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Rörelsefaktor

*Rörelsefaktor är ett verktyg för 

att inrymma olika sorters fysisk 

aktivitet i stadsmiljön

Vad är Rörelsefaktor?

Rörelsefaktor är ett verktyg som hjäl-
per till att synliggöra och integrera 
frågor om fysisk aktivitet i samhälls-
planering och byggande. Verktyget 
syftar till att skapa en helhetsbild där 
alla sorters fysisk aktivitet ingår och 
tydliggör vilka faktorer i den byggda 
miljön som påverkar rörelse. 

Rörelsefaktor utgår från befi ntlig 
forskning och kunskap och tillför det 
som saknas, dvs ett samlat verktyg 
som hanterar olika typer av rörelse i 
ett sammanhang och som kan använ-
das i fl era skalor. 

Rörelsefaktor är tänkt att fungera 
som ett stöd i processen för att lyfta 
upp och tydliggöra frågor om fysisk 
aktivitet. Arbetsbladen är framtagna 
för att främja diskussionen kring 
dessa frågor snarare än att räkna 
fram hur mycket yta som behövs. 
Den roll och kunskap som exempel-
vis samhällsplanerare, arkitekter och 
lokalstrateger har är central för att få 
ut så mycket som möjligt att verkty-
get.

Varför behövs Rörelse-     

faktor?

Världshälsoorganisationen WHO 
har slagit fast att fysisk aktivitet 
har potential att påverka 13 av de 
17 globala målen. För att detta ska 
vara möjligt behöver idrott och 
rörelse inkluderas på ett bättre sätt 
i samhällsplaneringen. Sverige har 
ur ett globalt perspektiv goda förut-
sättningar att göra detta genom sin 
strukturerade planeringsprocess men 
även genom det ideella engagemang 
och sociala verksamhet som idrotts-
rörelsen bidrar med. Samtidigt är det 
viktigt att fl er tar del av de positiva 
värden som idrott och rörelse kan 
bidra med.

Alla undersökningar visar att den 
fysiska aktiviteten minskar. Utifrån 
ett folkhälsoperspektiv är det viktigt 
att ytor för idrott och rörelse fi nns 
med när städerna planeras. För att 
ytorna ska tillföra staden kvaliteter 
och ha en god tillgänglighet är place-
ring och utformning viktigt. Med rätt 
förutsättningar kan ytor för idrott 
och rörelse även fylla en viktig social 
funktion. Det fi nns en stor potential i 
att låta  idrott och rörelse bli en större 
del i städernas fysiska miljö. Rörelse-
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faktor är ett sätt att aktivera männ-
iskan för en god hälsa och aktivera 
staden för ett levande stadsliv.  

Den kunskap som fi nns inom områ-
det fysisk aktivitet, idrott och sam-
hällsplanering fokuserar främst 
på antingen vardagsaktivitet eller 
idrottens yt- och anläggningsbehov. 
Hur idrottens behov tillgodoses i den 
fysiska planeringen eller hur olika 
typer av fysisk aktivitet kan samspela 
och förstärka varandra fi nns det få 
studier om. 

För många andra frågor som är vik-
tiga för människor hälsa, fi nns regler 
och riktlinjer att förhålla sig till inom 
samhällsplaneringen, exempelvis 
grönytefaktor, riktlinjer för buller, 
ljusförhållanden etc. Utrymme och 
möjlighet för idrott och rörelse saknar 
många gånger samma tydlighet och 
riktlinjer i planeringen. Både idrotts-
rörelsen och kommuner upplever att 
det saknas verktyg och metoder för 
hur idrott och rörelse ska kunna stär-
kas i samhällsplaneringen.

Syfte

Det övergripande syftet med Rörelse-
faktorn är att:
• Synliggöra behov för fysisk akti-

vitet.
• Identifi era viktiga faktorer för

fysisk aktivitet i samhällsplane-
ringen.

• Arbeta systematiskt och integrera
olika former av rörelse.

• Främja dialog och samverkan
mellan olika roller i planeringen.

Nytta och mervärden

Med Rörelsefaktor som stöd kan en 
helhetsbild för olika typer av rörelse 
ges i ett sammanhang, vilket möjlig-
gör synergieff ekter. Ett gemensamt 
ramverk kan också underlätta för 
samverkan mellan olika roller och 
aktörer. Samverkan är nödvändig för 
ett lyckat resultat! Verktyget ska även 
kunna ge stöd i att ställa tydliga krav, 
göra kloka prioriteringar och hantera 
rätt fråga i rätt skede. 

Trygghet – Genom att planera för ökad rörelse 
och fl er vardagliga möten, koppla ytor för 
rörelse till bostadsnära lägen och målpunkter 
i vardagen samt minska barriärverkan kan 
trygghetsskapande eff ekter uppnås.

Jämställdhet och jämlikhet – Genom att t ex 
identifi era och involvera underrepresenterade 
grupper och planera för ytor riktade till olika 
målgrupper kan en ökad jämställdhet och 
jämlikhet uppnås.

Barnperspektiv – Genom att utgå från barn 
och ungas behov av ytor, funktioner och att 
självständigt kunna röra sig kan deras roll i 
samhällsplaneringen stärkas.

Socialt perspektiv – Genom att planera för 
rörelse och föreningsidrott skapas möjlighet till 
sociala möten mellan personer med olika ålder, 
kön och bakgrund.

Hållbara transporter – Genom att planera 
för fotgängare och cyklister och prioritera en 
attraktiv utformning som lockar fl er att gå 
eller cykla kan andelen hållbara transporter 
öka. 

Delaktighet och samverkan– Genom att iden-
tifi era vilka som är viktiga att involvera i olika 
sammanhang och skeden (t ex föreningsliv, 
skolbarn, boende etc) och involvera brett inom 
den egna organisationen kan delaktigheten och 
samverkan öka.

Naturvärden– Genom att planera för bostads-
nära grönska och kopplingar till omgivande 
landskap som en viktig del i att  skapa goda 
förutsättingar för rörelse gynnas även natur-
värden.

Mervärden som kan uppnås med hjälp av Rörelsefaktor
Genom att arbeta strukturerat med rörelse ur ett helhetsperspektiv skapas även mervärden utöver 
det som är kopplat till fysisk aktivitet. Exempel på detta är frågor kopplade till trygghet, jäm-
ställdhet, jämlikhet, barnperspektiv, hållbara transporter, naturvärden etc. 
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Hur har verkyget tagits 

fram?

Rörelsefaktor har utvecklats under 
2019–2020 i en process där pilotver-
sioner testats efter hand tillsammans 
med kommuner, statliga myndighe-
ter och privata aktörer. Arbetet har 
fokuserat på två frågeställningar: 
vilka faktorer som är viktiga att beakta 
för att skapa goda förutsättningar för 
fysisk aktivitet samt hur verktyget ska 
vara utformat för att vara ett stöd i 
design- och planprocesser. 

Utifrån workshoparbete har olika 
faktorer formulerats, avprövats, bytts 
ut och förfi nats. Utgångspunkten har 
varit att ringa in ett hanterbart antal 
faktorer och därigenom lyfta fram 
vad som är viktigast att beakta. Målet 
är att faktorerna ska vara tillräckligt 
generella för att kunna användas i 
olika typer av områden med skilda 
förutsättningar. Faktorerna är därför 
beskrivande snarare än matematiska.

Under arbetets gång har också meto-
den formats för hur verktyget ska 
användas. För att hjälpa användaren 
har arbetsgången delats upp i 5 steg 
som leder arbetet framåt. 

Vad händer nu?

Detta är den första versionen av 
Rörelsefaktor som har testats i 
workshops med kommuner och 
andra organisationer. Ambitionen är 
att uppdatera verktyget utifrån lärdo-
mar från framtida processer.
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2. Verktyget
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När används Rörelsefaktor?

Rörelsefaktor kan användas i fl era 
olika delar av en process:

• Tidigt som ett underlag för att
framhäva viktiga faktorer för
fysisk aktivitet och skapa goda
förutsättningar för rörelse innan
strukturerna är satta.

• Under arbetets gång för att säker-
ställa att ytor och strukturer för
fysisk aktivitet prioriteras.

• Som ett sätt att ställa krav på
en minsta Rörelsefaktor för att
uppnå en lägsta nivå.

• På ett befi ntligt område eller en
färdig plan för att analysera och
utvärdera områdets förutsätt-
ningar för fysisk aktivitet.

Oavsett vilken process som verkty-
get används inom är syftet att få en 
gemensam målbild, beskrivning av 
nuläget, synliggöra eventuella behov 
och, inte minst, sätta fokus på vad 
som krävs för att skapa områden med 
goda förutsättningar för fysisk aktivi-
tet. Detta uppnås genom samverkan 
där fl era kompetensområden kom-
pletterar varandra i en process. Det 
kan exempelvis vara olika roller eller 
förvaltningar inom en kommun. En 
viktig del i verktyget är att ge stöd i 
vilka aktörer som är viktiga att invol-
vera i arbetet och när. 

Inledning

Hur fungerar verktyget?

Verktyget är uppbyggt utifrån 5 steg 
och utgår från ett givet område. Det 
kan vara en kommun, en stadsdel 
eller ett kvarter. Verktyget syftar 
till att skapa en helhetsbild där alla 
sorters fysisk aktivitet ingår och är 
därför uppdelat i fyra områden – 
organiserad idrott, självorganiserad 
idrott, vardagsaktivitet och aktiva 
transporter. 

I det första steget handlar det om att 
identifi era vilka platser som fi nns 
eller är planerade för olika former av 
rörelse. I steg två sätts gemensamma 
mål för den aktuella platsen ur ett 
rörelseperspektiv. Steg tre utgör den 
främsta delen i verktyget, vad som 
kan uppnås på platsen. De avslutande 
två stegen summerar områdets rörel-
sefaktor och konkretiserar vad som 
krävs för att uppnå denna.

Verktyget hjälper till att bedöma 
områdets rörelsefaktor genom en gra-
dering av relevanta faktorer för fysisk 
aktivitet och de 5 stegen hjälper till 
att lyfta dessa frågor på ett strukture-
rat sätt.
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Fyra typer av rörelse

För att uppnå en helhetsbild är verktyget utformad för att hanterar olika typer 
av fysisk aktivitet i ett sammanhang. Fyra typer av rörelse har identifi erats 
med utgångspunkt från forskning på Malmö universitet av Karin Book. De 
olika typerna av rörelse kan i vissa fall överlappa varandra och en specifi k yta 
kan och bör ofta användas för fl era ändamål. Samverkanseff ekter mellan de 
olika typerna av rörelse är positivt och hanteras av verktyget. 

Organiserad idrott är idrott
som utövas i förening på kommunala, 
privata eller föreningsägda platser. 
Omfattar både idrottsanläggningar 
(ute och inne) samt idrottsmiljöer i 
luft, mark och vatten. 

Självorganiserad idrott, 
även kallad spontanidrott, omfat-
tar bollplaner, utegym, skateparker, 
löparspår etc som ligger på off entlig 
plats och är öppet för alla och där 
idrottande sker på egen hand. Även 
lokaler för kommersiell träning ingår 
här.

Vardagsrörelse omfattar parker,
off entliga platser, bostadsgårdar, skol-
gårdar etc där fysisk aktivitet i varda-
gen kan ske beroende på utformning.

Aktiva transporter omfattar
cykel- och gångvägar samt strukturer 
som uppmuntrar till aktiva transpor-
ter som exempelvis ytor för cykelpar-
kering.
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Tre skalor

Rörelsefaktor kan användas i olika skalor i planering och byggande, från det 
översiktliga till det detaljerade. För de olika skalorna ligger fokus på de frågor 
som är möjliga och lämpliga att ta hand om i varje skede. De olika skalorna 
fungerar var för sig, men bygger på och kompletterar varandra. Dvs om rätt 
frågor tagits omhand i ett tidigare skede underlättar det att uppnå ett bra 
resultat i nästa underliggande skala. 

Kommunen

Den mest övergripande skalan omfat-
tar hela kommunen, eller regionen. 
I denna skala ligger fokus på att 
säkerställa att det fi nns övergripande 
strategier för fysisk aktivitet. Här kan 
grundläggande förutsättningar ska-
pas genom att kartlägga övergripande 
behov och sammanhang samt tänka 
igenom hur olika funktioner bör loka-
liseras i förhållande till varandra för 
att bygga in och förenkla för rörelse.

Stadsdelen

Mellanskalan omfattar stadsde-
len, eller staden/orten. Denna skala 
fokuserar på att avsätt tillräckligt 
med ytor i rätt lägen för att skapa 
goda förutsättningar för olika typer 
av rörelse. Här hanteras vilka funk-
tioner som behöver fi nnas och var, 
hur stora ytor som behövs, hur ytor 
är kopplade till varandra samt hur 
samordning mellan funktioner och 
samutnyttjande kan ske. 

Kvarteret

Den minsta skalan omfattar kvarte-
ret, eller byggnaden/platsen. Denna 
skala fokuserar på att åstadkomma 
en utformning som lockar till fysisk 
aktivitet och som skapar den största 
nyttan. Här hanteras vilka kvaliteter 
som är viktiga och hur skötsel och 
förvaltning bör ske. 
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Användningsområden

ESLÖVVV

KÄVLINGE-E
FURULUNNDN

LOMMA

STAFFANSTARLÖVAA

MALMÖÖÖ

LUND

PENHAMNÖPKÖÖ

OPENHAGEN AIRPORTHOCO AHAGEN A

LÖDDEKKLÖDLÖDDEKÖPINGEE

RRDRAGØR

1

Idrottspolitiskt program för Linköpings kommun

AKTIV
hela livet

Kommunen

Kommunskalan kan bland annat användas vid framtagande av en kommun-
täckande översiktsplan, tillägg till översiktsplanen, i samband med regional 
eller mellan kommunal planering men även vid framtagande av övergripande 
strategier. 

Stadsdelen

Stadsdelsskalan kan bland annat användas i samband med fördjupningar av 
översiktsplanen för en ort eller stadsdel, vid arbete med planprogram eller 
detaljplaner för ett större område och vid tidiga diskussioner kring en stads-
dels utveckling.  

Kvarteret

Kvartersskalan kan bland annat användas i samband med markanvisningar 
eller tävlingar för utvecklingen av en tomt, byggnad eller plats, som stöd att 
ställa krav kopplade till fysisk aktivitet. Den kan också användas som hjälp 
att maxa rörelsefaktorn vid utveckling inom ett redan detaljplanelagt område, 
eller som stöd att integrera fysisk aktivitet vid utformning och programme-
ring.

1
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Steg 1 – Identifi -
era platser

Steg 2 – Gemen-
sam målsättning

Steg 3 – 
Faktorer

Steg 4 – 
Bedömning helhet

Steg 5 – Genom-
förande och 
ansvar

Organiserad idrott

Självorganiserad idrott

Vardagsrörelse

Aktiva transporter

KUNGSBERGS-
PARKEN

Steg 1 – Identifi era platser

Steg 1 handlar om att förstå området 
och dess omgivning och skapa sig en 
helhetsbild av nuläget och platsens 
förutsättningar.

De platser som redan fi nns eller 
som är planerade för respektive typ 
av rörelse inom och i anslutning till 
området identifi eras. Sammanställ 
gärna platserna på en karta för att få 
en bra helhetsbild. Beroende på skala 
kan behov fi nnas av att tydliggöra 
vilka typer av rörelse som är relevanta 
i detta sammanhang. För de mer över-
gripande skalorna bör alla typer av 
rörelse ingå, men i kvartersskalan är 
det inte säkert att det alltid är så. Då 
kan det vara särskilt viktigt att 
diskutera samspelet med närliggande 
områden. Sammanfattningsvis bör 
utgångspunkt vara följande i respek-
tive skala:

Kommun: Identifi era övergripande 
behov och nuläge i olika kommunde-
lar.

Stadsdel: Identifi era platser planerade 
för rörelse och vilket rörelseområde 
dessa avser.

Kvarter: Mer detaljerad beskrivning 
av platser/funktioner för rörelse inom 
och i anslutning till det aktuella kvar-
teret.

Arbetsgång
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Mål för platsen

Steg 2 – Gemensam         

målsättning

Steg 2 handlar om sätta gemensamma 
mål för den aktuella platsen ur ett 
rörelseperspektiv.

För att tydliggöra ambitionen förs en 
inledande diskussion om vad som 
önskas åstadkommas med området 
ur ett rörelseperspektiv. Vilken am-
bitionsnivå är önskvärd och rimlig? 
Behöver några särskilda aspekter av 
rörelse ges särskilt fokus? 

Likt steg 1 kan målsättningen beskri-
vas på olika sätt beroende på skala, 
skala. På den kommunala nivån fi nns 
många gånger redan en framtagen 
målsättning eller vision för hela kom-
munen att utgå från. Att tydliggöra 
mål blir därför viktigare på stadsdels- 
och kvarters-nivå.

Steg 1 – Identifi -
era platser

Steg 2 – Gemen-
sam målsättning

Steg 3 – 
Faktorer

Steg 4 – 
Bedömning helhet

Steg 5 – Genom-
förande och 
ansvar
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Faktor 1 - Involvera idrotten
Tidig samverkan med idrotten inom området eller i dess omgivning. Genom tidig dialog och samverkan 
kan särskilda behov för platsen identifi eras. Då olika idrotter har särskilda behov och önskemål, kan 
idrottens specialidrottsförbund ge idrottsspecifi ka stöd. Likaså kan fritidsförvaltningen och de lokala 
föreningarna som är målgrupp för platsen framhålla föreningsspecifi ka behov. Målet är att säkerställa 
en samverkan mellan de aktörer som planerar och verkar på platsen. Tidig samverkan med närliggan-
de skolor kan möjliggöra ett samutnyttjande av ytorna.

Vad uppnås? Vad saknas?
Vilka åtgärder behövs? 
Vem ansvarar?

0-4 poäng
Behovet på platsen har identifi erats tillsammans med fritidsförvaltning i kommunen. Därtill har 
lokala föreningar och/eller representanter från idrottens specialidrottsförbund involverats. Genom 
samverkan med skolor kan ytorna samutnyttjas i större utsträckning. 

Faktor 2 - Disposition och placering
Platsens/byggnadens disposition påverkar i vilken omfattning ytorna kommer nyttjas. Att både ta 
vara på idrottens basbehov och föreningens behov, sociala värden och samverkan mellan idrotter och 
föreningar. Idrottens basbehov representeras till stor del av måttboken. Men därtill är det lika viktigt 
att utgå från föreningens behov av biytor för sociala funktioner, ombyte och mer fl exibel träning. Gen-
om att möjliggöra fl era idrotter på platsen kan också föreningar samverka i högre utsträckning.

Steg 2 – Faktorer – organiserad idrott

0

0

1

1

2

2

3

3

4

4

0-4 poäng
Platsen är utformad för att möta idrottens basbehov. Det fi nns även utrymme för biytor som möter 
föreningens behov av sidoverksamhet och social verksamhet. Ytorna är utformade så att fl era 
idrotter kan utövas. Platsen erbjuder också möjlighet till spontant idrottande. Både idrottsytor och 
biytor är anpassade för att möte behov hos personer med funktionsnedsättning. Särskilt fokus har 
lagts på att inkludera underrepresenterade grupper. Vid planering av kvarter med blandade funk-
tioner inryms lokaler för föreningars/idrottens behov i bottenvåningar.
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Faktor 1 - Involvera brukare
Genom tidig dialog och samverkan kan ett relevant innehåll säkerställas utifrån behov och med särskilt 
fokus på att involvera underrepresenterade grupper. Samverkan med fritidsförvaltningen som kan ge 
vägledning och kontakt med representanter från föreningar eller semi-organiserade verksamheter.
Samarbeta med idrottslärare och uppmuntra till användning av off entliga ytor för fysisk aktivitet och 
idrott så fl er grupper av barn och unga känner sig bekväma med att använda platserna.

0-4 poäng
Behovet på platsen har identifi erats tillsammans med fritidsförvaltningen. Därtill har brukarna 
på och kring den aktuella platsen involverats för att identifi era beov. En analys av målgrupper 
har gjorts för att identifi era och involvera särskilt underrepresenterade grupper. Samverkan med 
brukare sker genom hela processen. 

Faktor 2 - Disposition/placering 
Platsens disposition påverkar i vilken omfattning och av vem den kommer att nyttjas. Genom att kom-
binera aktivitet med sociala funktioner och medvetet jobba med aktiviteter över generationsgränser  
genom att t ex kombinera träning med lek kan välkomnande och trygga platser skapas som tilltalar oli-
ka målgrupper. Multifunktionella ytor och oprogrammerade ytor kan locka till en bredare användning. 
Även lokaler för kommersiell idrott kan med rätt placering tillföra värden till platsen.

0-4 poäng
Ytor för spontanidrott har mer än en aktivitet. Multifunktionella och/eller oprogrammerade ytor 
fi nns. Aktiviteter över generationsgränser uppmuntras. Aktivitet och sociala funktioner kombin-
eras. Kompletterande funktioner som wc, vatten, låna utrustning eller liknande fi nns att tillgå. 
Komersiella lokaler för aktivitet placeras i bv och har kontakt med kringliggande off entlig miljö.

Steg 2 – Faktorer – spontanidrott
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Faktor 1 - Involvera skolor och boende
Genom tidig samverkan med skolelever och/eller boende kan behov och möjligheter för ökad vardags-
rörelse på bostadsgårdar, skolgårdar, parker och off entliga miljöer kartläggas. Delaktighet kan även 
bidra till ökad förståelse för vikten att ta hand om sin närmiljö. Samverkan för att uppmuntra ett 
större samutnyttjande av t ex skolgårdar kan bidra till ökade möjligheter för fysisk vardagsaktivitet. 
För genomförande och skötsel behöver skolförvaltning, gata/park involveras.

0-4 poäng
Behov på platsen har identifi erats genom samverkan med skola och/eller med boende genom 
dialog med riktade målgrupper och i samarbete med exploatörer. Särskilt fokus har lagts på att 
involvera underrepresenterade grupper med mål att locka till ökad fysisk aktivitet även bland de 
som inte är vana att röra på sig. Samverkan med brukare sker genom hela processen. 

Faktor 2 - Disposition/placering
Genom att identifi era vilka ytor i vardagen som är möjliga att använda för rörelse på platsen och/eller 
i kvarteret (kvartersgårdar, förgårdsmark, gaturum, torgplaster, kvartersparker, lekplatser, skolgårdar 
etc) kan förutättningarna för vardagsrörelse maximeras. Vardagsrörelse kan uppmuntras och under-
lättas genom att addera aktivitet till sånt man redan gör (handla+röra sig, vänta på bussen+röra sig 
etc). Skolgårdar, lekplatser, parker och bostadsnära miljöer som disponeras och placeras för att up-
pmuntra till utevistelse och rörelse är centrala för att öka den fysiska vardagsaktiviteten 
0-4 poäng
De ytor som är möjliga att använda för fysiska aktivitet i vardagen (i princip alla friytor) har 
identifi erats och en genomgång har gjorts av hur ytorna skulle kunna nyttjas för rörelse. Det fi nns 
tillräckliga friytor/tillräckligt stora lekbara ytor på skolgårdar. Kvarteren har tillräckligt stora 
bostadsgårdar för lek och aktivitet. Kvarteren erbjuder bostadsnära ytor för rörelse. Utformningen 
uppmuntrar till utevistelse. Platser/torg utnyttjas som mötesplats för aktivitet. Aktiviteter adderas 
till sånt som man redan gör.

Steg 2 – Faktorer – fysisk vardagsaktivitet
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Faktor 1 - Involvera barn/elever
Genom tidig dialog och samverkan kan goda förutsättningar för fysiskt aktiva transporter skapas. I 
dialog med skolelever kan skolvägar och andra viktiga rörelsestråk för barn i vardagen kartläggas. 
Genom att involvera skolor och föräldrar kan ett aktivt arbete för beteendeförändring kring transport 
till skola ske, t ex genom att uppmuntra till att arrangera gående skolbussar, kompiscyklande etc.
Genom samverkan med kollektivtrafi k-aktör kan förutsättningarna att kombinera kollektivtrafi k med 
gång eller cykel förbättras. Gata/park involveras för genomförande och skötsel.
0-4 poäng
Tidig samverkan har skett med elever för att identifi era viktiga skolvägar och rörelsetråk. Skola 
och föräldrar har involverats för praktiska arrangemang kring fysisk aktiva skoltransporter. Kam-
panjer genomförs för ändrade beteenden. Samverkan med kollektivtrafi kaktörer. Samverkan med 
gata/park för genomförande och skötsel. 

Faktor 2 - Disposition/placering
Platsens disposition påverkar möjligheterna för fysiskt aktiva transporter. Vid områden kring skolor 
kan det handla om att prioritera gång och cykel framför bil (tex hastighetsdämpning, parkering/av-
lämning med bil längre bort, generösa ytor för cykel-p nära entrén). Vid utformning av platser, kvarter 
och hållplatser är lättillgänglig, trygg och säker placering av cykelparkering viktig. Cykelvägar planeras 
för olika användare med olika behov. 

0-4 poäng
Vid platser kring skolor prioriteras fotgängare och cyklister. Parkering och avlämning med bil sker 
längre bort och området närmast är bilfritt. Där bilar ändå har tillgång sker hastighetsdämpning 
och prioritering i gaturummet av fotgängare och cyklister. Generösa ytor för cykelparkering fi nns 
nära skolentréer. Vid utformnning av platser, kvarter och hållplatser fi nns cykelparkering. Dessa 
är dessutom tillräckligt stora och placerade för att vara lättillgängliga, trygga och säkra och är om 
möjligt kombinerade med cykelservice. Cykelvägar planeras så att olika användares behov tillgo-
doses.  

Steg 2 – Faktorer – fysiskt aktiva transporter
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Steg 3 – Faktorer

Steg 3 utgör den främsta delen i verk-
tyget, att utvärdera i vilken utsträck-
ning det på den aktuella platsen ges 
förutsättningar för strukturer och 
platser för fysisk aktivitet. 

Systematiskt och med stöd av arbets-
blad poängsätts ett antal faktorer för 
de fyra typerna av rörelse. För var 
och en av faktorerna besvaras fråge-
ställningarna Vad uppnås? och Vad 
saknas?

Med utgångspunkt från vad som 
uppnås under varje faktor görs en 
poängsättning på skalan 0-4 poäng 
per faktor. 

Steg 1 – Identifi -
era platser

Steg 2 – Gemen-
sam målsättning

Steg 3 – 
Faktorer

Steg 4 – 
Bedömning helhet

Steg 5 – Genom-
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I steg 4 samlas poängsättningen från alla faktorer för att ge en samlad bild av den totala rörelse-
faktorn för stadsdelen. Låga poäng i någon del kan kompenseras med högre i en annan del, vilket 
kan tydliggöras här. Likaså blir det tydligt om någon faktor får låga poäng inom samtliga rörelse-
områden. Resonemang kan även föras kring vad som skulle krävas för att uppnå en ännu högre 
rörelsefaktor. 

Steg 4 – Bedömning av helheten

Total rörelsefaktor för stadsdelen:  poäng/64

Organiserad idrott

Självorganiserad idrott

Vardagsrörelse

Aktiva transporter

Involvera idrotten 0-4 p

Involvera brukare 0-4 p

Involvera brukare 0-4 p

Involvera brukare 0-4 p

Närhet till olika funktioner 0-4 p

Närhet mellan olika funktioner 0-4 p

Överbrygga barriärer 0-4 p

Närhet till olika funktioner 0-4 p

Slingor, kopplingar och stråk 0-4 p

Prio fotgängare och cyklister 0-4 p

Funktioner för fl era olika målgrupper 0-4 p

Flera aktiviteter tillsammans 0-4 p

Sammanhängande nätverk för fotgängare och cyklister 0-4 p

Tillräckliga och användbara ytor och biytor 0-4 p

Tillräckliga och användbara ytor 0-4 p

Tillräckliga friytor 0-4 p
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Steg 4 – Bedömning helhet

I steg 4 samlas poängsättningen från 
alla faktorer för att ge en samlad bild 
av den totala rörelsefaktorn för områ-
det. Låga poäng i någon del kan kom-
penseras med högre i en annan del, 
vilket kan tydliggöras här. Likaså blir 
det tydligt om någon faktor får låga 
poäng inom samtliga rörelseområden. 
Resonemang kan även föras kring 
vad som skulle krävas för att uppnå 
en ännu högre Rörelsefaktor. Under 
arbetets gång kan frågor ha kommit 
upp som behöver tas omhand i en 
mer detaljerad skala. Här fi nns därför 
även möjlighet att sammanfatta med-
skick till ett kommande skede. 
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Genomförande

Ansvar:Åtgärd:Tid:

2020

2021

2023

Steg 5 – Genomförande och 

ansvar

I det avslutande steget fi nns möjlighet 
att ange vilka åtgärder som krävs för 
att uppnå en hög rörelsefaktor utifrån 
frågeställningarna: 

Vilka åtgärder krävs? 

Vem ansvarar för genomförandet?

När behöver det ske och i vilken ord-
ning?
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Faktorer och poängsättning

Faktorer

Varje faktor inleds med en beskriv-
ning i kursiv stil och därefter en text 
för vad som bör uppnås för en god 
rörelsefaktor. Faktorerna är fram-
tagna för att vara anpassningsbara till 
skilda förhållanden och ska vara ett 
stöd i att hålla en hög lägstanivå och 
inte minst ett stöd i att föra upp frå-
gorna på dagordningen. Faktorerna 
är därför till största del beskrivande 
snarare än matematiska.

Utgångspunkten har varit att ringa in 
ett hanterbart antal faktorer och däri-
genom lyfta fram vad som är viktigast 
att beakta. 

Poängsättning

För varje faktor görs en poängsätt-
ning om 0-4 poäng. Det är ni själva 
som gör bedömningen för vad som 
uppnås och därmed hur många poäng 
som ska anges. Använd den text som 
är framtagen för respektive faktor 
som stöd för poängsättningen. Tänk 
också på att den diskussion kring 
respektive faktor är en lika viktig del 
av processen. 

Låga poäng i någon del kan kompen-
seras med högre i en annan del. Alla 
projekt har olika förutsättningar men 
för att uppnå en god rörelsefaktor bör 
snittpoängen för varje relevant rörel-
setyp vara minst 3 poäng.

Mått

På vissa ställen anges mått och 
avstånd som är önskvärda. Detta är 
generella mått som ibland kan behöva 
anpassas. I andra fall har bedöm-
ningen gjorts att generella mått inte 
är relevanta eller inte fi nns att tillgå. 
De mått som anges kan komma att 
justeras, och nya mått kan tillkomma 
efter hand. 

Rörelsefaktor i befi ntligt 

område

Då Rörelsefaktor används på ett 
befi ntligt kvarter eller stadsdel, som 
analysverktyg, kan vissa delar av 
verktyget vara överfl ödiga. I en sådan 
process kan användaren behöva 
hoppa över steg 2 – Mål för platsen, 
och i steg 3 – Faktorer bortse från 
första faktorn i respektive rörelse-
form som avser hur samverkan med 
olika intressenter har genomförts. 
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