

tillgänglighet kan påverka folkhälsan/ 

idrottsföreningar? 

•   Stockholms översiktsplan 

•   Teori om aktivitetssystem – 

Regleringar 

9.   Hur förhåller ni er till Stockholms 

översiktsplan och andra styrdokument 

vid planering av idrottsanläggningar? 

•   Riktlinjer från Europeiska Unionen 

•   Teorier om aktivitetssystem – 

Regleringar 

10.  Finns det några internationella 

riktlinjer på upprättandet av nya 

anläggningar? 

•   Teorier om aktivitetssystem 11.  Utifrån vilka faktorer anser ni att 
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 staten och kommunen bör planera den 

rumsliga strukturen för att främja 

fysisk aktivitet och Fotboll? 
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Bilaga 6 
Intervjuguide 5 
Sickla IF: Mathias Tiberg 2016-04-21 

•   Moens forskning om idrotten i 
stadsplaneringen 

 

 

•   Jacobs och Gehls syn på 

stadsplanering 

 

 

•   Teorier om aktivitetssystem – Behov, 

individuella önskemål 

1.   Tillfredsställs ert behov av 

fotbollsanläggningar? 

2.   Har ni fått gehör för utformningen av 

Hammarby Sjöstad? 

•   Sjöbloms forskning kring 

idrottsanläggningars tillgänglighet  

•   Teorier om aktivitetssystem – 

Regleringar, begränsningar, 

handlingsalternativ 

3.   Vad anser ni är ert största 

utvecklingshinder i dagsläget och i 

framtiden? 

4.   Hur påverkar tillgängligheten er 

förening i förhållande till 

nyrekrytering och medlemmar? 
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Bilaga 7 
Intervjuguide 6 
Representant Hammarby Sjöstad: 2016-04-22 
Projektledare Hagastaden: Carl-Axel Barnekow & Representant för Hagastaden 2016-04-20 

•   Den rationella planeringsmodellen 

•   Teori om aktivitetssystem – 

Regleringar, rumslig struktur 

1.   I stora drag, kan ni beskriva hur en 
planeringsprocess för hagastaden ser 
ut? 

2.   Vem och vilka bestämmer vad som 
ska finnas med i en detaljplan? 

•   Teori om aktivitetssystem – Rumsliga 

strukturen, individuella önskemål 

3.   Har ni några riktlinjer gällande hur 

långt människor bör/ska ha till 

närmaste idrottsanläggning? 

4.   Hur tänker ni gällande att försöka få 

med idrotten (fotbollen) i 

detaljplaneringen? 

•   Riktlinjer från Europeiska Unionen 

•   Teori om aktivitetssystem - 

Regleringar 

5.   Eu. Stockholms visionsdokument 
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Bilaga 8 
Enkät till fotbollsföreningar i Stockholm 
 
1. De fotbollsanläggningarna som er förening använder sig av, hur pass tillgängliga anser ni 
att de är för er förening och dess medlemmar gällande nedanstående fem avseenden: 
 
a) Transportmöjligheter? 
 
b) Plantider? 
 
c) Kostnader (planhyra)? 
 
d) Funktionalitet? 
 
e) Avstånd till fotbollsanläggningarna? 
 
2. Har er förening under det senaste året haft någon form av dialog med kommunen gällande 
er förenings behov av fotbollsanläggningar? 
 
3. Rangordna nedanstående utvecklingshinder inom fotbollsanläggningsområdet som 
resulterar i att er förening har svårigheter att expander på det sättet som ni vill? (1 är det 
främsta hindret och 6 är således det lägsta hindret): 
 
a) Fotbollsanläggningarna i fråga är inte lämpliga för fotboll (underlag, belysning, ytor etc) 
 
b) Det finns för få ytor för att bedriva fotboll 
 
c) Det är för dyrt för er förening att hyra in sig på fotbollsanläggningarna 
 
d) De tider som fotbollsanläggningarna finns tillgängliga är för få alternativt för korta 
 
e) Standarden/kvaliteten på fotbollsanläggningarna anses vara för dålig 
 
f) Det är för långa avstånd mellan fotbollsanläggningarna och föreningens hemvist 
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GANTT-schema Aktivitet	  =
Milstolpe	  =
Handledarträff	  =

Aktivitet Beroende
V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10

A1 Arbeta med bakgrund, frågeställningar och syfte
A2 Träff med handledare
M1 Klar med frågeställningar och syfte A1
A3 Litteraturgenomgång M1
A4 Val av relevanta intervjupersoner M1
M2 Klart med relevanta intervjupersoner A4
A5 Val av teorier A3
A6 Konstruering av intervjuguide M2
M3 Intervjueguide formad A6
A7 Träff med handledare
A8 Insamling av data M3
M4 Klar med datainsamling A8
A9 Träff med handledare
A10 Tid för att transkribera M4
M5 Klar med transkribering A10
A11 Tolkning av data samt arbeta med teoretiskt och begreppsligt arbete M5
M6 Klar med tolkning av data samt det teoretiska och begreppsliga arbetet A11
A12 Träff med handledare
A13 Eventuell insamling av ytterligare data M6
M7 Helt klar med det teoretiska och begreppsliga arbetet A13
A14 Arbeta med rapport gällande resultat och slutsatser M6	  (M7)
M8 Klar med rapport gällande resultat och slutsatser A14
A15 Träff med handledare
A16 Korrekturläsning/finslipning på examensarbete M8

Bilaga 9 
GANTT-schema 
Bryman (2011: 345-346) illustrerar en översiktlig beskrivning av vilka steg som 

huvudsakligen bör ingå i en kvalitativ studie, vilket användes som milstolpar i studiens 

disposition: 

1.   Generella frågeställningar 

2.   Val av relevanta platser och undersökningspersoner 

3.   Insamling av data 

4.   Tolkning av data 

5.   Begreppsligt och teoretiskt arbete 

6.   a) Specificering av frågeställningar 

7.   b) Insamling av ytterligare data 

8.   Rapport om resultat och slutsatser 

Följande milstolpar har applicerats i skapandet av tidsschemat som illustreras i figuren nedan. 

 
GANTT-schema 

 
 


