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Sammanfattning 

Inledning: Samhällsplanering är i Sverige en stor anledning till att fysisk inaktivitet, övervikt 

och fetma har ökat i befolkningen. Den dagliga motionen har minskat avsevärt eftersom 

samhället är utformat så att individer inte ska behöva anstränga sig fysiskt. En hälsofrämjande 

och trygg samhällsplanering som möjliggör för fysisk aktivitet och aktiv transport är de 

viktigaste folkhälsoinsatserna för att kunna motivera individer till mer fysisk aktivitet. 

Syfte: Syftet var att undersöka hur kommunala och ideella aktörer upplevde att 

samhällsplaneringen påverkade vuxnas fysiska aktivitet och trygghet i Trelleborgs kommun. 

Metod: Studien var av kvalitativ ansats med ett tvåstegsurval. Det genomfördes nio 

semistrukturerade intervjuer med sammanlagt 10 intervjudeltagare. Det empiriska materialet 

analyserades med en manifest innehållsanalys. 

Resultat: Det framkom tre kategorier som besvarade hur samhällsplaneringen upplevdes 

påverka vuxnas fysiska aktivitet och trygghet i Trelleborgs kommun, nämligen: 1) Fysiska 

påverkansfaktorer såsom möjligheter till fysisk aktivitet och aktiv transport i närmiljö; 2) 

Sociala påverkansfaktorer såsom upplevd trygghet; och 3) Insatser för ökad trygghet och fysisk 

aktivitet som belyser kommunens pågående hälsoarbete samt behov och efterfrågan gällande en 

ökad trygghet och fysisk aktivitet. 

Slutsats: En samhällsplanering som främjar möjligheter till trygg aktiv transport och fysisk 

aktivitet i hela kommunen kan sannolikt öka vuxnas fysiska aktivitet. Aktiv transport framkom 

som den motionsform som är lättast för individer att anamma och vidmakthålla samt lyftes 

även fram som en viktig del att främja för att nå ökad fysisk aktivitet och en hälsosammare 

viktutveckling i kommunen. 

Ämnesord  
Folkhälsa, fysisk aktivitet, hälsofrämjande arbete, samhällsplanering, trygghet



 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

 

 

Author  
Stephanie Renfro 

Title 
¨Community planning is very important for my health as it affects how I choose to move¨ -A 

qualitative study of how community planning affects adults’ physical activity and safety in 

Trelleborg municipality. 

Supervisor 
Petra Nilsson Lindström 

Examiner                                                                                                                  
Marie Nilsson 

Abstract                                                                                                          
Introduction: Community planning is a major reason why physical inactivity, overweight and 

obesity have increased in the population. Over decades, societal changes have dramatically 

created ubiquitous barriers to physical activity in daily life. A health-promoting and safe 

community planning promoting physical activity and active travel are important public health 

initiatives that can motivate individuals to increase physical activity.                                      

Aim: To investigate how actors in municipal authorities and non-profit organizations perceived 

how community planning affected adults’ physical activity and safety in Trelleborg 

municipality.                                                                                                                        

Method: The study employed a qualitative approach with a two-step selection. Nine semi-

structured interviews were conducted with a total of 10 participants. The empirical material was 

analyzed with manifest content analysis.                                                                            

Results: The way adults perceived how community planning affects physical activity and safety 

in Trelleborg municipality fell into three categories. The identified categories were: 1) Physical 

influencing factors such as opportunities for physical activity and active travel in the local 

environment; 2) Social influencing factors such as perceived safety; and 3) Efforts for 

increased safety and physical activity that shed light on the municipality´s ongoing health work 

as well as needs and demand regarding increased safety and physical activity.                                                                                            

Conclusion: A community planning promoting opportunities for safe active transport and 

physical activity throughout the municipality can ably increase adults’ physical activity. Active 

travel emerged as the easiest form of exercise for individuals to embrace and maintain. This 

was highlighted as an important part of promoting increased physical activity and a healthier 

weight development in Trelleborg municipality. 
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Förord 
 

Intresset för området samhällsplanering och hur det påverkar fysisk aktivitet, trygghet och 

hälsa uppstod tidigt under min folkhälsopedagogiska utbildning. Intresset kvarstod under 

utbildningen som ett betydelsefullt område att främja för att kunna nå en hälsosammare 

viktutveckling och hälsa i befolkningen. Föreliggande studie genomfördes i uppdrag av 

Trelleborgs kommun vilket blev ett naturligt samarbete då min verksamhetsförlagda 

utbildning (VFU) genomfördes på Kultur och fritidsförvaltningen i Trelleborgs kommun. 

Behovet att undersöka hur kommunala och ideella aktörer i Trelleborg upplever att 

samhällsplaneringen påverkar vuxnas fysiska aktivitet och trygghet i kommunen uppkom 

efter att ha analyserat och sammanställt en folkhälsorapport som visade på en negativ 

utveckling gällande fysisk inaktivitet, övervikt och fetma bland vuxna i kommunen. Den 

aktuella studien avsåg att ge en djupare insyn inom området då de olika aktörerna arbetar 

aktivt med att främja hälsa på olika sätt inom områdena samhällsplanering, fysisk aktivitet, 

trygghet och hälsa i kommunen.  

Föreliggande studien har genomförts av enbart mig med stöd av handledare Petra Nilsson 

Lindström på Högskolan Kristianstad. Området samhällsplanering och hur det påverkar 

fysisk aktivitet, trygghet och hälsa har varit ett mycket intressant område att fördjupa sig i 

och har varit lärorikt. Undersökningen har skapat en ökad förståelse för hur närmiljön 

upplevs och hur den utnyttjas bland kommuninvånarna. Jag har även fått en insyn i vad 

som bör förändras gällande samhällsplaneringen för att den ska upplevas mer 

hälsofrämjande. Det är betydelsefulla insikter för att kunna uppmuntra individer till en mer 

hållbar och hälsosam livsstil. 

Ett stort tack till handledare Petra Nilsson Lindström som har varit ett otroligt bra och 

pedagogiskt stöd genom hela processen. Jag vill även tacka mina två kontakter på 

Trelleborgs kommun som gjorde studien möjlig. Ett stort tack går även till samtliga 

studiedeltagare som ställde upp på intervjun och visade ett stort engagemang. Det har varit 

otroligt kul att få träffa så många eldsjälar inom området! 

 

 

Stephanie Renfro  

Malmö, 4 juni, 2021                                                                    
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1.Inledning 

Samhällsplanering är en stor anledning till att fysisk inaktivitet, övervikt och fetma har 

ökat i Sveriges befolkning och har enligt Faskunger (2007) utvecklats till ett stort 

folkhälsoproblem i hela riket. Samhällsplanering är ett helhetsbegrepp som innefattar 

planering och samordning av den sociala och fysiska miljön. Faskunger lyfter fram att 

samhället är mer eller mindre utformat så att individer inte ska behöva anstränga sig 

fysiskt och har därför kommit att benämnas som ”fetmaframkallande miljöer”. Den 

dagliga motionen har minskat avsevärt eftersom människor är mer beroende av 

transportmedel såsom bil och buss för att ta sig till bland annat arbete, skola och 

fritidsaktiviteter. Faskunger beskriver att bristen på fysisk aktivitet tillsammans med en 

alltmer stillasittande vardag har resulterat i en viktökning i befolkningen med mer än 2,5 

kg sedan 1990-talet. Folkhälsomyndigheten (2019) lyfter fram att övervikt och fetma 

fortsätter att öka i hela befolkningen och kostar samhället årligen över 70 miljarder 

kronor. Carlstedt och Holmbergs (2020) folkhälsoundersökning från 2019 visar att 

andelen vuxna män och kvinnor med övervikt och fetma har ökat i Region Skåne. 

Övervikt har ökat från 34,7% år 2000 till 35,5 % år 2019, medan fetma har ökat markant 

från 9,8 % år 2000 till 16,9 % år 2019. Det betyder att allt fler individer har gått från att 

vara överviktiga till att utveckla fetma samt att fler individer har utvecklat övervikt då 

procenten överviktiga även har ökat. Gällande vuxnas fysiska aktivitet i Region Skåne år 

2019 visade Folkhälsoundersökningen av Carlstedt och Holmberg att enbart hälften av 

vuxna män och kvinnor i Skåne når upp till rekommendationen om 150 minuter fysisk 

aktivitet per vecka. Minst 150 minuter fysisk aktivitet rekommenderas för att bibehålla en 

god hälsa och en femtedel av de svarande i Skåne uppgav att de är stillasittande minst tio 

timmar per dygn bortsett från sömnen. Boverket (2013) lyfter att en inaktiv och 

stillasittande livsstil är den fjärde största riskfaktorn för ohälsa och tidig död. Därför är 

människans behov av vardaglig fysisk aktivitet viktig att uppmuntra genom en 

hälsofrämjande samhällsplanering som möjliggör för aktiv transport, rekreation och 

fysisk aktivitet. 

 

Faskunger (2013) belyser att de viktigaste insatserna för att främja och uppmuntra till 

fysisk aktivitet och vardaglig motion är främst genom att skapa trygga offentliga 

grönområden såsom parker och skog med motionsslingor och cykelleder. Närhet till 

grönområden och en upplevelse av trygghet i sin närmiljö är två avgörande faktorer för att 

individer ska välja att motionera utomhus. Faskunger lyfter dock att förtätningen av 

städer har lett till att färre individer har grönytor och skogsområden i sin närmiljö. Även 

att många kommuner tenderar att centralisera folkhälsoinsatser som innebär att främja en 

ökad fysisk aktivitet, vilket betyder att individer som bor i centralorter ofta har fler 

möjligheter till fysisk aktivitet jämfört med individer som bor på landsbygden eller i 

mindre byar (Faskunger 2013). 
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Regeringskansliet (2019) lyfter fram kommuner som viktiga nyckelaktörer i 

folkhälsoarbetet att skapa samhällen som underlättar hälsosamma levnadsvanor såsom 

fysisk aktivitet, lek och rörelse. Kommuner har enligt Boverket (2013) en stor kunskap 

om kommuninvånarnas hälsa och behov och kan därefter påverka planering, struktur och 

utformning av den byggda miljön så att den uppmuntrar till ökad fysisk aktivitet. 

Faskunger (2013) belyser att det är betydligt lättare att uppmuntra stillasittande individer 

till en ökad vardagsmotion i närmiljö än att motivera till strukturerade motionspass. 

Forskning visar att daglig motion som motsvara måttlig fysisk aktivitet exempelvis en 

längre cykeltur eller en rask promenad ger liknande positiva hälsoeffekter som ett 

strukturerat träningspass. En ökad daglig motion kan därmed utgöra en stor skillnad för 

individers hälsa och minska risken för övervikt, fetma och flera folkhälsosjukdomar 

(Faskunger 2013). Utifrån denna inledande beskrivning är det betydelsefullt att undersöka 

hur kommuner arbetar med samhällsplanering för ökad fysisk aktivitet och trygghet för 

sina kommuninvånare, eftersom en hälsofrämjande utemiljö kan bidra till en bättre och 

mer hållbar folkhälsa.  

2. Litteraturgenomgång 

Under följande avsnitt avser forskning och övrig relevant litteratur att bidra till en bredare 

förståelse för samhällsplanering genom att beskriva hälsa och folkhälsa, folkhälsoarbete, 

samhällsplanering som folkhälsoarbete, trygghet och fysisk aktivitet. 

2.1 Hälsa och folkhälsa   

Enligt Regeringskansliet (2019) uppger hela 90 procent av befolkningen att en god hälsa 

utan sjukdom och lidande är den högst värderade aspekten i livet. Det finns flera olika 

definitioner av begreppet hälsa, men den som används i stor utsträckning är 

Världshälsoorganisationens (WHO) definition: ¨Hälsa är ett tillstånd av fullständig fysisk, 

psykisk och socialt välbefinnande och inte enbart frånvaro av sjukdom¨ (WHO 1948, s. 

1). Dock har WHO:s definition av hälsa blivit kritiserad på senare tid då det är ett 

hälsotillstånd som är i stort sett omöjligt att uppnå. Pellmer Wramner, Wramner och 

Wramner (2017) lyfter att synen på hälsa har förändrats och ses idag som en process där 

hälsa skapas i relation mellan individ, omgivning och samhälle. Bringsén, Andersson och 

Ejlertsson (2009) har utformat en uppdaterad definition av begreppet hälsa: ¨Hälsa är en 

positiv subjektiv helhetsupplevelse av sig själv, som kan främjas genom positiva känslor 

och upplevelser. Hälsa fungerar som en resurs för individen vid hantering av olika 

påfrestande situationer i vardagslivet eller strävan mot att uppfylla sina individuella mål i 
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livet. Upplevelsen av sjukdom är betydelsefull eftersom den kan begränsa individens 

förmåga att agera eller fungera i olika situationer. Hälsa är mätbart genom indikatorer, 

som känslor och upplevelser, på fysisk, psykisk och socialt välbefinnande¨ (Bringsén, 

Andersson & Ejlertsson 2009; Bringsén & Nilsson Lindström 2019, s. 19).  

 

Bringsén och Nilsson Lindström (2019) lyfter att hälsa kan ses ur två olika perspektiv, det 

ena är ett patogent perspektiv med sjukdom som utgångspunkt. Det innebär att identifiera 

och förebygga riskfaktorer för ohälsa och sjukdom med mål att människor ska vara friska. 

Det andra perspektivet är ett salutogent perspektiv som är ett mer holistiskt sätt att se på 

hälsa. Det betyder att individen ses som en helhet med fokus på individens resurser och 

förutsättningar som kan skapa och främja en god hälsa. Pellmer Wramner, Wramner och 

Wramner (2017) lyfter att hälsa ur ett salutogent perspektiv fokuserar på att identifiera 

och utveckla hälsofaktorer för att bibehålla och skapa en bättre hälsa. Hälsofaktorer som 

bland annat trygghet, socialt stöd, arbetsförhållanden, boendeförhållanden och närmiljö 

kan utgöra en buffert mot olika stressorer och utmaningar i vardagen, vilket betyder att 

individen kan hantera olika sorters påfrestningar på ett bättre sätt. Många gånger är det av 

vikt att fokusera på både det salutogena- och det patogena perspektivet för att identifiera 

hälsofaktorer samt undanröja riskfaktorer för att både främja hälsa och förhindra ohälsa 

på individ-, grupp- och samhällsnivå.  

 
Folkhälsa är ett begrepp som enligt Pellmer Wramner, Wramner och Wramner (2017) 

definierar hälsan i en större grupp eller i en hel befolkning. Begreppet folkhälsa användes 

redan i början av 1900-talet och beskrevs som befolkningens hälsotillstånd i ett land, 

vilket innefattar den fysiska och den psykiska hälsan. Regeringskansliet (2019) belyser att 

folkhälsa inte enbart betyder befolkningens hälsotillstånd utan även fördelning av hälsa 

och ohälsa i en befolkning. Folkhälsan kan enligt Pellmer Wramner, Wramner och 

Wramner (2017) ses som ett ständigt samspel mellan individens livsstil och 

förutsättningar, grundläggande levnadsförhållanden, ärftliga förhållanden, befolkningens 

ålder och samhällets resurser. Begreppet folkhälsa beskriver därmed olika gruppers 

levnadsvanor, hälsofaktorer, riskfaktorer, hälsotillstånd, sjuklighet och dödlighet i en 

befolkning. 

 

Folkhälsomyndighetens (2020) senaste årsrapport av folkhälsan visar att det inte har skett 

en förbättring av ojämlikheten i hälsa bland befolkningen sedan år 2006. 

Folkhälsomyndigheten (2020) lyfter vidare fram att den ojämlika hälsan kan illustreras 

genom hälsans bestämningsfaktorer, då individer har olika förutsättningar i livet som 

påverkar hälsan. Allt från genetiska faktorer som ålder, kön och arv till sociala-, 

ekonomiska- och miljörelaterade faktorer, som i sin tur samspelar och påverkar varandra 

och därigenom individers hälsa. Det kan ses som en gradient i hälsa där individer som är 

längre upp i den sociala hierarkin har goda socioekonomiska förhållanden såsom 
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eftergymnasial utbildning med god inkomst och har därmed bättre levnadsvanor och 

livsvillkor samt bättre förutsättningar att kunna påverka och förändra sin egen hälsa. Det 

innebär att individer som är längre upp i den sociala hierarkin har i regel bättre hälsa och 

är friskare, medan de individer som befinner sig lägre ner i den sociala hierarkin har i 

regel utsatta socioekonomiska förhållanden, ohälsosamma levnadsvanor och därmed en 

större risk att utveckla ohälsa och sjukdom (Folkhälsomyndigheten 2020). 

 

För att nå en bättre och mer jämlik folkhälsa har Regeringskansliet (2019) skapat ett 

övergripande nationellt folkhälsopolitiskt mål, att skapa samhälleliga förutsättningar för 

en god och jämlik hälsa i hela befolkningen samt att minska de påverkbara hälsoklyftorna 

inom en generation. Det övergripande målet har sedan förtydligats med åtta 

folkhälsopolitiska målområden med inriktning en bättre och jämlik hälsa. Därmed bör allt 

folkhälsoarbete sträva efter att minska de hälsoklyftor som finns i samhället. 

Regeringskansliet (2020) lyfter fram att det är av vikt att regionala och kommunala 

aktörer följer utvecklingen av folkhälsan i respektive region och kommun för att kunna 

införa folkhälsoinsatser inom de områden eller grupper som är av störst behov. 

Folkhälsomyndigheten (2020) utför därmed årliga rapporter av folkhälsan i syfte att 

synliggöra en nulägesbild av folkhälsan för att regeringen, politiker och tjänstemän 

regionalt och kommunalt ska kunna använda det som underlag för att kunna anpassa 

framtida folkhälsoinsatser med mål att nå hälsoförbättringar. Regeringskansliet (2019) 

uppmärksammar även ur ett hållbarhetsperspektiv betydelsen av att nå en jämlik och 

bättre folkhälsa, eftersom folkhälsan har ett direkt samband med samhällets välfärd och 

hållbarhet.  

2.2 Folkhälsoarbete  

Enligt Bringsén och Nilsson Lindström (2019) bör folkhälsoarbete utgå från ett patogent 

eller ett salutogent perspektiv, eller en kombination av de båda. Ett patogent perspektiv är 

ett förebyggande arbete och benämns som sjukdomsprevention eller preventivt arbete. Ett 

salutogent perspektiv har fokus på ett hälsofrämjande arbete vilket benämns som 

hälsopromotion eller ett promotivt arbete. I vissa fall kan folkhälsoarbete utgå från båda 

perspektiven då det kan utgöra en förebyggande åtgärd för vissa individer som redan har 

utvecklat någon form av ohälsa, medan det kan bli en hälsofrämjande åtgärd för andra 

individer som har en god hälsa och får en möjlighet att bibehålla eller utveckla en ännu 

bättre hälsa. Pellmer Wramner, Wramner och Wramner (2017) lyfter vikten av att 

folkhälsoarbete inte bara fokuserar på det patogena, vad som orsakar ohälsa utan även det 

salutogena, vad som skapar hälsa och vad som bidrar till att människor bibehåller sin 

hälsa. Antonovsky (1996) lyfte redan på 90-talet att det hälsofrämjande arbetet med 

salutogen inriktning var underutvecklat jämfört med det förebyggande arbetet med 

patogen inriktning och fortfarande efter 25 år är salutogent hälsoarbete eftersatt (Bringsén 
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& Nilsson Lindström 2019). Därför är det av vikt att alltid kritiskt granska utifrån vilket 

perspektiv som hälsoinsatser fokuseras samt arbeta enligt en modell eller teori för att nå 

en bättre struktur i arbetet både vid förebyggande och hälsofrämjande arbete (Antonovsky 

1996). Enligt Antonovsky är KASAM (känsla av sammanhang) en användbar modell vid 

hälsofrämjande arbete eftersom den ser till individens begriplighet, hanterbarhet samt 

meningsfullhet i sammanhanget. 

 

Enligt Pellmer Wramner, Wramner och Wramner (2017) är folkhälsoarbete ett målinriktat 

arbete med fokus på att skapa förutsättningar och miljöer för att främja hälsa och 

förebygga sjukdom på individ-, grupp- och samhällsnivå. Samhällsnivå kan innefatta 

hälsoarbete på kommunal-, regional-, nationell- och på internationell nivå. Bringsén och 

Nilsson Lindström (2019) lyfter att innebörden av hälsa skiljer sig åt beroende på 

individen, vilken även påverkar individers förväntningar av folkhälsoarbete. Det är 

därmed betydande att vid folkhälsoarbete ha en god förståelse om målgrupp, nivå och 

syfte för att nå ett gott resultat samt för att kunna möta individers förväntningar.   

 
För att få en kunskap och förståelse för hur folkhälsan ser ut och är fördelad utförs 

regelbundna undersökningar av hälsan i befolkningen. De senaste 

folkhälsoundersökningarna i riket och i Region Skåne (Folkhälsomyndigheten 2019; 

Carlstedt & Holmberg 2020) visar att befolkningens levnadsvanor blir allt sämre både på 

nationell och regional nivå.  Övervikt, fetma och fysisk inaktivitet ökar inom alla grupper 

i befolkningen men främst bland lägre socioekonomiska grupper och landsbygdsbor. 

Regeringskansliet (2019) lyfter fram att folkhälsoarbete bör fokusera mer på att skapa 

hälsofrämjande samhällsplaneringar som uppmuntrar till hälsosammare levnadsvanor. 

Enligt det folkhälsopolitiska målområdet nummer fem, är det viktigt att skapa trygga 

närmiljöer som uppmuntrar till fysisk aktivitet och rörelse samt skapa och underhålla 

grönområden, promenadstråk och cykelvägar. Även att öka tillgång till 

rekreationsområden och idrottsanläggningar anses viktigt. Det folkhälsopolitiska 

målområdet nummer sex, lyfter levnadsvanor som ett viktigt område att främja för att nå 

en minskning av fetma och folksjukdomar i befolkningen. Det är därmed betydelsefullt 

att öka tillgången till jämlika och hälsofrämjande miljöer för alla individer i befolkningen 

för att kunna uppmuntra till en mer aktiv och hälsosam livsstil. Enligt Regeringskansliet 

(2019) främjar en ökad vistelse i natur och grönområden inte enbart den fysiska hälsan 

utan även den psykiska hälsan och välmåendet. Därför är det viktigt att alla individer 

oavsett kön och social position kan vistas i sin närmiljö utan att vara rädd för att bli utsatt 

för brott och övergrepp, vilket även främjar känslan av kontroll, inflytande och 

delaktighet som är viktiga egenskaper för att nå en god hälsa. Här kopplas det sjunde 

folkhälsopolitiska målområdet, som belyser vikten av att öka individers kontroll och 

inflytande över sina egna liv samt att öka delaktigheten i samhället. Exempelvis så finns 

det enligt Folkhälsomyndigheten (2019) en stor könsskillnad i riket gällande upplevd 
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trygghet, då kvinnor upplever en lägre trygghet i närmiljö jämfört med män. Likaså 

upplever individer i socialt utsatta områden en lägre trygghet i närmiljö jämfört med 

individer som bor i områden med bättre förutsättningar. Det är därför enligt 

Regeringskansliet (2019) viktigt att arbeta för att skapa en ökad trygghet i närmiljö för att 

kunna motivera kvinnor att röra sig i utemiljö i samma utsträckning som män samt 

individer i socialt utsatta områden. Ett exempel på ett kommunalt folkhälsoarbete i 

Trelleborgs kommun (2020a) är projektet, ¨En miljon idéer¨, vilket syftar till att öka 

kommuninvånarnas delaktighet och samhällsengagemang för att främja en ökad trygghet 

och fysisk aktivitet för alla i utemiljö. Kommuninvånarna inbjuds att lägga fram förslag 

till investeringar för miljöåtgärder för alla åldrar i kommunen med en budget på fem 

miljoner kronor. Projektet har redan genomförts i kommunens södra landsbygdsområde 

där fem förslag kommer att förverkligas, som bland annat en multiarena och en 

naturlekplats. Projektet fortsätter framöver i Trelleborgs norra landsbygdsområde där nya 

förslag kommer röstas fram för att förbättra samhällsplaneringen.  

2.3 Samhällsplanering som folkhälsoarbete 

Statens folkhälsoinstitut (2010), vilket idag benämns som Folkhälsomyndigheten, lyfter 

vikten av att skapa en mer hälsofrämjande samhällsplanering, vilket innefattar trygga och 

trivsamma boenden och närmiljöer som uppmuntrar till en hälsosam och aktiv livsstil 

samt en social gemenskap och tillit till grannskapet. Det benämns även ofta som 

stödjande miljöer för hälsa, eftersom individers boendemiljö och närmiljöer ska stötta till 

att förbättra levnadsförhållandena. WHO (1991) belyser att stödjande miljöer i samhället 

är av stor vikt för att individer ska uppleva att de har kontroll och makt över sin egen 

hälsa. 

 

Folkhälsomyndigheten (2020) lyfter att samhällets utformning har en stor inverkan på 

individers hälsa, eftersom individer är i ett ständigt samspel med samhället. Individers 

boendemiljö är en av de faktorer som påverkar hälsans bestämningsfaktorer i stor 

bemärkelse och kan enligt Statens folkhälsoinstitut (2010) både verka hälsofrämjande och 

orsaka ohälsa eftersom ett bostadsområde har olika fysiska och sociala förutsättningar. 

Regeringskansliet (2019) lyfter därför att samhälleliga förutsättningar har kommit att ingå 

i det övergripande nationella folkhälsopolitiska målet. Vikten av en hälsofrämjande 

samhällsplanering förtydligas ytterligare under det folkhälsopolitiska målområdet 

nummer fem, att boende och närmiljö ska skapa miljöer som upplevs trygga och främjar 

fysisk aktivitet, rörelse och lek samt även sociala kontakter, tillit och social kontroll.  

 

Enligt Boverket (2012) började förtätning och utglesning av samhället redan på 1950-talet 

och samhället började då byggas kring bilen. Idag är människor i stort sett beroende av bil 

som transportmedel för att kunna färdas till vardagliga nödvändigheter. Det har lett till att 
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den vardagliga motionen i form av aktiv transport såsom gång och cykel har minskat 

avsevärt, eftersom avstånd till bland annat arbete och skola ofta är långt bort ifrån 

boendet. En minskad vardaglig motion är stor anledning till att övervikt och fetma har 

ökat i befolkningen. Sambandet mellan samhällsplanering och fetma bland vuxna har 

undersökts och både Townshend och Lake (2017) samt Faskunger (2007) nämner 

¨fetmaframkallande miljöer¨ som en byggd miljö som missgynnar aktiv transport och 

fysisk aktivitet. Trots att forskning fortfarande är ofullständig inom området finns det 

enligt Townshend och Lake (2017) ett tillräckligt starkt samband mellan den byggda 

miljön, otillräcklig fysisk aktivitet och fetma bland vuxna. Därmed uppmanar Townshend 

och Lake att samhället bör planeras och utforma miljöer så att det främjar en aktiv livsstil 

och fysisk aktivitet. Det finns annars en risk att den fysiska inaktiviteten och fetman ökar 

i befolkningen. Peacock-McLaughlin, Largo-Wight, Wlyudka, Johnson och Merten 

(2018) har jämfört två olika städer med invånarnas aktiva transport och fysiska aktivitet. 

De två olika städerna skiljer sig åt i infrastruktur och byggd miljö. Den ena staden har 

fokuserat på att vara bilvänlig medan den andre har haft ett större fokus på att främja 

aktiv transport i form av fler promenadstråk, säkra cykelvägar och reducerat bilbanor. 

Efter några års jämförande fann de att staden som främjade aktiv transport hade en större 

mängd invånare som cyklade och promenerade till och från arbete och skola samt utövade 

fysisk aktivitet i större utsträckning än invånarna i den bilvänliga staden. Resultatet visar 

att en hälsofrämjande samhällsplanering ökar invånarnas fysiska aktivitet, förbättrar 

hälsan samt främjar miljön och den hållbara utvecklingen.  

 

Förtätningen av samhället har enligt Boverket (2012) även inneburit att natur och 

rekreationsområden blivit allt färre, vilket betyder att fler individer behöver dela på de få 

grönområden som finns kvar. Det har resulterat i en minskning av utevistelse, fysisk 

aktivitet utomhus, vardaglig motion och lek. Kruize et al. (2020) lyfter vikten av en 

hälsofrämjande närmiljö med tillgång till grönska, motion och rekreationsområden för att 

kunna uppmuntra individer till en ökad vistelse utomhus samt till en ökad fysisk aktivitet. 

De fann även att närhet till grönområden har en positiv effekt på den mentala hälsan samt 

främjar en ökad social kontakt med grannskapet. Dock belyser Kruize et al. (2020) att 

faktorer som säkerhet, tillgänglighet till grönområden och underhåll var betydande för att 

kunna uppmuntra individer till utomhusvistelse och fysisk aktivitet. Barnett, Barnett, 

Nathan, Van Cauwenberg och Cerin (2017) lyfter fram att äldre individer (över 65 år) är i 

regel mer fysisk aktiva om de har tillgång till grönområden med säkra promenadstråk och 

cykelvägar. De belyser även att befolkningen blir allt äldre, vilket betyder att det är ytterst 

viktigt att främja äldre individers möjlighet till fysisk aktivitet i närmiljö för att de ska 

kunna bibehålla en god hälsa.  

 

Enligt Kim och Hyuns (2018) undersökning finns där en signifikant skillnad gällande 

vuxnas fysiska aktivitet beroende på om de är landsbygdsbor eller storstadsbor. Vuxna i 
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storstäder ägnar mer tid åt fysisk aktivitet än landsbygdsbor. Faktorer som social 

sammanhållning, granngemenskap och trygghet var starkt kopplat till en ökad fysisk 

aktivitet. Även tillgång till promenadstråk, parker samt en stadsmiljö som främjar 

gångavstånd visade på en ökad och mer regelbunden fysisk aktivitet. Landsbygdsområden 

har ofta brist på både sociala och fysiska miljöresurser vilket därmed är en förklaring till 

varför fysisk inaktivitet, övervikt och fetma är mer vanligt förekommande bland 

landsbygdsbor. Dock visade studien att de landsbygdsbor som har tillgång till 

idrottsanläggningar, promenadstråk samt cykelleder ägnade mer tid åt fysisk aktivitet än 

storstadsbor. Joseph och Vega-López (2020) studie visade ett liknande resultat när de 

undersökte hur bostadsområdet och närmiljön påverkar vuxnas fysiska aktivitet. Studiens 

resultat synliggjorde att den fysiska och sociala miljön påverkar individers rörelsemönster 

och mängd fysisk aktivitet i stor utsträckning. De faktorer som visade sig vara betydande 

för vuxnas fysiska aktivitet var främst trygghetsfaktorer som säkerhet och social 

sammanhållning samt miljöfaktorer som tillgängligheten till promenadstråk och 

utomhusaktiviteter.  

 

Boverket (2012) konstaterar att hälsoåtgärder som enbart avser hälsoinformation och 

utbildning om fysisk aktivitet och hälsa har fått ytterst liten effekt. Därmed är det 

väsentligt att försöka ¨bygga bort fysisk inaktivitet¨ som innebär att försvåra för biltrafik 

och öka möjligheten till fysisk aktivitet och vardaglig motion i individers närmiljö genom 

hälsofrämjande miljöer. Att skapa rätt förutsättningar för individer att kunna påverka sin 

egen livssituation i sin boendemiljö har en större effekt än att enbart utbilda och 

informera om goda levnadsvanor. Med rätt förutsättningar betyder fler och större 

grönområden, promenadstråk, cykelleder samt fler rekreationsområden och 

aktivitetsanläggningar som upplevs trygga och säkra och som uppmuntrar och förenklar 

aktiv transport, vardaglig motion och fysisk aktivitet. WHO (2018) har skapat en global 

plan för åren 2018–2030 med visionen ¨more active people for a healthier world¨ med 

fyra målområden, för att öka fysisk aktivitet och fler hälsofrämjande miljöer. Då fysisk 

aktivitet kan främja en bättre hälsa och minska ökningen av livsstilssjukdomar som 

diabetes typ-2, cancer sjukdomar och hjärt- och kärlsjukdomar. Fler fysiskt aktiva 

människor som väljer aktiv transport före bil bidrar till miljöförbättringar som bland annat 

mindre utsläpp och renare luft. Det är enligt WHO (2018) ett betydelsefullt arbete som 

sammanstrålar med de 17 globala målen för att nå en bättre och mer jämlik hälsa och en 

hållbar utveckling. Mål nummer två av de globala målen är att skapa aktiva miljöer för att 

öka möjlighet till fysisk aktivitet och främja aktiv transport för alla individer oavsett 

rörelseförmåga. Individers närmiljöer ska upplevas säker och trygg med tillgång till fler 

grönområden och ytor för fysisk aktivitet.  
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2.3.1 Trygghet som hälsofaktor 

Folkhälsomyndigheten (2019) lyfter att trygghet och säkerhet hör till de viktigaste 

mänskliga behoven och spelar en stor roll för både individers och gruppers levnadsvanor 

och hälsa. Upplevelsen av trygghet i boende och närmiljö är väsentlig för att individer ska 

välja att vistas i utomhusmiljö, vilket påverkar individers mängd fysiska aktivitet, 

utomhusvistelse, daglig motion och lek. De senaste folkhälsoundersökningarna i riket av 

Folkhälsomyndigheten (2019) och i Region Skåne, författad av Carlstedt och Holmberg 

(2020), visar på liknande resultat gällande upplevd trygghet på gruppnivå. Kvinnor, äldre 

och individer från socialt utsatta områden är grupper i samhället som upplever en 

otrygghet i närmiljö, vilket betyder att kvinnor, äldre och socialt utsatta grupper blir 

begränsade i sitt vardagliga rörelsemönster. Otrygghet i sin närmiljö blir därmed en stor 

riskfaktor för en ökad fysisk inaktivitet och en sämre hälsa. 

 

Salvo, Lashewicz, Doyle-Baker och McCormacks (2018) studie visade även på ett 

samband mellan upplevd trygghet i vuxnas närmiljö och fysiska aktivitet. Faktorer som 

trygghet, säkerhet och närhet till grönområden var avgörande för vuxnas fysiska aktivitet, 

särskilt för kvinnor och äldre. Säkerhet och trygghet var som mest avgörande för de 

individer som bor i utsatta socioekonomiska områden. Fysisk aktivitet var därmed 

uteslutet på kvällstid, då det finns en stor rädsla att gå ut ensam eftersom risken att bli 

överfallen och utsatt för brott upplevdes för stor. Weimann et al. (2017) kom fram till 

liknande resultat i sin studie, att trygghet i närmiljö, social sammanhållning i grannskapet 

och närhet till grönområden var avgörande faktorer för vuxnas fysiska aktivitet. En ökad 

social sammanhållningen i grannskapet visade även på en ökad känsla av trygghet i 

närmiljön.  

Vidare lyfter Folkhälsomyndigheten (2019) att det är viktigt att planera samhällen med 

hänsyn till att skapa trygga miljöer som främjar en ökad fysisk aktivitet och ett ökat 

socialt umgänge. Det kan skapas genom mer belysning, tilltalande promenadstråk och 

cykelbanor som är välskötta. Det viktigt att ha en genomgående tanke med hur cykelvägar 

och promenadstråk planeras då det blir avgörande hur mycket de sedan används. 

Upplevelsen av trygghet kan även öka om bostäder och arbetsplatser blandas då det blir 

mer folk i rörelse av olika åldrar, kön och social position, vilket kan bidra till en ökad 

social sammanhållning som stärker känslan av trygghet. Regeringskansliet (2019) belyser 

vikten av att skapa bra och säkra boendemiljöer och närmiljöer då det bidrar till trygghet, 

tillit och en god och jämlik hälsa. Det är ett betydelsefullt område att främja för att kunna 

nå det övergripande nationella folkhälsopolitiska målet. Folkhälsomyndigheten (2019) 

lyfter därmed vikten av att regioner och kommuner tar sitt ansvar i att skapa 

hälsofrämjande miljöer med trygga närmiljöer och grönområden som uppmuntrar till 

fysisk aktivitet för alla individer oavsett ålder, kön eller social position. En ökad trygghet 
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bidrar till en ökad utomhusvistelse och främjar fysisk aktivitet och aktiv transport vilket 

kan bidra till en förbättrad folkhälsa.  

2.3.2 Fysisk aktivitet som hälsofaktor 

Faskunger (2013) beskriver fysisk aktivitet som all form av kroppsrörelser som 

produceras av kroppens muskler och resulterar i en ökad energiförbrukning. Fysisk 

aktivitet är inte enbart strukturerade träningspass som att styrketräna på ett gym eller 

löpträna, det är även vardaglig aktivitet såsom att gå i trappor, arbeta i trädgården, leka 

och aktiv transport. Effekten av dessa kroppsrörelser beror sedan på hur ansträngande de 

är, varaktigheten och hur ofta de utförs. Vidare lyfter Faskunger (2013) att människans 

anatomi och gener är skapade för fysisk rörelse och är ett av människans grundläggande 

behov för att kunna bibehålla en god hälsa. Fysisk aktivitet och rörelse var förr i tiden en 

naturlig del av vardagen då det krävdes för överlevnad. Men med tiden har samhället 

utvecklats så att människan inte behöver röra sig i vardagen. Stillasittande arbete, 

internet, rulltrappor och bilåkande är idag en normal vardag för de flesta individer. Det 

innebär att stora delar av befolkningen är stillasittande större delen av sin vakna tid.  

Carlstedt och Holmbergs (2020) senaste folkhälsoundersökning från 2019 visade att 

vuxna individer i Region Skåne är stillasittande över tio timmar per dag bortsett från 

sömnen. Resultatet visade även att den fysiska aktiviteten var låg bland vuxna där enbart 

hälften av de svarande nådde upp till rekommendationerna 150 minuter fysisk aktivitet 

per vecka. Folkhälsomyndighetens (2019) jämförelse av folkhälsan 2019 presenterar 

liknande resultat för hela riket, att fysisk inaktivitet och stillasittande idag är en stor 

riskfaktor för att utveckla fetma och flera andra livsstilssjukdomar såsom diabetes typ 2, 

hjärt- och kärlsjukdomar, cancer sjukdomar och psykisk ohälsa. Ekblom-Bak, Ekblom, 

Bergström och Börjesson (2016) påvisar i sin studie att det kan göra stor skillnad för 

hälsan samt minska risk för livsstilssjukdomar genom att bryta stillasittande beteende 

med enbart några minuter av lätt fysisk aktivitet. Vidare beskriver författarna att sådana 

förändringar är särskilt viktiga för individer som redan utvecklat fetma och andra 

livsstilssjukdomar. 

 

Fysisk aktivitet på recept (FAR) introducerades år 2001 inom den svenska sjukvården 

som en icke-medicinsk behandling mot livsstilssjukdomar. Gustavsson et al. (2018) lyfter 

fram att det är bevisat genom flera vetenskapliga undersökningar att fysisk aktivitet både 

kan förebygga ohälsa och livsstilssjukdomar samt främja hälsa. Den svenska 

behandlingsmetoden FAR undersöktes av Gustavsson et al. och undersökningens resultat 

visade att det är fortfarande få läkare inom hälso- och sjukvården som ordinerar FAR till 

individer som är i behov av mer fysisk aktivitet, då de är osäkra på hur det fungerar i 

praktiken. Dock uttryckte sjukvårdspersonalen att de var positivt inställda till FAR och 

önskade tydligare riktlinjer i hur FAR fungerar och följs upp.  



 

 

 

17 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

 

 

Livsmedelsverket (2012) lyfter att de nordiska länderna har med hjälp av vetenskap tagit 

fram nordiska näringsrekommendationer (NNR) för att kunna ge rekommendationer om 

specifika näringsämnen och fysisk aktivitet som ska främja en god hälsa samt minska 

fetma och flera av de livsstilssjukdomar som blir allt vanligare. Fetma är enligt NNR ett 

av de största folkhälsoproblemen i de nordiska länderna idag och fortsätter att växa, 

därför har NNR med sina rekommendationer fokuserat på att förebygga fetma och 

övervikt. För att vuxna ska kunna bibehålla en god hälsa och vikt rekommenderas minst 

150 minuters medelintensiv eller 75 minuter högintensiv fysisk aktivitet per vecka. För att 

uppnå goda hälsoeffekter rekommenderas 300 minuter medelintensiv eller 175 

högintensiv fysisk aktivitet per vecka. Stillasittandet rekommenderas även att begränsas 

eftersom att sitta still flera timmar per dag kan öka risken för kroniska sjukdomar 

(Livsmedelsverket 2012).   

 

Enligt WHO (2018) är fysisk inaktivitet ett globalt problem, ur ett globalt perspektiv når 

inte en av fyra vuxna upp till den rekommenderade mängden av fysisk aktivitet och inte 

tre av fyra ungdomar. Det kostar globalt flera billioner dollar varje år i hälso- och 

sjukvård. Regeringskansliet (2019) har sedan 2016 delgett Livsmedelsverket och 

Folkhälsomyndigheten ett uppdrag att ta fram ett långsiktigt arbete för att främja 

befolkningens fysiska aktivitet och matvanor. Det är ett viktigt arbete enligt 

Regeringskansliet (2019) då fysisk inaktivitet och ohälsosamma matvanor är de två 

största bidragande orsakerna till fetma, övervikt och flera folksjukdomar. Därmed kräver 

Regeringskansliet (2019) förebyggande och hälsofrämjande insatser inom flera sektorer 

och aktörer för att förbättra befolkningens levnadsvanor. Särskilt att skapa miljöer som 

underlättar och uppmuntrar till vardaglig fysisk aktivitet, såsom fler och säkra 

promenadstråk, cykelvägar, grönområden och motionsanläggningar. Det är dock av vikt 

att insatserna fördelas jämlikt för att utjämna de hälsoskillnader som finns.  

Lachman, Lipsitz, Lubben, Castaneda-Sceppa och Jette (2018) belyser att fysisk aktivitet 

är den mest lovande, kostnadseffektiva och icke medicinska hälsofrämjande metod som 

finns. Men trots det är det få vuxna som motionerar, vilket ofta beror på upplevd tidsbrist. 

De lyfter därför att aktiv transport såsom att cykla till och från arbetet kan vara en lösning 

på mer rörelse i vardagen. Dock var det en större sannolikhet att individer som redan 

prioriterade sin hälsa och fysisk aktivitet vidmakthöll en sådan förändring som aktiv 

transport. Farholm, Sørensen och Halvari (2017) har undersökt vilka motiverande faktorer 

som är viktiga att främja för att individer ska blir mer fysiskt aktiva. Resultatet visade att 

det är viktigt att undvika skuldbeläggning och att inte ¨tvinga¨ fram förändringar, utan i 

stället främja individens autonomi och motivation genom att skapa rätt förutsättningar 

genom bland annat stödjande miljöer. Det i sin tur stärker individens självförtroende och 

kan öka motivationen för en ökad fysisk aktivitet. Jacob et al. (2020) har undersökt 
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relationen mellan vuxnas fysiska aktivitet, mentala hälsa och välbefinnande, särskilt i 

tider med Covid 19-pandemin. Resultatet visade att fysisk aktivitet även har positiva 

effekter på den mentala hälsan och utgjorde ett skydd mot stressorer i vardagen samt mot 

depression. De lyfte att regelbunden fysisk aktivitet kan därmed vara mycket betydande 

under de rådande tider med Covid 19-pandemin och mot den ensamhet som pandemin 

innebär för många.  

2.4 Problemformulering 

Samhällsplanering för att skapa fler hälsofrämjande miljöer som uppmuntrar 

befolkningen till en ökad fysisk aktivitet, aktiv transport och daglig motion är ett viktigt 

arbete enligt Regeringskansliet (2019), då det kan bidra till att uppnå det övergripande 

nationella folkhälsopolitiska målet, att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och 

jämlik hälsa i hela befolkningen samt att minska de påverkbara hälsoklyftorna inom en 

generation. Därmed går det att motivera nyttan med föreliggande studie som handlar om 

kommunal samhällsplanering som betydelsefull utifrån ett folkhälsovetenskapligt 

samhällsperspektiv. 

 

Studien genomförs i samarbete med Trelleborgs kommun eftersom det finns ett intresse 

från kommunens sida att undersöka hur samhällsplaneringen påverkar vuxnas fysiska 

aktivitet och trygghet i Trelleborgs kommun. Behovet av studien uppkom efter att 

Trelleborgs kommun tagit del av Carlstedt och Holmbergs (2020) folkhälsoundersökning 

från 2019. Resultatet visade på att vuxnas hälsa i kommunen har haft en betydligt mer 

negativ utveckling gällande indikatorerna övervikt, fetma, fysisk inaktivitet och rädsla att 

gå ut ensam jämfört med Region Skånes genomsnitt. Därför är det av vikt att vidare 

undersöka hur samhällsplaneringen påverkar vuxnas fysiska aktivitet och trygghet i 

närmiljön. En hälsofrämjande samhällsplanering utgör en positiv skillnad för individers 

hälsa eftersom den kan främja en ökad fysisk aktivitet, trygghet samt kan bidra till en 

hälsosammare befolkning. 

3. Syfte 

Syftet är att undersöka hur kommunala och ideella aktörer upplever att 

samhällsplaneringen påverkar vuxnas fysiska aktivitet och trygghet i Trelleborgs 

kommun.  

Studiens resultat kan komma att ligga till grund för framtida folkhälsoinsatser med mål att 

nå en hälsosammare befolkning i kommunen. 
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4. Metod 

4.1 Val av metod 

Eliasson (2018) belyser vikten av att ha en tydlig och avgränsad problemformulering då det 

utgör en grund för hela undersökningen. Därför utformades studiens syfte med tydliga 

avgränsningar för att enbart undersöka det som var relevant för sammanhanget och för att 

stärka studiens trovärdighet. För att besvara studiens syfte valdes kvalitativ ansats, eftersom 

det gav en möjlighet att nå en helhetsbild av hur samhällsplaneringen upplevs påverka 

vuxnas fysiska aktivitet i Trelleborgs kommun. Eliasson (2018) beskriver att kvalitativa 

metoder är att föredra när det är av vikt att undersöka företeelser eller individers subjektiva 

upplevelser samt för att nå en djupare förståelse för området. Skillnaden på kvalitativa och 

kvantitativa metoder är att kvalitativa metoder fokuserar på att nå ett djup genom frågor 

och följdfrågor samt där det är av vikt kunna beskriva resultatet med ord, medan 

kvantitativa metoder fokuserar på större grupper med syfte att kunna generalisera och 

beskriva resultatet med siffror. Således var valet av kvalitativ metod givet för att kunna 

besvara studiens syfte att på ett djupare plan förstå hur samhällsplaneringen upplevs 

påverka vuxnas fysiska aktivitet och trygghet.  

Valet av datainsamlingsmetod blev semistrukturerade individuella intervjuer för att få en 

djupare förståelse för det valda problemet. Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2015) 

beskriver att en semistrukturerad intervjuform kan uppmana till djupare svar och 

reflektion som även kan fånga upp intervjupersonernas egna värderingar och upplevelser 

samt därutöver även möjliggöra för följdfrågor. Elo, Kääriäinen, Kanste, Pölkki, 

Utriainen och Kyngäs (2014) lyfter dock att det kan finnas en risk för styrda och ledande 

frågor vid semistrukturerade intervjuguider. Därför är det betydelsefullt att säkerställa att 

intervjuguiden enbart innehåller öppna frågor för att resultatet ska bli trovärdigt och 

tillförlitligt. 

4.2 Urval, kontext och deltagare  

Urvalet för studien blev ett tvåstegsurval, eftersom föreliggande studie är en 

fördjupningsstudie utifrån en tidigare genomförd analys i Trelleborgs kommun (Renfro 

2021). Därmed valdes Trelleborgs kommun som första steg i urvalet. Tillsammans med 

två samordnare på Kultur- och fritidsförvaltningen i Trelleborgs kommun utformades 

syftet med tydliga avgränsningar för att enbart undersöka det som var relevant för 

sammanhanget. Andra steget i urvalet blev att tillsammans med de två samordnare från 

Trelleborgs kommun att välja ut aktörer och intervjudeltagare som ansågs relevanta att 
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intervjua. Enligt Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2015) är ett tvåstegsurval ett vanligt 

urval vid kvalitativa intervjuer, eftersom frågeställningar ofta handlar om förhållande som 

har med en verksamhet eller ett område att göra (Eriksson-Zetterqvist & Ahrne 2015), 

som i detta fall hur vuxnas fysiska aktivitet och trygghet påverkas av samhällsplaneringen 

i Trelleborgs kommun. Aktörer från flera olika sammanhang tillfrågades som deltagare. 

Det innebär en variation av deltagarnas kön, ålder, yrkestitel och anställningstid, vilket 

skapar förutsättningar att nå ett trovärdigt resultat.  

Trelleborgs kommun (2020b) har som mål att minska hälsoklyftorna mellan olika grupper 

i kommunen samt att uppnå en god och jämlik hälsa bland kommuninvånarna. 

Trelleborgs folkhälsoarbete har sin grund i det övergripande folkhälsopolitiska målet och 

fokuserar på de åtta folkhälsopolitiska målområdena. Kultur- och fritidsförvaltningen i 

Trelleborgs kommun (2020b) har som uppdrag att främja kommuninvånarnas hälsa och 

levnadsvanor genom att skapa en meningsfull och hälsofrämjande fritid med hjälp av 

bland annat idrott, föreningsliv och kultur. Trelleborgs kommun har tagit del av Carlstedt 

och Holmbergs (2020) folkhälsoundersökning från 2019, vilket gav kommunen en insikt 

om att vuxnas hälsa i Trelleborg har fått en negativ utveckling jämfört med tidigare 

folkhälsoundersökningar. Undersökningarna visade på ett mer negativt resultat för 

Trelleborgs kommun gällande ohälsoindikatorerna övervikt, fetma, fysisk inaktivitet samt 

ökad rädsla att gå ut ensam jämfört med genomsnittet för Region Skåne. Det var främst 

kvinnor i kommunen som uppgav en ökad rädsla att gå ut ensam. Trelleborgs kommun 

(2020b) är en medelstor kommun med en del landsbygdsområden, vilket innebär att 

kommuninvånarna har olika förutsättningar för motion i sin närmiljö. I nuläget med den 

rådande situationen med Covid 19-pandemin håller kommunen även många 

inomhusanläggningar för idrott stängda. Det betyder att utomhusmiljön är det enda 

alternativet för fysiska aktivitet och rörelse för många kommuninvånare.  

 

Studiens deltagare valdes från flera olika ideella och kommunala aktörer i Trelleborgs 

kommun, som arbetar med samhällsplanering och hälsa på olika sätt. De olika aktörerna 

valdes med avsikt att få en förståelse för hur samhällsplaneringen påverkar de vuxna 

kommuninvånarnas fysiska aktivitet och trygghet. Kultur- och fritidsförvaltningen i 

Trelleborgs kommun bistod med mejladresser till intervjudeltagarna. I mejlet redogjordes 

det för att studien är i samarbete med Trelleborgs kommun, Kultur- och 

fritidsförvaltningen och att de har delgett personernas mejladresser till mig som 

intervjuare i studien. Därigenom skapades det kontakt och förmedlades information om 

studien samt bokades datum för intervju. Det var ett positivt bemötande via mejl där alla 

förutom en tackade ja till att medverka.  

 

Totalt nio enskilda intervjuer samt en intervju med två intervjudeltagare från samma 

verksamhet genomfördes i studien. Anledningen till att två personer intervjuades vid 
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samma tillfälle var deltagarnas tidsbrist och att de därför önskade att få intervjuas 

tillsammans. Vid den intervjun tillsågs särskilt att båda personerna fick svara på frågorna. 

Fördelningen mellan ideella och kommunala aktörer var enligt följande: två 

intervjudeltagare var från ideella aktörer (Friskis och Svettis samt hembygdsföreningen 

Byarådet) och de andra åtta intervjudeltagarna var tjänstemän från kommunala aktörer 

såsom Trygghet- och beredskap; Planavdelningen; Kommunikationsavdelningen; 

Socialtjänsten samt Kultur- och fritidsförvaltningen. Samtliga intervjudeltagare hade 

därmed olika infallsvinklar inom området eftersom de i sin yrkesroll arbetar med 

kommuninvånarnas hälsa, fysisk aktivitet eller samhällsplanering på ett direkt eller 

indirekt sätt. Gällande fördelning av kön, var två av intervjudeltagarna män och 

resterande kvinnor. Det var en jämn fördelning i ålder, med ett åldersspann från 30–70 år. 

Likaså en variation i hur länge de varit verksamma i Trelleborgs kommun, någon hade 

arbetat i kommunen i två år medan en del hade varit anställda inom kommunen i över 15 

år. Trelleborgs kommun är en medelstor kommun där det enbart finns en eller två i vissa 

yrkesroller, därför har det beslutats enligt önskemål från intervjudeltagare att enbart 

nämna vilken avdelning intervjudeltagarna är verksamma i med respekt för 

intervjudeltagarnas integritet. 

4.3 Genomförande 

Frågorna i intervjuguiden bestod av 23 öppna och neutrala frågor för att inte riskera att 

påverka intervjudeltagarnas svar. Intervjuguiden (bilaga 1) utformades efter nyckelorden 

samhällsplanering, vuxnas fysiska aktivitet, trygghet, hälsofrämjande arbete och folkhälsa. 

Därefter anordnades det ett möte med de två samordnarna från Kultur- och 

fritidsförvaltningen för att stämma av så att frågorna motsvarade Trelleborg kommuns 

förväntningar, vilket det gjorde. Dock ändrades några ordval för att förenkla och att det 

även tillades fler frågor om trygghet. Sedan delades frågorna in i övergripande 

ämnesområden enligt nyckelorden. Intervjuguidens första frågor bestod av frågor där 

deltagaren fick presentera sig och sin yrkesroll. Därefter var första ämnesområdet 

samhällsplanering, som sedan gick vidare till ämnesområdet vuxnas fysiska aktivitet. 

Intervjun avslutades med frågor kring hälsofrämjande arbete. Ämnesområdena bidrog 

med en tydlig struktur under intervjuerna som även främjade ett avslappnat 

samtalsklimat. Precis som Eliasson (2018) beskriver så möjliggör en semistrukturerad 

intervjuguide för en djupgående och avslappnad intervju med fokus att fånga upp 

intervjudeltagarnas specialistområde, här i detta avseende inom samhällsplanering och 

fysisk aktivitet och trygghet.  

För att kvalitetssäkra intervjuguiden genomfördes en pilotintervju med en samordnare på 

Kultur- och fritidsförvaltningen i Trelleborgs kommun. Personen tillfrågades genom 
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mejlkontakt och tackade ja till att medverka i en pilotintervju. Valet av deltagare gjordes 

utifrån att personen arbetar i kommunen samt har en god kännedom om 

samhällsplanering. Det finns dock en relation till personen sedan tidigare på grund av en 

utförd Verksamhetsförlagd utbildning inom kommunen, men det ansågs inte påverka 

pilotintervjun, då relationen enbart är yrkesmässig och inte privat. Boréus (2015) lyfter 

vikten av att utföra pilotintervjuer i en forskningsprocess då det ger en chans att 

kontrollera om frågeställningarna besvarar studiens syfte samt en möjlighet att förbättra 

möjliga brister i intervjuguiden (Boréus 2015). Pilotintervjun tog cirka 60 minuter att 

genomföra och resulterade i en insikt om att vissa av frågorna kunde förenklas och 

formuleras om. Pilotintervjudeltagaren upplevde att intervjufrågorna var välformulerade 

och ringade in syftet väl samt gav en möjlighet för många olika yrkesroller att besvara 

frågorna. Även att intervjuguiden upplevdes skapa ett avslappnat samtal med möjlighet 

för diskussion och fördjupning. Eftersom det visade sig att intervjuguiden inte behövde 

justeras nämnvärt så valdes den intervjun att tas med som en del i materialet. 

När intervjudeltagarna hade tackat ja via mejl till att medverka i studien, mejlades ett 

informationsbrev (bilaga 2) om studien samt en samtyckesblankett (bilaga 3). 

Informationsbrevet innehöll syftet med studien, vad det innebär att medverka, hur 

intervjun planerades att utföras, att intervjun gärna skulle spelas in samt att studien 

tillgodoser högsta möjliga konfidentialitet. Samtyckesblanketten innehöll information om 

hur ett samtycke kunde ges, muntligt vid intervjutillfället eller genom en underskrift på 

blanketten. Mejlet innehöll även en förfrågan om datum och tid för intervju samt om 

deltagaren föredrog digitalt möte eller telefonmöte. Det förklarades att fysiska möten inte 

var aktuellt på grund av Covid 19-pandemin. Intervjudeltagarna återkom sedan med vilka 

datum och tider som de föredrog samt hur de ville intervjuas via digitala möten, antingen 

genom verktyget Zoom eller Skype. Intervjuerna pågick under fyra veckor, med ungefär 

en till tre intervjuer per vecka. Två av intervjuerna tog enbart 30 minuter att genomföra, 

då en av intervjudeltagarna inte hade så stor kunskap om samhällsplaneringen i 

Trelleborgs kommun och den andre intervjudeltagaren hade en önskan om att skynda på 

intervjun på grund av tidsbrist. Trots det besvarades större delen av frågorna med 

utförliga svar. Resterande intervjuer pågick mellan 60 till 90 minuter, det innebar att det 

fanns tid och utrymme att dyka djupare inom ämnet.  

 

Vid intervjutillfällena startades varje intervju med artighetsfraser samt en förfrågan om 

det var tillåtet att intervjun spelades in. Samtliga intervjudeltagare godkände 

ljudinspelning. När ljudinspelningen startades ställdes frågan om de samtyckte till att 

medverka i intervjun, alla intervjudeltagare svarade att de samtyckte till att medverka i 

intervjun. Vidare blev alla deltagarna informerade om att deras personuppgifter kommer 

att förvaras säkert utan någon annans åtkomst samt att materialet kommer att behandlas 

konfidentiellt i resultatpresentationen, vilket gör att studien uppfyller informationskravet 
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(Bringsén & Nilsson Lindström 2019). Efter det inleddes intervjun med frågan ¨ Skulle du 

vilja berätta lite mer om dig själv och din yrkesroll?¨ Samtliga intervjudeltagare berättade 

grundligt om sig själv, sin roll i verksamheten och hur länge de har varit verksamma i 

kommunen. Efter det vävdes frågor in om hur deltagarna upplever att 

samhällsplaneringen och närmiljön påverkar den egna hälsan. Den frågan skapade 

grunden för kommande frågor som var mer specifika om Trelleborgs samhällsplanering 

och hur den anses påverka vuxnas fysiska aktivitet i kommunen. Vidare ställdes frågor 

om mer specifikt fysisk aktivitet, upplevd trygghet och om det upplevs finnas en skillnad 

gällande fysisk aktivitet och upplevd trygghet beroende på kön och ålder i kommunen. 

Intervjun avslutades med vad som anses vara viktigt att främja för att kunna öka fysiska 

aktiviteten bland vuxna i kommunen, samt om intervjudeltagarna ville tillägga något 

annat.  

 

Det blev tydligt vid varje intervjutillfälle att det fanns vissa specifika områden som var 

mer aktuella i deltagarnas respektive yrkesroll medan någon enstaka intervjudeltagare 

besvarade frågor mer utifrån personliga upplevelser av samhällsplaneringen. Samtliga 

intervjudeltagare upplevdes vara engagerade i sin yrkesroll och upplevdes tycka att 

studiens syfte var ett viktigt område. Det gjorde att intervjuerna blev lättsamma och fick 

ett avslappnat samtalsklimat där följdfrågor kom naturligt under samtalets gång. Flera av 

intervjudeltagarna tackade för att de fick vara med i studien och att de tyckte 

intervjufrågorna var bra samt att de tyckte intervjun upplevdes som ett fritt och trevligt 

samtal, då intervjuer annars kan bli stela. Avslutningsvis önskade samtliga 

intervjudeltagare ta del av studiens resultat när studien var klar.  

4.4 Analys 

Insamlat material analyserades med stöd av kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim 

och Lundman (2004). En kvalitativ innehållsanalys användes för att sammanfatta och 

studera materialet för att se nyanser av olikheter och likheter samt för att nå en 

helhetsbild. Enligt Elo et al. (2014) är en kvalitativ innehållsanalys en vanlig analysmetod 

för att studera kvalitativt material. Elo et al. har skapat en checklista som kan användas 

vid analysprocessen för att säkerställa att studier förblir trovärdiga och tillförlitliga. 

Checklistan innehåller exempelvis frågor som handlar om datainsamlingsmetod, 

analysens storlek, kategorisering och tolkning, vilket användes som stöd genomgående 

under processen från förberedningsfasen till resultathantering för att säkerställa att studien 

skulle ge högsta möjliga trovärdighet och tillförlitlighet. Studien genomfördes med en 

induktiv ansats med transparens genom att återge citat från intervjuerna. Svensson och 

Ahrne (2015) lyfter transparens som en viktig faktor för att öka studiens trovärdighet. 
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Induktion innebär enligt Svensson (2015) att gå in förutsättningslöst i materialet och 

utifrån vad materialet visar, då skapa en slutsats och bilda en teori om innehållet.  

Materialet analyserades utifrån en manifest innehållsanalys. Skillnaden på en manifest 

och en latent innehållsanalys enligt Graneheim och Lundman (2004) är att en manifest 

innehållsanalys fokuserar på det uppenbara i materialet för att undersöka hur materialet 

besvarar studiens syfte, medan en latent innehållsanalys innebär att tolka resultatets 

underliggande mening. En manifest innehållsanalys lämpade sig väl eftersom syftet med 

studien var att undersöka det uppenbara i materialet, att sammanfatta intervjudeltagarnas 

egna beskrivningar och upplevelser av samhällsplaneringen och vuxnas fysiska aktivitet 

och trygghet i Trelleborgs kommun. Därför ansågs det inte aktuellt att analysera 

materialet enligt en latent innehållsanalys då det inte krävdes en tolkning av resultatets 

underliggande mening för att besvara studiens syfte.  

Första fasen av analysarbetet var att transkribera insamlat material. Transkriberingen 

genomfördes löpande under de veckor intervjuerna pågick. Det underlättade 

transkriberingen eftersom intervjutillfällena fortfarande fanns kvar i minnet. Efter 

samtliga transkriberingar var slutförda, lästes materialet igenom grundligt flera gånger för 

att skapa en djupare förståelse för materialet. Redan i den fasen kunde ett genomgående 

mönster skönjas i materialet. Vidare studerades materialet ytterligare och dess likheter 

och olikheter som var av vikt för studiens syfte. Med hjälp av Graneheim och Lundmans 

(2004) innehållsanalys tabell sorterades de meningsbärande delarna ut tillsammans med 

citat, vilket sedan kondenserades ner ytterligare med fokus att vidmakthålla 

huvudinnehållet. Sedan utformades koder för att lättare kunna sortera och organisera 

materialet. Därigenom sågs det ett tydligt mönster och kunde då skapas kategorier och 

subkategorier som sammantaget resulterade i ett övergripande tema.    

Flera av intervjudeltagarna önskade att få ta del av resultatet innan det publiceras för att 

garantera att det inte har uppstått något missförstånd under intervjun. Graneheim och 

Lundman (2004) lyfter att det är viktigt att upprätthålla ett gott samarbete mellan forskare 

och deltagare så att intervjuresultatet upplevs ömsesidigt och korrekt. Birt, Scott, Cavers, 

Campbell och Walter (2016) beskriver Member-checking som ett verktyg som ofta 

används i kvalitativa undersökningar för att säkerställa och höja studieresultatets 

trovärdighet och tillförlitlighet. Resultatet skickades därför till deltagarna som gav sitt 

godkännande då de upplevde att resultatet gav en sann bild.  

Nästa sida visar ett exempel hur innehållsanalysen genomfördes.  
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Tabell 1. Exempel på del av innehållsanalysen 

Meningsbärande enhet Kondenserad enhet Kod Subkategori Kategori Tema 

¨Att man har tillgång och närhet till en 

attraktiv utemiljö är superviktigt, vi blir ju 

mer och mer stillasittande framför skärmar 

och då är närhet till parker, utomhusgym eller 

spontanidrottsplatser jätteviktigt, så att man 

inte behöver åka i väg långt.¨ (I8) 

Det är viktigt med en 

attraktiv utemiljö med 

tillgång och närhet till 

parker, utomhusgym eller 

spontanidrottsplatser, för att 

inte behöva åka i väg långt. 

Attraktiv 

närmiljö med 

rätt 

förutsättningar.  

Närmiljö med 

rätt 

förutsättningar 
Fysiska 

påverkansfaktorer  

¨Vi håller just nu på att arbeta med mer 

belysning för att skapa mer rörelse och för att 

skapa en ökad trygghet¨ (I4) 

Arbetar med mer belysning 

för att öka rörelse och 

trygghet. 

Belysning kan 

öka rörelse och 

upplevd 

trygghet. Trygghet 
Sociala 

påverkansfaktorer  

¨Oftast kommuniceras det ut mest 

information i samband med att det görs en 

åtgärd eller att något nytt invigs eller vid en 

förändring. Men kanske att vi borde vara 

mycket bättre och ha en plan över hela året 

över olika rekreations, utomhus och 

rörelsetips. Även om kommunen inte står 

bakom det så är det ju vår plats och vi borde 

bli bättre på att informera om det¨ (I9) 

Bli bättre på att informera ut 

om olika rekreations, 

utomhus och rörelsetips 

över hela året och inte 

enbart vid åtgärder eller 

förändring.  

Medvetande-

göra om 

möjligheter i 

kommunen.  Kommunikation 

Insatser för ökad 

trygghet och 

fysisk aktivitet 

Samhälls- 

planering 

som 

påverkar 

trygghet 

och fysisk 

aktivitet 

5. Etiska överväganden 

Etiska överväganden har gjorts före och under studien för att tillgodose de olika kraven 

enligt Vetenskapsrådet (2002). Det betyder att studiens nytta för individ och samhälle har 

vägts mot den enskilde individens säkerhet och hälsa. Den enskilde individen får aldrig 

utsättas för någon form av skada, kränkning eller förödmjukelse och därför har studien 

genomförts enligt de fyra kraven: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. För att tillgodose individens säkerhet har 

möjliga risker vägts mot studiens förväntade nytta. Det finns enbart en 

yrkesmässigrelation till en av intervjudeltagarna, vilket är en samordnare från Trelleborgs 

kommun som medverkade i pilotintervjun. Resterande intervjudeltagare finns det ingen 

tidigare relation till. 
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5.1 Risk och nytta 

Möjliga risker och nytta övervägdes noggrant före studien genomfördes. Det bedömdes 

att det inte fanns några potentiella risker med studien, eftersom intervjufrågorna inte 

ansågs vara av känslig karaktär och var inte personliga. Intervjufrågorna bestod av 

intervjudeltagarnas upplevelse och beskrivningar gällande samhällsplaneringen i 

Trelleborgs kommun och hur den anses påverka vuxnas fysiska aktivitet och trygghet i 

kommunen. Det ansågs inte vara en risk att intervjufrågorna skulle upplevas som ett 

integritetsintrång då frågorna inte var personliga. Intervjun förväntas inte heller att leda 

till några obehagliga effekter på lång sikt. Sannolikheten var liten att deltagarna skulle 

uppleva frågorna som obehagligt då samtliga intervjupersoner arbetar aktivt med hälsa 

eller samhällsplanering i kommunen och har sen tidigare en kännedom om 

kommuninvånarnas hälsostatus. Det bedömdes således att studien kunde leda till mer 

nytta än risker, eftersom studiens resultat planeras att användas som grund för framtida 

folkhälsoinsatser i kommunen, med inriktning att öka kommuninvånarnas fysiska 

aktivitet och trygghet. Det kan på lång sikt bidra till en bättre hälsa för alla 

kommuninvånare oavsett ålder. Enligt Bringsén och Nilsson Lindström (2019) går det att 

motivera studien som etiskt försvarbar om studiens positiva konsekvenser väger över de 

negativa konsekvenserna. 

5.2 Informationskravet 

Informationskravet tillgodosågs genom att vid första mejlkontakt bifoga ett utförligt 

informationsbrev till intervjudeltagarna. Enligt Vetenskapsrådet (2002) har forskaren 

skyldighet att informera undersökningsdeltagarna om all information som kan påverka 

deltagarnas intresse att medverka i studien samt risk och nytta som deltagarna kan komma 

att uppleva. Informationsbrevet innehöll därmed all information som kunde komma att 

påverka valet av att delta i studien, att deltagandet var frivilligt samt att deltagandet kunde 

avbrytas när som helst. Det gavs information om syftet med studie och bakgrund till 

varför studien var viktig att genomföra. Det beskrevs hur intervjuerna skulle genomföras 

och att intervjuerna skulle spelas in. Information om intervjufrågornas karaktär och 

känslighet beskrevs samt risk och nytta som deltagaren kunde komma att uppleva. Det 

gavs information om var studien kommer att publiceras samt att studien kan komma att 

användas sekundärt på kommunal nivå. Deltagarna blev garanterade total konfidentialitet. 

Informationsbrevet innehöll även information om vem som skulle genomföra studien med 

tillhörande kontaktuppgifter.      
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5.3 Samtyckeskrav 

Vetenskapsrådet (2002) lyfter att forskaren alltid bör erhålla samtycke från 

undersökningsdeltagarna samt med information om att deltagandet kan avbrytas när som 

helst. För att tillgodose samtyckeskravet skickades en samtyckesblankett tillsammans 

med informationsbrevet om studien via mejl. Det innehöll information om att det krävdes 

ett medgivande för att delta i studien, då deltagandet var frivilligt. Det beskrevs att ett 

samtycke kunde inhämtas på två sätt, muntligt via ljudupptagning under intervjutillfället 

eller med en underskrift på blanketten som sedan hade behövts skannas in och mejlas 

tillbaka, alternativt skickas tillbaka via post. Samtliga intervjudeltagare valde att lämna ett 

muntligt samtycke under intervjutillfället.  

5.4 Konfidentialitetskrav 

För att tillgodose konfidentialitetskravet beskriver Bringsén och Nilsson Lindström 

(2019) att högsta möjliga konfidentialitet bör ges och att personuppgifter ska förvaras 

säkert så att ingen annan kommer åt dem. Alla deltagare har via informationsbrevet 

försäkrats om högsta möjliga konfidentialitet samt att deras personuppgifter förvaras 

säkert så att ingen obehörig kommer åt dem. Insamlat material och ljudupptagning är 

sparat i min dator som enbart används av mig i mitt hem. Datorn lämnar inte hemmet och 

är alltid låst så att ingen kan komma åt materialet till studien. Materialet har enbart 

granskas av mig och min handledare på Högskolan i Kristianstad. I studien har inga 

personuppgifter använts. Samtliga deltagare har gett sitt samtycke till att deras 

verksamhet redogörs för i studien. För att undvika att någon ska kunna lista ut vem i 

verksamheten som sagt vad, benämns inte yrkestitel i metodbeskrivningen. Gällande kön 

beskrivs enbart hur många kvinnor respektive män som deltog i studien och inte i relation 

till verksamhet.  

5.5 Nyttjandekrav      

Nyttjandekravet har tillgodosetts i enlighet med Vetenskapsrådet (2002), då materialet 

som samlades in till studien enbart användes till studiens ändamål. Intervjudeltagarna 

blev informerade genom informationsbrevet som skickades via mejl samt även att studien 

kommer att publiceras på hemsidan DiVA.se och lämnas över till Trelleborgs kommun. 

Studien kan därmed komma att användas och publiceras sekundärt på kommunal nivå. 

När studien har publicerats och lämnats över kommer råmaterialet såsom ljudupptagning, 

transkribering och resultathantering att raderas från min dator.  
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6. Resultat 

Det insamlade materialet visar sammantaget en tydlig bild över hur kommunala och 

ideella aktörer upplever att samhällsplaneringen påverkar vuxnas fysiska aktivitet och 

trygghet i Trelleborgs kommun. Materialet kom att delas in i tre kategorier med 

tillhörande subkategorier. Den första kategorin benämns Fysiska påverkansfaktorer med 

subkategorierna: Fysisk aktivitet och hälsa, Närmiljö med rätt förutsättningar samt 

Centralort och landsbygd. Den andra kategorin rubriceras Sociala påverkansfaktorer med 

subkategorierna: Kultur och socioekonomi samt Trygghet. De två kategorierna ringar 

tillsammans in huvudfaktorerna som upplevs påverka vuxnas fysiska aktivitet samt 

trygghet i relation till samhällsplanering. Den tredje kategorin benämns Insatser för ökad 

trygghet och fysisk aktivitet med subkategorierna: Behov och efterfrågan samt 

Kommunikation. Den tredje kategorin uppkom eftersom resultatet även belyser förslag på 

framtida åtgärder samt önskemål. Nedan i tabell 2 presenteras kategorierna med 

tillhörande subkategorier. Deltagarna kommer att benämnas som intervjudeltagare i 

texten och i citaten står I1- I10 inom parentes, för intervjudeltagare ett till tio.  

 Tabell 2. Översikt över resultatets tema, kategorier och subkategorier 

Tema: Samhällsplanering som påverkar fysisk aktivitet och trygghet 

Kategori Subkategori 

Fysiska påverkansfaktorer   

Fysisk aktivitet och hälsa 

Närmiljö med rätt förutsättningar 

Centralort och landsbygd 

Sociala påverkansfaktorer 

Kultur och socioekonomi 

Trygghet 

Insatser för ökad trygghet och 

fysisk aktivitet 

Behov och efterfrågan 

Kommunikation 

6.1 Fysiska påverkansfaktorer 

6.1.1 Fysisk aktivitet och hälsa 

Intervjudeltagarna lyfte fram samhällsplanering i närmiljö som mer betydelsefull för 

individers fysiska aktivitet och hälsa under Covid 19-pandemin eftersom pandemin har 
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inneburit att mer tid spenderas i närmiljö. Intervjudeltagarna upplevde att den fysiska 

aktiviteten har ökat bland vuxna i kommunen den senaste tiden, vilket grundade sig i att 

allt fler individer har synts ute i närmiljö för att motionera och umgås. Anledningen till den 

upplevda ökningen kan dock vara på grund av Covid 19-pandemin menade 

intervjudeltagarna, eftersom fler individer motionerar utomhus av smittsäkerhetsskäl. Det 

behöver då inte innebära att det är en faktisk ökning av den fysiska aktiviteten i kommunen 

utan det kan betyda att de individer som vanligtvis motionerar inomhus nu väljer att 

motionera utomhus i stället under pandemin. Intervjudeltagarna berättade dock att de visste 

att hälsan har försämrats gällande vissa hälsoindikatorer i kommunen, bland annat 

tobaksrökning och minskad fysisk aktivitet, men att det inte speglade intervjudeltagarnas 

upplevelse eftersom allt fler kommuninvånare har synts ute för att motionera. 

Intervjudeltagarna trodde inte att hälsan bland vuxna i kommunen var bättre eller sämre 

jämfört med andra närliggande kommuner. 

Jag har dålig koll på folkhälsan, men jag vill minnas att det är många 

som röker fast det har skett en minskning, så vi ligger över genomsnittet 

tror jag och om jag drar paralleller så har man en hög andel som röker 

så är det nog fler som inte rör på sig eller är överviktiga med dålig 

fysisk och psykisk hälsa, då det hänger ihop. (I5) 

Man ser ju färre på gymmet nu på grund av Corona men man ser ju 

ändå dom ute och motionerar vilket är kul. (I7) 

Intervjudeltagarna upplevde att fysisk aktivitet och att ta hand om sin hälsa har blivit en 

ökad trend i samhället. De berättade att intresset för utomhusgym och padel i kommunen 

har ökat och blivit alltmer populärt. Dock fanns det delade meningar om den ökade 

trenden i relation till ålder. Ett fåtal intervjudeltagare upplevde att det fanns en stor 

skillnad i vuxnas fysiska aktivitet, där vuxna över 40 år ansågs motionera betydligt 

mindre än yngre vuxna. Medan andra intervjudeltagare upplevde att lika många unga som 

vuxna och äldre har synts ute för att motionera, men att val av motion skilde sig åt 

beroende på ålder. Kvinnor upplevdes cykla i större utsträckning medan fler män tränade 

på utomhusgym och spelade padel. Över lag upplevde intervjudeltagarna att den fysiska 

aktiviteten i kommunen har haft en positiv utveckling och att det sannolikt kommer ske 

ett generationsskifte där det kommer bli vanligare att motionera längre upp i ålder. 

Jag ser fler yngre människor ute, det är färre äldre som jag kan se ute. 

Jag tror att man har mindre fysisk aktivitet som äldre, det är säkert en 

generations grej som kommer att försvinna med kommande generationer 

att man fortsätter röra på sig längre upp i åldern. De äldre som är fysisk 

aktiva är nog med i en förening eller att man har någonstans man går 

och tränar på. (I9) 



 

 

 

30 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

 

6.1.2 Närmiljö med rätt förutsättningar 

Intervjudeltagarna lyfte fram närmiljön som ytterst betydelsefull för hälsan eftersom det 

påverkar val av rörelse i vardagen, såsom val av transportmedel, fysisk aktivitet och 

utomhusvistelse. Intervjudeltagarna beskrev en hälsofrämjande närmiljö på liknande sätt 

och även vad som är viktigt för att kunna främja en ökad fysisk aktivitet. De lyfte främst 

fram en attraktiv och trygg samhällsplanering med tillgång och närhet till parker, 

grönområden, utomhusaktiviteter, cykelvägar och promenadstråk avskilt från biltrafik 

med god belysning. Intervjudeltagarna lyfte även lika förutsättningar för motion och att 

det borde erbjudas gratis aktiviteter för att möjliggöra fysisk aktivitet för alla i kommunen 

oavsett socioekonomiska förhållanden.  

Samhällsplaneringen har en mycket stor betydelse för hälsan, just 

tillgång till parker, grönområden, aktivitet i form av utomhus gratis 

aktiviteter. Det är då lättare att nyttja det om de är nära än om du måste 

ta dig med bil eller buss. Gratis aktiviteter är viktiga tror jag för att alla 

ska ha tillgång till säkra och trygga platser i närområdet. (I6) 

Närhet och möjlighet till rörelse i närmiljö ansågs vara av stor betydelse för att kunna 

motivera till en ökad vardagsmotion och fysisk aktivitet. Genom att förenkla så mycket 

som möjligt och att inte behöva vara beroende av bil eller kollektivtrafik upplevdes 

uppmuntra till fysisk aktivitet och minska stillasittande inomhus enligt intervjudeltagarna. 

Dock fanns det delade åsikter om det skulle vara på bekostnad av framkomligheten med bil 

eller inte. Intervjudeltagarna ansåg att en försvårad bilframkomlighet tillsammans med fler 

och bättre cykelvägar kan öka den aktiva transporten och den dagliga motionen. Men det 

kan också leda till ett ökat missnöje bland kommuninvånarna samt att de individer som vill 

köra bil gör sannolikt det ändå fast det blir svårare eller kostar mer.  

Tillgång och närhet till en attraktiv utemiljö är ju superviktigt, vi blir ju 

alltmer och mer stillasittande framför skärmar och att då ha närheten 

till en park eller nära till utomhusgym eller en spontanidrottsplats är 

jätteviktigt, så att man inte behöver åka i väg långt. (I8) 

Intervjudeltagarna upplevde att samhällsplaneringen i Trelleborg till viss del främjade 

fysisk aktivitet eftersom det fanns många olika möjligheter i utomhusmiljö, såsom flera 

olika grönområden och utomhusgym. Det stora utbudet av grönområden nämndes vid 

varje intervjutillfälle, särskilt Albäcksskogen som beskrevs som en rekreations- och 

motionsplats för alla åldrar. Albäcksskogen förklarades vara en äldre park som har rustats 

upp med välplanerade och tydliga motionsspår för promenad och löpning med god 

belysning. Generationsparken lyftes även fram som en plats för unga som äldre, eftersom 

parken har allt från skateramp till lekplats och bänkar, där hela familjer kan umgås 

tillsammans. Utomhusgymmet i Svanholm var ytterligare ett utomhusgym som beskrevs 
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som modernt med bra redskap samt med en motionsslinga i anslutning till gymmet. 

Motionsslingan har skapats av två hälsocoacher som har satt upp stolpar längst 

motionsrundan med QR- koder som kan skannas in med mobiltelefonen för att få upp 

videos med rörelsetips via Youtube. Det var något som lyftes fram som motiverande och 

uppmuntrande till fysisk aktivitet. Intervjudeltagarna tyckte att kommunen har gjort en 

god insats med att rusta upp olika parker och skapat fler utomhusgym. Det ansågs som 

viktiga insatser för kommuninvånarnas hälsa då Covid 19-pandemin har inneburit färre 

möjligheter till fysisk aktivitet inomhus. Intervjudeltagarna beskrev även närheten till 

havet som en god möjlighet för motion och rekreation. Vidare beskrev intervjudeltagarna 

att Trelleborg är en av de kommuner som har ett mycket brett föreningsliv där det ansågs 

finnas något för alla individer.  

Jag tycker man gör mycket bra. Framför allt det man har gjort ute vid 

Albäcksområdet, man har gjort löparslingor med god belysning och 

verkligen utmärkt att här kan man ut och springa. Det har ju funnits ett 

tag men det har inte varit så välskött eller genomtänkt, så absolut att det 

är bra men det finns saker som skulle kunna bli bättre. (I5) 

Intervjudeltagarna berättade om ett pågående projekt som kommunen har startat upp för 

att bland annat främja en ökad fysisk aktivitet bland kommuninvånarna. Projektet 

benämns som ¨En miljon idéer¨ och har skapats för att öka medborgarnas delaktighet i 

beslut gällande olika insatser för att blanda annat främja hälsa och fysisk aktivitet i 

kommunen. Medborgarna har därför fått rösta fram förslag på olika insatser för en viss 

summa pengar. Intervjudeltagarna beskrev att nästan alla förslag resulterade i insatser 

med inriktning fysisk aktivitet för alla åldrar, som bland annat utomhusgym, naturlekplats 

och multiarena. Intervjudeltagarna lyfte fram vikten att kunna påverka och att vara 

delaktiga i hur närmiljön ska utvecklas och förändras, eftersom en ökad delaktighet kan 

motivera och uppmuntra till ökad fysisk aktivitet. Intervjudeltagarna belyste dock att 

Trelleborg bör bli bättre på att underhålla nuvarande anläggningar och grönområden som 

redan finns i kommunen. Det lyftes fram att det klottras mycket i kommunen och att det 

ger ett tråkigt intryckt av utomhusmiljön, vilket kanske inte bjuder in till motion på 

samma vis som en hel och ren utomhusmiljö skulle kunna göra. Intervjudeltagarna 

belyste även vikten av att motionsanläggningar ska vara tillgängliga för alla individer 

oavsett rörelseförmåga, syn- och hörselförmåga, vilket en resurs kommer att undersöka 

vidare under våren.  

Vi ha fått en resurs nu över våren där man ska inventera alla 

anläggningar för att undersöka tillgängligheten, det är jätteviktigt att 

man ska kunna ta del av ett aktivt föreningslivs fast man har rullstol 

eller om man inte ser eller hör, att det finns rätt förutsättningar för alla.  

(I8) 



 

 

 

32 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

 

Intervjudeltagarna upplevde att det fanns en stor brist på cykelvägar i kommunen. Enligt 

intervjudeltagarna borde Trelleborg vara en cykelstad eftersom avstånden inom kommunen 

är korta. Men på grund av bristen av säkra och tillgängliga cykelvägar beskrevs det som 

svårt att ta sig runt i kommunen på cykel, både i centrum och på landsbygden, främst på 

grund av att det inte finns cykelvägar överallt och en brist på belysning. Intervjudeltagarna 

berättade att Trelleborg benämns som en av de mest bilvänliga kommuner i Skåne. Det 

beskrevs som enklare att köra bil än att cykla i kommunen och att nästan alla i kommunen 

kör bil oavsett om det gäller ett ärende i centrum eller till närmaste matbutik. 

Intervjudeltagarna beskrev vardagsmotionen som låg bland kommuninvånarna men 

eftersom det ansågs vara den viktigaste motionen för hälsan lyftes vardagsmotionen fram 

som viktigt att främja. Därför har kommunen påbörjat arbetet med att bygga bredare 

cykelvägar på vissa ställen i centrala Trelleborg men arbetet upplevdes gå långsamt framåt.  

Staden är väldigt gynnande för bilar, Trelleborg är en av de kommuner i 

Skåne som är den mest bilvänliga kommunen. Det är ju en 

bilanvändande stad. Men det finns stor potential att arbeta mer för gång 

och cykel, det är ju väldigt nära till allt. (I3) 

6.1.3 Centralort och landsbygd 

Intervjudeltagarna upplevde en stor skillnad gällande möjligheter till fysisk aktivitet och 

aktiv transport i centralorten och på landsbygden i Trelleborg. Det beskrevs att 

landsbygden erbjöd betydligt färre motionsmöjligheter, få cykelvägar samt en snäv sektor 

gällande föreningsliv jämfört med centralorten. Trots att intervjudeltagarna inte visste om 

det fanns en skillnad gällande den fysiska aktiviteten rent geografiskt i Trelleborg, 

nämnde intervjudeltagarna att den fysiska aktiviteten troligen var mindre på landsbygden 

och främst i de mindre byorterna just på grund av att det inte fanns samma möjligheter 

som i centrum och i de stora byorterna, Skegrie och Anderslöv. Bristen på cykelvägar 

upplevdes vara ett problem i stora delar av kommunen, men främst på landsbygden. Det 

beskrevs som otryggt att cykla på flera ställen på landsbygden då det innebar att cykla 

längst trafikerade vägar. Det fanns även en upplevd brist på promenadstråk och 

kollektivtrafik vilket resulterar i att landsbygdsbor blir beroende av bil som 

transportmedel. Vardagsmotionen blir därför lidande då valfriheten att välja säker aktiv 

transport inte upplevdes som ett alternativ. Intervjudeltagarna berättade även att 

ficklampa behövs när de ska rasta sin hund på kvällstid då det inte fanns belysning. Det 

ansågs därför mer möjligt att motionera på dagtid på landsbygden eftersom det blir mörkt 

så fort solen har gått ner. Därför blir den fysiska aktiviteten många gånger låg under 

veckodagarna eftersom det upplevs omständligt och tidskrävande att behöva bege sig in 

till centrala Trelleborg efter arbetet för att motionera. 
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Ute på landsbygden Anderslöv och Skegrie finns det verksamheter och 

bebyggd miljö med aktiviteter och föreningar med möjlighet att vara ute 

och fortfarande vara i det offentliga rummet i ett sammanhang. Där 

finns det nog mycket fysisk aktivitet, men jag tror att landsbygdsdelen 

som ligger mellan dom orterna inte har samma förutsättningar med 

kollektivtrafik och aktiv transport, den dagliga motionen försvinner då 

man blir mer bilburen. Det är heller inte så lätt att ta en promenad 

längst vägen då man går oskyddat. (I9) 

Men trots att möjligheterna är avsevärt mycket färre på landsbygden fanns det ändå inget 

uttalat missnöje bland intervjudeltagarna utan mer en önskan att förbättra cykelslingor, 

promenadstråk och belysning. Även att undvika att centralisera för mycket, att inte enbart 

satsa på centralorten utan även förlägga resurser på att utveckla landsbygden. De 

intervjudeltagare som var mer bekanta med landsbygden beskrev att det fanns en god 

sammanhållning bland byborna, vilket ansågs som mindre vanligt i centralorten. 

Sammanhållningen upplevdes främja en trygghet eftersom ¨alla känner alla¨ och hjälper 

varandra vid behov. Intervjudeltagarna lyfte dock nyttan i förhållande till kostnaden 

gällande utveckling av cykelvägar på landsbygden. Nytta för landsbygdsbornas hälsa var 

given, men att ett sådant arbete skulle bli väldigt kostsamt för kommunen eftersom det 

enbart gynnar ett litet antal av kommuninvånarna. Det ansågs även mindre troligt att 

landsbygdsborna skulle välja cykeln i stället för bilen i den utsträckningen att insatsen 

skulle kunna motiveras lönsam. Därför satsas det mer på centralorten då det gynnar fler 

kommuninvånare och anses därför vara mer kostnadseffektivt enligt intervjudeltagarna. 

Vi försöker framför allt att skapa en god gemenskap i området, där vi 

alla kan hålla ihop och att alla lär känna varandra. Som en riktig 

bullerbykänsla. Det skapar en trygghet så slipper man vara orolig och 

rädda för varandra. (I1) 

Att utveckla cykelvägar på landsbygden är en stor investering som 

gynnar ett litet antal. Det är ju såklart positivt för 

landsbygdsutvecklingen men om man pratar om andel personer bör man 

göra satsningar i tätbebyggda områden då det är där de största 

vinningar finns. (I3) 
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6.2 Sociala påverkansfaktorer 

6.2.1 Kultur och socioekonomi 

Intervjudeltagarna lyfte fram att det kanske krävs ett generationsskifte av kultur och 

socioekonomiska förhållande tillsammans med en närmiljö som erbjuder fler möjligheter 

till fysisk aktivitet och vardagsmotion för att nå en ökad fysisk aktivitet bland vuxna i 

kommunen. Intervjudeltagarna beskrev Trelleborg som en före detta arbetarstad med låg 

utbildningsnivå, vilket ofta innebär mindre fysisk aktivitet och en sämre hälsa. Det 

förklarades som en slags kultur att kommuninvånarna tränar mindre och har sämre 

matvanor och att förändra en sådan kultur kan vara svårt menade intervjudeltagarna. 

Bilåkandet kunde även tolkas in i social miljö, då det beskrevs som en invand kultur att 

köra bil. Det fanns dock en upplevelse av att det sker ett generationsskifte i takt med att 

Trelleborg växer, där allt fler flyttar in i kommunen från olika socioekonomiska 

förhållanden samt att allt fler yngre motionera i större utsträckning. Det kan betyda att fler 

individer med bättre socioekonomiska förhållande flyttar in i kommunen och att det skapas 

en ny kultur med bättre motions- och matvanor samt att fler motionerar längre upp i åldern. 

Men intervjudeltagarna menade att en sådan förändring av en hel kultur sannolikt tar lång 

tid. Det fanns å andra sidan en upplevelse om att den fysiska aktiviteten och medvetenheten 

kring hälsa och motion till viss del redan har ökat i kommunen. 

Det verkar finnas en ökning av fysisk aktivitet, det är en trend i 

samhället att prata mer om vikten av vardagsmotion, fysisk aktivitet och 

hemmaträning. Befolkningsstrukturen i Trelleborg har även förändras i 

takt med att Trelleborg har växt delvis på grund av stark inflyttning från 

andra kommuner från olika socioekonomiska sammanhang vilket också 

påverkar hur mycket man rör på sig. (I9) 

6.2.2 Trygghet  

Den upplevda tryggheten och den faktiska tryggheten i närmiljö var faktorer som 

nämndes vid varje intervjutillfälle. Trygghet ansågs vara en avgörande faktor för den 

fysiska aktiviteten och den vardagliga motionen. Det fanns en viss kännedom bland 

intervjudeltagarna att den upplevda tryggheten har försämrats i kommunen och att den 

senaste statistiken visade en upplevd otrygghet bland främst kvinnor i kommunen. 

Intervjudeltagarna ansåg även att det generellt sett har blivit mer otryggt i utomhusmiljön, 

men att det inte enbart innefattar Trelleborg utan över lag i samhället. Intervjudeltagarna 

berättade att den upplevda otryggheten sannolikt är störst bland kvinnor och äldre. Det 

belystes av intervjudeltagarna att känslan av otrygghet i sin närmiljö kan påverka 

motionsvanor och upplevas begränsande i val av aktiviteter, vilket sannolikt kan leda till 
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att individer isolerar sig hemma och blir mer stillasittande menade de. Till viss del 

upplevde intervjudeltagarna att det görs en del insatser för att öka tryggheten i 

kommunen, såsom trygghetsvandringar, kommunen klipper ner buskage samt har 

påbörjat att förbättra belysningen på vissa ställen. Men att det fanns mer att göra för att 

öka den upplevda tryggheten bland kommuninvånarna. Intervjudeltagarna lyfte även fram 

att den upplevda tryggheten egentligen inte behöver spegla den faktiska tryggheten i 

kommunen som exempelvis brottsstatistik. Därför ansåg intervjudeltagarna att det var 

särskilt viktigt att förbättra belysning, kommunikation och att skapa öppna samhällen med 

mer rörelse vid alla tidpunkter på dygnet för att öka den upplevda tryggheten bland 

kommuninvånarna.  

För att det ska gå att främja den fysiska aktiviteten så behövs det 

verkligen arbetas med tryggheten, för det spelar ingen roll hur mycket vi 

förändrar miljön och skapar fler förutsättningar för upplevs det inte 

tryggt kommer ändå ingen vilja vara där. (I5) 

Intervjudeltagarna beskrev att upplevelsen av otrygghet var störst i centrala Trelleborg, 

främst på grund av att det rörde sig mer ungdomsgäng i centrum än på landsbygden. På 

landsbygden var det främst brist på belysning och osäkra promenad- och cykelvägar som 

upplevdes öka känslan av otrygghet, men att det fanns en god sammanhållning på 

landsbygden som upplevdes som en trygghetsfaktor. Intervjudeltagarna nämnde 

föreningslivet som stort i centrala Trelleborg och att det fanns möjligheter till sociala 

träffar utomhus för alla åldrar, vilket upplevdes stärka känslan av upplevd trygghet i de 

centrala delarna. Känslan att vara delaktig i ett sammanhang med god gemenskap 

beskrevs av intervjudeltagarna som en viktig del i att öka den upplevda tryggheten. 

Intervjudeltagarna beskrev också vikten av att placera utomhusanläggningar för fysisk 

aktivitet relativt centralt så att det inte upplevs som ensamt och otryggt. Det förklarades 

att de ställen som kommunen aktivt har pekat ut som motionsställen såsom 

Albäcksskogen ligger ofta undanskymt och i regel utanför de sociala rummen i 

kommunen. Det innebär att det blir väldigt mörkt och folktomt på kvällstid och skapar 

sannolikt känsla av otrygghet, vilket resulterar i att färre individer vågar bege sig dit på 

kvällstid för att motionera.  

Det är svårt för yngre kvinnor att röra sig i dessa parker på kvällen jag 

tror inte man gör det ensam ute i Albäck. (I2) 



 

 

 

36 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

 

6.3 Insatser för ökad trygghet och fysisk aktivitet 

6.3.1 Behov och efterfrågan 

Intervjudeltagarna berättade att förr byggdes samhällen utan någon planering att skapa och 

främja trygghet och fysisk aktivitet, utan då var det mer fokus på att få upp så mycket 

byggnader som möjligt. Det resulterade i att spontanidrottsplatser ofta placerades utanför 

bostadsområdena, vilket gjorde att få individer nyttjade dem. Men intervjudeltagarna 

upplevde att kommunen har fått ett mer hälsofrämjande fokus, vilket sannolikt kan vara på 

grund av att den fysiska aktiviteten blir allt mindre och att övervikt och ohälsa ökar. 

Kommunen försöker därför bemöta invånarnas behov och efterfrågan för att uppmuntra till 

mer fysisk aktivitet. Trots att det fanns en genomgående upplevelse bland 

intervjudeltagarna att kommunen har en del att förbättra innan samhällsplaneringen upplevs 

som hälsofrämjande, fanns där ändå en gemensam åsikt om att kommunen har lyckats 

bemöta behov och efterfrågan i samband med Covid 19-pandemin. Främst med insatserna 

att skapa fler utomhusgym, padelhallar samt motionsvänliga parker, vilket har använts 

flitigt under Covid 19-pandemin. 

Förr byggde man spontanidrottsplatser bara för att, nu tänker man mer 

utifrån behov och vad som efterfrågas och vem som nyttjar det och i 

vilken grad man nyttjar det. (I8) 

Flera av intervjudeltagarna arbetar på Trelleborgs kommun med samhällsplanering och 

hälsa på olika sätt, de beskrev hur kommunen planerar kommande folkhälsoarbete för att 

främja en ökad trygghet och fysisk aktivitet. Dock belyste intervjudeltagarna att sådant 

folkhälsoarbete tar tid, särskilt när det handlar om att skapa nya samhällen med fokus på 

attraktiv infrastruktur och stödjande miljöer som främjar trygghet, fysisk aktivitet och aktiv 

transport. Intervjudeltagarna berättade att de har som mål att områden ska planeras utifrån 

dag- och nattbefolkning, så att det är individer i rörelse alla tider på dygnet samt individer 

av olika åldrar och kön. Även att placera byggnader med fönster och ingång mot gatan med 

god belysningen är en tanke som kan skapa en ökad känsla av trygghet. Förutom det så har 

kommunen fokus på hållbarhet och arbetar för att skapa en mer gång- och cykelvänlig stad 

som inte är lika bilberoende. Det fanns en enighet bland intervjudeltagarna att aktiv 

transport och vardagsmotion är sannolikt viktigast för att främja hälsa och för att kunna 

motivera kommuninvånarna till mer fysisk aktivitet. Även att sådana insatser ska införas i 

hela kommunen och inte enbart i centrala Trelleborg lyfte intervjudeltagarna som 

betydelsefullt för att inkludera alla. Men intervjudeltagarna lyfte även att det bör göras med 

en viss försiktighet för att inte störa näringslivet i Trelleborg, eftersom butiker i centrum är 

beroende av besökare både från kommunen och utanför kommunen. Blir det då färre 

parkeringsplatser eller svårare att ta sig in till centrum med bil skulle det troligen leda till 
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att färre besöker Trelleborg. Därför lyftes det fram som viktigt att skapa fler möjligheter 

för aktiv transport men inte helt på bekostnad av bilen, utan att enbart försvåra för bilister. 

Det kan göras genom att placera parkeringsplatser lite längre bort från centrum, vilket 

skulle kunna främja att fler promenerar resten av biten eller att fler väljer att cykla. Bättre 

kommunaltrafik skulle sannolikt också främja att fler promenerar eller cyklar till och från 

hållplatser. Sådana små förändringar ansåg intervjudeltagarna främja kommuninvånarnas 

hälsa samt hållbarheten på olika sätt på längre sikt. Intervjudeltagarna nämnde även vikten 

av att skapa miljöer som uppmuntrar till rörelse utan att individer själva tänker på det, som 

bland annat att skapa promenadstråk med inbjudande miljöer som har exempelvis 

informerande text om byggnaders kultur eller guidade turer med en interaktiv ledare. 

Mötesplatser beskrevs även som en viktig del, där individer kan mötas upp och umgås, 

såsom grillplatser, bänkar och hundrastplatser. Sådana mötesplatser lyftes fram ytterst 

viktiga under den pågående Covid 19-pandemin, då mötesplatser utomhus har blivit ett nytt 

och säkert sätt att umgås på.  

Man får jobba med åtgärder för att försvåra för bilen för att folk ska 

vilja välja ett annat färdsätt. Det är ju egentligen två saker, det ena 

handlar om att skapa cykelvägar och tillgänglig men även jobba åt 

andra hållet att minska tillgängligheten för bilen. (I3) 

6.3.2 Kommunikation 

Intervjudeltagarna ansåg att kommunen bör bli bättre på att kommunicera ut vad som görs 

i kommunen gällande trygghetsåtgärder och vilka möjligheter kommunen erbjuder för 

fysisk aktivitet och socialt umgänge. Det fanns en enighet att det arbetas aktivt med att 

skapa och planera för stödjande och trygga miljöer men att det sedan inte kommuniceras 

ut till kommuninvånarna. Det gör ingen skillnad att arbeta i det dolda utan informationen 

måste kommuniceras ut till kommuninvånarna för att kunna skapa en ökad upplevd 

trygghet och för att kunna motivera till mer fysisk aktivitet. Kommunen bör därför bli 

bättre på att förmedla ut sådan information via kommunens hemsida och sociala medier, 

även information om vilka möjligheter som erbjuds till fysisk aktivitet och aktiv 

transport, såsom befintliga parker, utomhusgym, promenadstråk och cykelslingor. 

Intervjudeltagarna berättade att det görs i viss mån under sommartiden, men att det skulle 

vara en god idé att göra det året om, framför allt nu när många kommuninvånare arbetar 

hemifrån och nyttjar närmiljön i större utsträckning. Det skulle kunna motivera fler till en 

ökad fysisk aktivitet. Även vikten av att utföra sådana här studier lyftes fram av 

intervjudeltagarna, då det medför ett bra underlag att presentera för politikerna eftersom 

det synliggör vilka områden som är betydelsefulla att lägga resurser på för att i bästa mån 

främja hälsan och den hållbara utvecklingen i kommunen.  
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Oftast kommuniceras det ut mest information i samband med att det görs 

en åtgärd eller att något nytt invigs eller vid en förändring. Men vi 

borde kanske ha en plan över hela året över olika rekreations, utomhus 

och rörelsetips. Även om kommunen inte står bakom det så är det ju vår 

plats och vi borde bli bättre på att informera om det. (I9) 

Den stora utmaningen är att medvetandegöra medborgarna om vad vi 

gör, vi kan ju inte jobba i det dolda för då kan vi inte ändra känsla av 

trygghet eller otrygghet och inte faktiskt säkerhet, för om vi kollar på 

statistik så är Trelleborg säkert. Det är få anmälda brott per invånare, 

men när vi pratar om känslan så är det ju kopplat till individen och 

dennes erfarenhet och vad den pratar med sina kompisar om och är vi 

då inte tillräckligt bra på att meddela vad vi gör och varför så vet ju 

ingen om det. Vi måste ju tala om det och där brister vi lite grann. (I5) 

7. Diskussion    

Under resultatdiskussionen kommer huvudresultatet från respektive kategori att 

diskuteras med tidigare forskning samt med koppling till relevant teori. 

Metoddiskussionen kommer att diskutera metodvalet och genomförandet kopplat till 

studiens resultat. Begreppen tillförlitlighet, trovärdighet, pålitlighet, objektivitet samt 

överförbarhet kommer att behandlas och diskuteras.  

7.1. Resultatdiskussion 

Studiens resultat gav en tydlig bild över hur kommunala och ideella aktörer upplever att 

samhällsplaneringen påverkar vuxnas fysiska aktivitet och trygghet i Trelleborgs 

kommun. Utifrån resultatets kategorier har en syntes gjorts för att lyfta huvudresultaten, 

vilket kommer att diskuteras genom att peka på tre tydliga fynd från respektive kategori, 

som sedan kopplas till ett folkhälsovetenskapligt perspektiv. Det första fyndet är: Brist på 

möjligheter till aktiv transport, det andra fyndet är: Skillnader mellan landsbygden och 

centralorterna. Slutligen är det tredje fyndet: Upplevd otrygghet, vilket lyftes fram som 

en avgörande faktor för vuxnas fysiska aktivitet. Resultatdiskussionen kommer även att 

avslutas med en diskussion kring möjliga folkhälsoinsatser relaterade till behov och 

efterfrågan som uttryckts genom resultatet. Huvudresultaten kommer främst att diskuteras 

och kopplas till självbestämmande teorin (Self Determination Theory - SDT) av Ryan och 

Deci (2000), som fokuserar på hur individers motivation, självbestämmande, personliga 

utveckling och välbefinnande påverkas av den fysiska och sociala miljön de befinner sig 

i. 
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Det första huvudresultatet, om bristen på möjligheter till aktiv transport, visar att 

samhällsplaneringen upplevs påverka den fysiska aktiviteten och hälsan hos 

kommuninvånarna i hög grad genom att samhällsplaneringen styr hur individer väljer att 

röra sig i sin vardag. Det framkom i resultatet att samhällsplaneringen delvis upplevs 

främja vuxnas fysiska aktivitet i kommunen genom bland annat utomhusgym, padelhallar 

och tillgång till flera olika grönområden med möjlighet till promenad och löpning. Dock 

upplevs en brist gällande möjligheter till aktiv transport eftersom det inte finns säkra 

cykelvägar och promenadstråk genomgående i kommunen. Trelleborgs kommun lyftes 

fram som en av de mest bilvänliga kommunerna i Skåne eftersom kommunen upplevs 

främja bilkörning i större utsträckning än aktiv transport, i motsats till att ta sig runt med 

cykel i kommunen som nämndes som svårt och i vissa fall omöjligt ute på landsbygden. 

Kommuninvånarna har därmed en sämre möjlighet och frihet att exempelvis kunna cykla 

till och från arbete alternativt att kunna bege sig ut på en spontan cykeltur eller promenad. 

En stor del av kommuninvånarna kan därav gå miste om möjligheten till vardagsmotion. 

Enligt självbestämmandeteorin (SDT) kan färre möjligheter till fysisk aktivitet och aktiv 

transport innebära en risk att kommuninvånarnas självbestämmande och motivation 

sjunker när de upplever att de inte har möjlighet att välja hur de vill röra sig och 

transportera sig i sin vardag. Upplevs miljön hämmande och kontrollerande blir det en 

direkt påverkan på kommuninvånarnas motivation (Josefsson & Jonsson 2019). En 

hämmande och kontrollerande miljö samt en minskad motivation påverkar även enligt 

SDT de grundläggande psykologiska behoven: autonomi, kompetens och tillhörighet, 

vilket kan minska kommuninvånarnas intresse för både fysisk aktivitet och 

vardagsmotion. Det finns då en risk att individer utvecklar amotivation, som innebär att 

den inre och yttre motivationen sjunker samt minskar drivkraften att utföra eller 

vidmakthålla en beteendeförändring (Ryan & Deci 2000). Enligt SDT kan en minskad 

drivkraft att utföra en beteendeförändring leda till ett ökat destruktivt beteende såsom 

ineffektivitet och passivitet då det upplevs som det är bortom den egna personliga 

kontrollen att kunna påverka val av motion och sin egen hälsa (Ryan & Deci 2000; 

Lindwall, Stenling & Weman-Josefsson 2019). Resonemanget stärks av en annan studie 

som gjorts tidigare i år och som visade att fysisk inaktivitet och fetma har ökat bland de 

vuxna kommuninvånarna i Trelleborgs kommun (Renfro 2021). 

Huvudresultatets andra fynd, om att det finns skillnader mellan landsbygden och 

centralorterna, visar att det även finns en geografisk skillnad gällande möjligheter till 

fysisk aktivitet och aktiv transport i Trelleborgs kommun. Som nämns ovan upplevs 

möjligheten till aktiv transport som bristfällig i stora delar av kommunen men på 

landsbygden är möjligheterna till aktiv transport betydligt färre. Precis som Faskunger 

(2013) nämner är det lätt att tro att landsbygdsbor har mer fysisk aktivitet i sin vardag då 

de har en större tillgång till grönområden och natur. Men för att det ska nyttjas krävs det 

att närmiljön erbjuder tillgängliga och säkra promenad- och cykelvägar med god 
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belysning samt motionsanläggningar och planerade grönområden. Resultatet visar att 

möjligheter till motionsanläggningar, grönområden, planerande cykelvägar och 

promenadstråk är få på landsbygden och upplevs på många ställen som obefintligt jämfört 

med centralorterna som har fler möjligheter till fysisk aktivitet. Det betyder att 

landsbygdsborna kan behöva ta sig in till centralorterna med bil eller kollektivtrafik för 

att kunna motionera innan eller efter arbetet, vilket enligt resultatet upplevs omständligt 

och tidskrävande. Det är enligt Lachman, Lipsitz, Lubben, Castaneda-Sceppa och Jette 

(2018) lättare för individer som redan har fysisk aktivitet som en rutin i sin vardag att 

vidmakthålla den trots att det upplevs omständligt (Lachman, Lipsitz, Lubben, Castaneda-

Sceppa & Jette 2018). Det innebär troligen att de landsbygdsbor som inte är regelbundna 

motionärer blir mer fysiskt inaktiva. Trelleborgs kommun (2020b) har en stor andel 

landsbygd, vilket innebär att det är en stor andel kommuninvånare vars hälsa riskerar att 

påverkas av färre möjligheter till aktiv transport, vardagsmotion och fysisk aktivitet. Färre 

möjligheter till aktiv transport, vardagsmotion och fysisk aktivitet kan vara en påverkande 

faktor till att fysisk inaktivitet, övervikt och fetma fortsätter att öka i kommunen. Kim och 

Hyuns (2018) studie lyfter fram att landsbygdsbor generellt sett är mer fysiskt inaktiva 

och är i regel mer överviktiga än stadsbor, eftersom de ofta har färre möjligheter till 

fysisk aktivitet, aktiv transport och vardagsmotion i närmiljö. Dock lyfter Kim och Hyun 

fram att de landsbygdsbor som har bättre möjligheter till fysisk aktivitet i sin närmiljö 

tenderar att vara mer fysiskt aktiva än stadsbor (Kim & Hyun 2018). Resultatet visar att 

det finns en önskan om mer fysisk aktivitet på landsbygden i Trelleborgs kommun, vilket 

sannolikt innebär att landsbygdsborna hade blivit mer fysisk aktiva om det funnits fler 

möjligheter. En önskan om mer fysisk aktivitet bland landsbygdsborna i Trelleborgs 

kommun kopplar till SDT genom att det verkar finnas en viss drivkraft och inre 

motivation kvar till att vilja öka sin fysiska aktivitet (Lindwall, Stenling & Weman-

Josefsson 2019). Önskan om mer fysisk aktivitet i vardagen kan ses som ett gott tecken 

eftersom det innebär att kommuninvånarna troligen skulle genomgå en 

beteendeförändring om rätt förutsättningar och möjligheter skulle ges i närmiljön. 

Upplevd otrygghet är huvudresultatets tredje fynd och lyfts fram som en påverkansfaktor 

för vuxnas fysiska aktivitet i kommunen. Det finns dock en enighet om att den upplevda 

tryggheten inte behöver spegla den faktiska tryggheten i kommunen och att den sannolikt 

inte är sämre i Trelleborgs kommun än vad den är i samhället i stort. Precis som 

Folkhälsomyndigheten (2019) belyser visar resultatet att trygghet i närmiljö är ett 

väsentligt behov för att kunna påverka sina levnadsvanor och hälsa. Enligt Renfro (2021) 

visar de senaste folkhälsoundersökningarna att den upplevda tryggheten i Trelleborgs 

kommun är lägre bland kvinnor och äldre samt att kvinnor och äldre har en större rädsla 

för att gå ut ensam jämfört med män och yngre vuxna. Det går även i linje med 

folkhälsomyndighetens senaste undersökning för hela riket (Folkhälsomyndigheten 

2019). Faktorer som upplevs öka den upplevda otryggheten och minska den fysiska 
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aktiviteten bland kommuninvånarna är enligt resultatet i föreliggande studie bristfällig 

belysning, mörka folktomma områden och stökiga ungdomsgäng. Bristfällig belysning 

och mörka folktomma områden upplevs dock som ett större hinder för fysisk aktivitet i 

kommunen då mörker och ensamhet ökar otryggheten. Bristfällig belysning lyftes även 

fram som ett ännu större problem på landsbygden då belysningen är betydligt sämre där. 

För många upplevda hinder till fysiska aktivitet i närmiljö leder ofta enligt SDT till en 

minskad motivation som ökar passivitet och fysisk inaktivitet (Lindwall, Stenling & 

Weman-Josefsson 2019; Josefsson & Jonsson 2019). Dock visar resultatet att 

landsbygdsborna upplevs ha en starkare gemenskap och sammanhållning med varandra 

jämfört med centralortsborna. Det förklarades som en främjande faktor för ökad trygghet 

eftersom ¨alla känner alla¨ och att det finns en känsla av att vara en del av ett 

sammanhang. Känslan av samhörighet går att koppla till teorin Känsla av sammanhang 

som beskriver hur en individs upplevelse av en situation kan skapa en ökad begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet i vardagen (Antonovskys 1996). Känsla av sammanhang 

kan sannolikt för landsbygdsborna utgöra en viss buffert mot känslorna att blir hämmade i 

sitt rörelsemönster, vilket de även kan finna en gemenskap i. Dock har den upplevda 

gemenskapen sannolikt inte ökat den fysiska aktivitet på landsbygden, eftersom Renfro 

(2021) lyfter fram enligt den senaste folkhälsoundersökningen i Region Skåne att det 

finns en minskad fysisk aktivitet bland vuxna i hela Trelleborgs kommun (Renfro 2021). 

Det kan troligen grunda sig i att det saknas möjligheter till trygg fysisk aktivitet och aktiv 

transport. Vikten av att öka den upplevda tryggheten med bättre belysning utomhus lyfter 

Salvo, Lashewicz, Doyle-Baker och McCormacks (2018) då deras studien visar att god 

belysning utomhus utgör en betydelsefull faktor för att kunna uppmuntra och motivera 

individer till en ökad fysisk aktivitet i närmiljö särskilt för kvinnor och äldre. 

Sammanfattningsvis visar resultatet tydligt att närmiljön i Trelleborgs kommun behöver 

sannolikt erbjuda en ökad valfrihet och fler möjligheter till trygg fysisk aktivitet och aktiv 

transport för att kunna uppmuntra och motivera sina kommuninvånare till mer fysisk 

aktivitet. Det är troligen sådana folkhälsoinsatser som kan utgöra störst skillnad mot den 

växande övervikten och fetman i kommunen. Faskunger (2013) och Eriksson et al.  (2020) 

lyfter fram att ökade möjligheter till aktiv transport och vardagsmotion är den fysiska 

aktivitet som är lättast för individer att anamma i sin vardagliga rutin och är därför viktig 

att främja i samhället. Eriksson et al. (2020) belyser att aktiv pendling oavsett intensitet 

och varaktighet har visat sig utgöra en stor förebyggande faktor mot övervikt, fetma och 

hjärt- och kärlsjukdomar. Därför är aktiv transport och vardagsmotion de mest effektiva 

folkhälsoinsatserna mot den växande övervikten och fetman i befolkningen (Eriksson et 

al. 2020). Skulle kommunen införa, enligt önskan och efterfrågan från kommuninvånarna, 

fler trygga och säkra cykelvägar skulle det sannolikt kunna utgöra en liten ¨knuff¨ i rätt 

riktning. Sådana folkhälsoinsatser benämns även enligt Bringsén och Nilsson Lindström 

(2019) som Nudging då det innebär att underlätta för individer att välja hälsosammare val 
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i vardagen. En hälsofrämjande närmiljö med fler säkra cykelvägar med god belysning 

skulle sannolikt bidra till att fler gjorde hälsosamma val i vardagen. Relaterat till SDT kan 

fler säkra cykelvägar med god belysning även främja ett ökat intresse för fysisk aktivitet 

då en hälsofrämjande och trygg miljö som erbjuder möjlighet till aktiv transport ökar 

känslan av personlig kontroll och inre motivation, vilket i sin tur stärker de 

grundläggande psykologiska behoven autonomi, kompetens och tillhörighet (Lindwall, 

Stenling & Weman-Josefsson 2019; Ryan & Deci 2000). Nudging utgör enligt Krisam, 

Korenke, Maier och Korenke (2020) även som störst skillnad om det finns förebilder i 

närmiljön som väljer hälsosammare val, då individer omedvetet blir påverkade av 

varandra. Därför skulle det sannolikt vara en fördel att införa folkhälsoinsatser i form av 

fler säkra cykelvägar med god belysning inom snar framtid i kommunen då det 

fortfarande finns ett stort intresse att öka sin fysiska aktivitet samt att Trelleborg håller på 

att växa, där fler från bättre socioekonomiska förhållanden flyttar in i kommunen. Bättre 

socioekonomiska förhållanden betyder ofta hälsosammare levnadsvanor såsom mer fysisk 

aktivitet (Folkhälsomyndigheten 2019). Det skulle kunna leda till att de nyinflyttade 

kommuninvånarna med bättre socioekonomi motiverar fler i kommunen till en mer aktiv 

livsstil.  

Ur ett folkhälsoperspektiv finns det därför en stor vinst att införa folkhälsoinsatser med 

fokus på att uppmuntra och öka motivation till fysisk aktivitet genom att skapa stödjande 

miljöer för aktiv transport.  Lachman, Lipsitz, Lubben, Castaneda-Sceppa och Jette 

(2018) påvisar även att fysisk aktivitet i form av aktiv transport är den mest 

kostnadseffektiva och icke-medicinska hälsofrämjande metod som finns mot övervikt och 

fetma. Sådana insatser lyfts även fram av Regeringskansliet (2019) som ytterst 

betydelsefulla för att kunna nå det övergripande nationella folkhälsopolitiska målet, att 

skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen för att 

minska de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Det går även i linje med 

WHO:s (2018) globala plan 2018–2023 med visionen ¨more active people for a healthier 

world¨ samt de 17 globala målen, eftersom fler stödjande och aktiva miljöer för aktiv 

transport och fysisk aktivitet främjar individers hälsa och den hållbara utvecklingen. Men 

trots att de kommunala och ideella aktörerna lyfter fram sådana folkhälsoinsatser som 

viktiga för kommuninvånarnas hälsa framkom det att det landar i en fråga om kostnad 

förhållande till nytta. Nyttan anses vara given och viktigt för kommuninvånarna. Men att 

sådana insatser som att utveckla cykelvägar på landsbygden blir en för hög kostnad i 

förhållande till nyttan och att det därför inte anses vara lönsamt att genomföra, eftersom 

få individer kan ta del av det. Därför satsar kommunen i större utsträckning på 

centralorterna eftersom nyttan blir större för fler invånare. Resonemanget går att koppla 

till Systemteorin (Bronfenbrenner 1979) som handlar om hur olika nivåer i ett system 

påverkar varandra, systemnivåerna benämns Mikro-, Meso-, Exo - och Makrosystem. Här 

kopplar det till att det finns ett synligt behov på mikronivå (individnivå), alltså ett behov 
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av mer aktiv transport och vardagsmotion hos kommuninvånarna, men att det på 

makronivå (samhällsnivå) inte prioriteras på grund av ekonomiska anledningar. Det kan 

grunda sig i att det på nationellt plan (makro) har definierats ett folkhälsopolitiskt 

övergripande mål med tillhörande målområden, som sedan ska realiseras på kommunnivå 

(meso/exo) och där kostnaderna för åtgärderna också ligger. Det kan således bli en 

diskrepans mellan de olika nivåerna eftersom många kommuner inte har de ekonomiska 

resurser som krävs för att genomföra det folkhälsoarbete som har beslutats på 

nationellnivå. Svårigheten i att olika nivåer ska harmoniera och haka i varandra för att 

fungera i alla steg är en del av komplexiteten med folkhälsoarbete. De prioriteringar 

kommunen gör påverkar således individen själv (mikro), i alla de miljöer hen verkar 

tillsammans med andra (meso och exo) och även interaktionen sinsemellan nivåerna upp 

på samhällsnivå (makro). Faskunger (2013) lyfter fram problematiken med att kommuner 

ofta centraliserar folkhälsoinsatser, vilket innebär att individer utanför de centrala delarna 

inte får samma möjligheter att förbättra sin hälsa eller vidmakthålla en god hälsa 

(Faskunger 2013). Det blir svårt att nå en förändring om individer inte ges rätt och lika 

förutsättningar för att kunna förbättra och ta hand om sin egen hälsa, vilket sannolikt 

kommer leda till att fysisk inaktivitet, övervikt och fetma ökar ytterligare i kommunen. 

Det i sin tur kan resultera i fler sjukskrivningar, mer sjukdom och ohälsa. Enligt 

Folkhälsomyndigheten (2019) kostar enbart övervikt och fetma samhället årligen över 70 

miljarder kronor och kommer sannolikt öka om det inte sker en förändring. 

Folkhälsomyndigheten lyfter därför fram vikten av att skapa fler hälsofrämjande miljöer 

för att nå en bättre folkhälsa och för att kunna minska utvecklingen av övervikt, fetma och 

flera folkhälsosjukdomar (Folkhälsomyndigheten 2019). Det borde således bli mer 

lönsamt och fördelaktigt för kommunen att satsa på inkluderande folkhälsoinsatser som 

innebär att utveckla möjligheten till säker och trygg aktiv transport för alla 

kommuninvånare oavsett var de bor. Än att enbart centralisera folkhälsoinsatserna, vilket 

kan komma att exkludera en del kommuninvånare och leda till risker för ökad övervikt, 

fetma och andra folksjukdomar på sikt. 

7.2. Metoddiskussion 

Studiens metod och genomförande kommer att diskuteras utifrån dess styrkor och 

svagheter som kommer att lyftas i relation till begreppen tillförlitlighet, pålitlighet, 

trovärdighet, objektivitet samt överförbarhet. Det är enligt Elo, Kääriäinen, Kanste, 

Pölkki, Utriainen och Kyngäs (2014) viktiga kriterier för att kunna bedöma om en 

kvalitativ undersökning anses som trovärdig.  

 

Studien har utgått ifrån en kvalitativ ansats eftersom det ansågs vara en lämplig metod för 

att i bästa mån besvara studiens syfte, vilket var att undersöka hur kommunala och ideella 

aktörer upplever att samhällsplaneringen påverkar vuxnas fysiska aktivitet och trygghet i 
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Trelleborgs kommun. Precis som Eliasson (2018) beskriver möjliggjorde en kvalitativ 

ansats att undersöka ideella och kommunala aktörers subjektiva upplevelser av 

samhällsplaneringen samt en fördjupad bild över kommuninvånarnas fysiska aktivitet. 

För att ytterligare nå på djupet inom området valdes en semistrukturerad intervjuform, 

vilket i enlighet med Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2015) bidrog till att 

intervjudeltagarna svarade och reflekterade mer djupgående. Det möjliggjorde även för 

följdfrågor där intervjudeltagarna fick utrymme att fokusera på deras expertisområde 

relaterat till syftet. Intervjuguiden skapades med hjälp av Elos et al. (2014) checklista för 

att säkerställa att enbart öppna frågor ställdes med objektivitet, vilket enligt Elo et al. 

stärker studiens trovärdighet och tillförlitlighet. Det innebär att min förförståelse inom 

området hälsa och fysisk aktivitet bland vuxna i kommunen var i bakgrunden men styrde 

inte frågornas utförande för att påverka intervjudeltagarna, utan intervjuerna utfördes med 

en strävan efter objektivitet vid frågeställandet. Checklistan användes även som stöd 

genom hela processen med innehållsanalysen, vilket sannolikt även det innebär en ökad 

trovärdighet och tillförlitlighet. Frågorna kontrollerades dessutom genom en pilotintervju, 

vilket i enlighet med Boréus (2015) är av stor vikt för att försäkra sig om att frågorna 

besvarar syftet samt ger en chans för eventuell förbättring av intervjuguiden. 

Pilotintervjun gick över förväntan med positiv feedback av pilotintervjudeltagaren. Det 

gav en insikt om att frågorna och utförandet av intervjun var en styrka för studien samt att 

frågorna ringade in syftet väl. Därför blev även pilotintervjun en del av materialet som 

senare analyserades.   

 

Studiens urval blev ett tvåstegsurval, vilket är enligt Eriksson-Zetterqvist och Ahrne 

(2015) ett vanligt urval vid kvalitativa intervjustudier, eftersom kvalitativa intervjuer ofta 

handlar om att undersöka förhållanden som har att göra med ett specifikt område. 

Trelleborgs kommun valdes i det första steget där sedan två samordnare i kommunen var 

med och valde ut möjliga aktörer och intervjudeltagare för studien. Eriksson-Zetterqvist 

och Ahrne belyser dock att ett sådant tvåstegsurval kan påverka trovärdigheten eftersom 

det finns en risk att kommunen har valt att delge kontaktuppgifter till de aktörer och 

intervjudeltagare som visar den bild av kommunen som speglar deras egen eller som de 

vill visa upp. Det fanns en medvetenhet om risken med ett tvåstegsurval men det ansågs 

inte påverka trovärdigheten då det blev en stor variation i aktörer och deltagare i ålder, 

kön, yrkestitel och anställningstid. Även att samtliga intervjudeltagare upplevdes tala fritt 

där både för- och nackdelar med samhällsplaneringen i kommunen lyftes fram, talar för 

att resultatet inte påverkats av urvalet. De samordnare som delgav intervjudeltagarnas 

kontaktuppgifter visade dessutom en stor vilja och drivkraft i att syftet skulle besvaras 

med en verklig bild, eftersom studien har genomförts på uppdrag av Trelleborgs kommun 

då kommunens mål är att öka den fysiska aktiviteten och förbättra hälsan bland 

kommuninvånarna. Därför anser kommunen att det är av stor vikt att få en sann bild av 

hur samhällsplaneringen upplevs i förhållande till trygghet och fysisk aktivitet, för att 
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sedan kunna motivera kommande folkhälsoinsatser som kan öka trygghet och den fysiska 

aktiviteten. Det bidrog sannolikt till en ökad pålitlighet, vilket betyder i enlighet med Elo 

et al. (2014) att studiens resultat anses som troget och rättvist med en bredd av 

verkligheter som visats upp. Resultatets pålitlighet ökar även trovärdigheten och 

tillförlitligheten för studien.   

 

Intervjuerna genomfördes via digitala möten såsom Skype och Zoom, vilket blev det 

naturliga valet på grund av den rådande situationen med Covid 19-pandemin. Det fanns 

dock en oro för att intervjuerna skulle upplevas stela och onaturliga, då det kan bli svårare 

genom digitala möten att få ögonkontakt och tyda kroppsspråk till skillnad mot fysiska 

möten. Bryman (2018) belyser dock att det finns många fördelar med att genomföra 

intervjuer genom digitala möten, eftersom det är flexibelt och tidseffektivt samt att 

intervjudeltagaren ofta upplever det mer bekvämt (Bryman 2018). Samtliga intervjuer 

blev lättsamma och avslappnande med långa och trevliga samtal, vilket kan bottna i att 

intervjudeltagarna upplevde digitala möten som mer bekvämt. Det blev tydligt att 

samtliga intervjudeltagare hade ett brinnande intresse för området samhällsplanering, 

fysisk aktivitet, trygghet och hälsa i kommunen, vilket möjliggjorde för ett djup inom 

området där följdfrågor kom naturligt. Enligt Elo et al. (2014) finns det en stor risk vid 

semistrukturerade intervjutillfällen att intervjuaren omedvetet styr samtalet och 

manipulerar svaren, för att undvika det ställdes enbart de frågor som var planerade enligt 

intervjuguiden med transparenta följdfrågor såsom ¨berättar gärna mer¨, ¨hur tänker du 

där¨ och ¨varför tror du det¨? Intervjudeltagarna var måna om att berätta utförligt om hur 

de i deras yrkesroll arbetar med området samt hur de personligen upplever det. Bryman 

(2018) lyfter fram att vid kvalitativa intervjuer formas resultatet efter intervjudeltagarnas 

personlighet, värderingar och världsbild, vilket kan påverka tillförlitligheten. Dock anses 

det inte vara en svaghet i den här studien, eftersom syftet bygger på att undersöka 

intervjudeltagarnas egna uppfattningar, värderingar och upplevelser. Det fanns även en 

övervägande enighet i många av frågorna, vilket sannolikt har stärkt resultatet och 

studiens trovärdighet och tillförlitlighet då intervjuerna gav resultatet ett djup med olika 

nyanser samt utfördes med objektivitet och transparens. Flera intervjudeltagare gav 

dessutom en positiv feedback i slutet av intervjuerna och att de upplevde att intervjun 

kändes som ett trevligt samtal med viktiga och bra frågor och tackade för att de fick vara 

delaktiga.  

 

Studien genomfördes av enbart en person, vilket kan enligt Elo et al. (2014) påverka 

studiens trovärdighet då det finns en risk för övertolkning under analysprocessen. Men 

för att bibehålla och säkerställa trovärdigheten och tillförlitligheten under analysarbetet 

analyserades allt insamlat material utifrån en manifest kvalitativ innehållsanalys enligt 

Graneheim och Lundman (2004). Det innebär att enbart det uppenbara i materialet 

analyserades för att undersöka hur materialet besvarade syftet. Analystabellen bidrog till 
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en tydlighet i resultatet vilket synliggjorde både likheter och olikheter samt att det fanns 

en tydlig röd tråd i resultatet där många av intervjudeltagare hade svarat på liknande sätt 

gällande upplevelsen av samhällsplaneringen om vilka faktorer som är av vikt att främja 

för att nå en ökad trygghet och fysisk aktivitet. Enligt Bryman (2018) innebär det att 

resultatet hade nått en mättnad och att ytterligare materialet inte krävdes då det sannolikt 

skulle visa på liknande resultat, vilket stärker resultatets trovärdighet. Studien var av 

induktiv ansats, vilket innebär i enlighet med Svensson (2015) att en slutsats skapades 

efter att materialet samlades in och därefter bildades en teori om innehållet. Det blev 

sannolikt en styrka för studien för precis som Elo et al. (2014) beskriver så bidrog 

induktiv ansats till att alla resultat uppmärksammades och analyserades utan förutfattad 

mening. Efter att resultatet hade sammanställts genomfördes en så kallad Member-

checking, vilket betyder enligt Birt, Scott, Cavers, Campbell och Walter (2016) att 

intervjudeltagarna fick ta del av resultatet för att säkerställa att det upplevdes korrekt och 

ömsesidigt. Återkopplingen var positiv och resultatet godkändes. Det säkerställer att 

författaren inte har övertolkat resultatet och stärker studiens tillförlitlighet och 

trovärdighet. Bryman (2018) lyfter även fram att ett resultat som förblir objektivt stärker 

tillförlitligheten.  

 

Studien var av mindre karaktär med en liten grupp på tio intervjudeltagare, vilket enligt 

Eliasson (2018) är vanligt vid kvalitativa studier då fokuset inte är att generalisera utan att 

nå ett djup inom ett specifikt område. Det är av vikt att nämna att större delen av 

intervjudeltagarna inte var bosatta i Trelleborg utan var enbart yrkesverksamma i 

kommunen på olika sätt, vilket skulle kunna innebära att studien hade fått ett annat 

resultat om den genomförts med kommuninvånarna som intervjudeltagare. För att en 

studie ska anses vara överförbar och pålitlig ska den enligt Bryman (2018) kunna säga 

något om en större population och att resultatet då ska kunna appliceras i andra liknande 

undersökningar samt att studien ska innehålla en fullständig redogörelse för hela 

processen. Föreliggande studie kan sannolikt motiveras som pålitlig då hela processen 

redogörs för grundligt under rubriken metod och att det fanns en enighet och mättnad i 

resultatet trots att det fanns en stor skillnad i ålder, kön, anställningstid och yrkestitel 

bland intervjudeltagarna. Intervjudeltagarnas svar i relation till syftet var i stora drag 

identiska. Det fanns även ett fåtal av intervjudeltagarna som även var bosatta i kommunen 

och besvarade frågorna ur en personlig synvinkel, men vilka ändå gick i linje med 

resterande svar. Resultatet har sannolikt bidragit med en större kännedom om hur 

samhällsplaneringen upplevdes till viss del påverka vuxnas fysiska aktivitet i Trelleborgs 

kommun. Men för att dra några säkra slutsatser krävs det troligen en större undersökning 

med kommuninvånarna som studiedeltagare och därefter göra en sammanvägning av flera 

studier. 
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8. Konklusion  

Syftet med studien var att undersöka hur kommunala och ideella aktörer upplever att 

samhällsplaneringen påverkar vuxnas fysiska aktivitet och trygghet i Trelleborgs 

kommun. Studiens viktigaste fynd visar främst på en brist gällande möjligheter till aktiv 

transport i Trelleborgs kommun, vilket upplevs minska vuxnas fysiska aktivitet i stor 

utsträckning, särskilt ute på landsbygden där möjligheter till aktiv transport är betydligt 

färre. Trelleborgs kommun lyftes även fram som en bilvänlig kommun som främjar 

bilkörning i större utsträckning än aktiv transport.  

Det är dock viktigt att även påpeka att Trelleborgs kommun upplevs främja fysisk 

aktivitet i viss uträckning, främst i centralorterna. Där har kommunen satsat på flera 

utomhusgym, grönområden med löpspår samt rekreationsområden, men det anses inte 

kunna utgöra en tillräckligt stor skillnad gentemot de växande folkhälsoproblemen fysisk 

inaktivitet, övervikt och fetma, eftersom det anses krävas större insatser som fler 

möjligheter till aktiv transport och vardagsmotion i hela kommunen. Aktiv transport och 

vardagsmotion lyftes fram som den fysiska aktivitet som är lättast att anamma i den 

vardagliga rutinen då det är enkelt och tidseffektivt, vilket sannolikt är den fysiska 

aktivitet som krävs för att kunna främja mer rörelse i kommunen. Det framkom att 

kommunen har uppmärksammat behovet och efterfrågan av en ökad möjligheten till aktiv 

transport och vardagsmotion, men det lyftes inte fram som aktuellt att genomföra på 

landsbygden då det anses vara en för hög kostnad i förhållande till nytta och motiveras då 

som inte lönsamt. Det kan innebära att kommunen fortsätter att centralisera möjligheter 

till fysisk aktivitet och aktiv transport då fler invånare på en mindre yta kan ta del av det. 

Det blir sannolikt inte hållbart i längden då det kan leda till att övervikt, fetma och andra 

folkhälsosjukdomar ökar mer på landsbygden, vilket kan resultera i hälsoklyftor mellan 

landsbygden och centralorterna. För att nå en förändring i hela kommunen är det därför 

av vikt att skapa rätt förutsättning för alla kommuninvånarna med ökade möjligheter till 

aktiv transport och vardagsmotion, vilket även går i linje med det övergripande nationella 

folkhälsopolitiska målet, att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik 

hälsa i hela befolkningen samt att minska de påverkbara hälsoklyftorna inom en 

generation. 

Det är betydelsefullt att undersöka vidare om insatser som att skapa cykelvägar i hela 

kommunen skulle bli en högre kostnad i längden jämfört med om övervikt, fetma och 

ohälsa skulle öka i kommunen. Det finns även ett behov av att utföra större 

folkhälsoundersökningar med kommuninvånarna som studiedeltagare för att nå en 

djupare och bredare bild av problemområdet. Ur ett folkhälsoperspektiv är det av vikt att 

införa folkhälsoinsatser där behov finns och inte enbart fokusera på om det blir kortsiktigt 

ekonomiskt lönsamt för då blir det sannolikt svårt att nå en bättre hälsa och en hållbar 

viktutveckling i kommunen.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide  
Presentation 

1. Samtycker du till att medverka i studien? Är det okej för dig att jag spelar in 

intervjun? 

2.  Kan du börja med att berätta om dig själv och din roll i verksamheten? 

3. Vad är din yrkestitel och arbetsområde i Trelleborgs kommun? 

4. Hur länge har du arbetat inom Trelleborgs kommun? 

5. Hur arbetar du i din yrkesroll för att främja kommuninvånarnas hälsa? 

Samhällsplanering 

6. På vilket sätt anser du att samhällsplaneringen i individers hemkommun är viktig 

för hälsan?  

7. Hur skulle du beskriva samhällsplaneringen i Trelleborgs kommun? 

8. På vilket sätt upplever du att samhällsplaneringen i Trelleborg är hälsofrämjande 

och uppmuntrar till fysisk aktivitet och daglig motion? 

9.  Hur har samhällsplaneringen över tid förändrats för att förbättra folkhälsan?  

10.  Kan du beskriva hur arbetet med samhällsplanering bedrivs med inriktning mot 

en bättre folkhälsa i kommunen?  

11.  Har projektet en miljon idéer lett till insatser som har förbättrat 

samhällsplaneringen eller främjat vuxnas fysiska aktivitet på något vis? 

Vuxnas fysiska aktivitet 

12.  Hur skulle du beskriva vuxnas fysiska aktivitet och daglig motion i kommunen?  

13.  Hur ser skillnaden ut i ålder och kön gällande invånarnas fysiska aktivitet och 

daglig motion ut i kommunen? 

14.  Vilka skillnader finns där i kön och ålder gällande besök av Trelleborgs 

utomhusgym?  



 

 

 

54 

 

Högskolan Kristianstad | 291 88 Kristianstad | 044 250 30 00 | www.hkr.se 

 

15.  Trelleborg är en kommun med en del landsbygdsområde, vilka skillnad gällande 

vuxnas fysiska aktivitet och motionsvanor finns beroende på vilket område 

kommuninvånarna är bosatta i? 

16.  Hur tror du att upplevd trygghet påverkar motionsvanor bland vuxna i 

kommunen?  

17.  Finns där någon skillnad i upplevd trygghet beroende på kön och var i kommunen 

man bor? Varför tror du att det är så? 

18.  Hur upplever du att vuxnas fysiska aktivitet och daglig motion i kommunen har 

förändrats över tid?  

Hälsofrämjande arbete 

19.  Fetma, övervikt och fysisk inaktivitet är ett växande problem bland vuxna i 

Region Skåne. Hur tror du att det ser ut i Trelleborgs kommun gällande fetma, 

övervikt och fysisk inaktivitet? Beskriv gärna varför.  

20.  Hur kan samhällsplaneringen i Trelleborgs kommun främja en ökad fysiska 

aktivitet bland vuxna i kommunen? 

21.  Hur arbetar man med att medvetandegöra medborgarna om vad som finns i 

närmiljön, såsom motionsanläggningar, rekreationsområden och lekplatser? 

22.  Om du får nämna en eller två av de viktigaste faktorerna för att främja en ökad 

fysisk aktivitet bland vuxna i kommunen, vad skulle det då vara? 

23.  Finns det något mer som du skulle vilja tillägga? 

24.  En sista fråga, hur ställer du dig till att yrkestitel och kön nämns i resultatet? 

Känns det inte okej så nämns enbart vilka aktörer och avdelningar som besvarat 

frågorna och fördelning av kön och ålder.  
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Bilaga 2 

Informationsblad 

Information till intervjudeltagare 

Vi vill fråga dig om du vill delta i en undersökning med syfte att undersöka hur 

kommunala och ideella aktörer upplever att samhällsplaneringen påverkar vuxnas fysiska 

aktivitet i Trelleborgs kommun. I det här dokumentet får du information om projektet och 

om vad det innebär att delta. Undersökningen är en grund till ett examensarbete som 

utförs av student, Stephanie Renfro från det folkhälsopedagogiska programmet på 

Kristianstad Högskolan.  

Vad är det för projekt och varför vill ni att jag ska delta?  

Efter att Trelleborgs kommun tagit del av Region Skånes folkhälsoundersökning från 

2019 gav det kommunen en insikt om att vuxnas hälsa i Trelleborg har fått en negativ 

utveckling jämfört med tidigare folkhälsoundersökningar. Det visade på ett mer negativt 

resultat för Trelleborgs kommun gällande hälsoindikatorer övervikt, fetma, fysisk 

inaktivitet samt ökad rädsla att gå ut ensam jämfört med genomsnittet för Region Skåne. 

För att nå en bättre hälsa i kommunen är det därmed av vikt att främja fysisk aktivitet för 

bättre levnadsvanor bland vuxna. En hälsofrämjande och trygg samhällsplanering kan 

både förebygga ohälsa och främja en bättre hälsa, då det kan uppmuntra till en mer aktiv 

livsstil och hälsosammare levnadsvanor. Syftet med studien är att nå en bredare förståelse 

för hur samhällsplaneringen i Trelleborgs kommun påverkar vuxnas fysiska aktivitet. 

Med den kunskapen kan sedan Trelleborgs kommun anpassa framtida folkhälsoinsatser 

för att främja vuxnas fysiska aktivitet i utemiljön. 

 

Det kommer att intervjuas cirka 10 personer som är verksamma i den kommunala eller 

ideella sektorn i Trelleborgs kommun. Resultatet förväntas att ge en djupare förståelse för 

hur samhällsplaneringen upplevs och utnyttjas bland kommuninvånarna. Därför skulle 

just din medverkan i studien vara mycket värdefullt utifrån din yrkesroll. Din mejladress 

har kultur- och fritidsförvaltningen i Trelleborgs kommun bistått med. 

Forskningshuvudman för projektet är Kristianstad Högskola. Med forskningshuvudman 

menas den organisation som är ansvarig för studien.  

 

Hur går studien till?  

Att deltaga i studien innebär att medverka i en personlig intervju som kommer ske genom 

ett digitalt möte eller ett telefonmöte, deltagaren väljer intervjusätt. Vid normala fall 
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skulle samtliga intervjuer ske genom personliga möten, men på grund av den rådande 

situationen med Covid 19-pandemin blir det inte möjligt. Därför kommer intervjuerna att 

ske genom digitala möten eller telefonmöte. Intervjun kommer att spelas in via 

ljudupptagning. Tidpunkt och dag anpassas efter deltagarens önskan. Intervjun kommer 

att ske vid ett tillfälle och beräknas att ta mellan 40- 60 minuter.  

  

Möjliga följder och risker med att delta i studien  

Intervjufrågorna kommer till större del att bestå av din upplevelse och beskrivning 

gällande samhällsplaneringen i Trelleborgs kommun och hur den anses påverka vuxnas 

fysiska aktivitet i kommunen. Det kommer ställas någon enstaka fråga om varför just 

övervikt, fetma och fysisk inaktivitet har ökat bland vuxna i Trelleborgs kommun. 

Frågorna kommer ställas i förhållande till samhällsplaneringen. Skulle dessa frågor 

upplevas obekväma eller obehagliga så kan intervjun avbrytas när som helst under 

intervjutillfället. Intervjufrågorna anses inte vara av känslig karaktär och är inte 

personliga. Därmed kommer intervjufrågorna inte att upplevas som ett integritetsintrång. 

Intervjun kommer sannolikt inte att leda till några obehagliga effekter på lång sikt.  

 

Vad händer med mina uppgifter?   

Projektet kommer att samla in och registrera information om dig. Data som samlas in är i 

intervjuform med ljudupptagning. All data kommer enbart att hanteras och analyseras av 

mig och min handledare på Kristianstad Högskola. Alla uppgifter och data kommer att 

förvaras säkert i min personliga dator i mitt hem som alltid är låst så att ingen obehörig 

kommer åt dem. Studiens resultat kommer inte att kunna härledas till någon av 

intervjudeltagarna, då materialet inte kommer att innehålla namn, adress eller ålder. Med 

ert samtycke nämner vi gärna er yrkestitel och kön i undersökningsresultatet. När studien 

är klar kommer den att publiceras på DiVA.se och kan även att komma att publiceras i 

annan vetenskaplig publikation. Studien kommer även att lämnas över till Trelleborgs 

kommun och kan då komma att användas sekundärt på kommunal nivå. När studien har 

publicerats kommer råmaterialet att raderas från min dator.  

Ansvarig för dina personuppgifter är Kristianstad Högskola. Enligt EU:s 

dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av de uppgifter om dig som 

hanteras i studien, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att 

uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Rätten 

till radering och till begränsning av behandling av personuppgifter gäller dock inte när 

uppgifterna är nödvändiga för den aktuella forskningen. Om du vill ta del av uppgifterna 

ska du kontakta dataskyddsombudet på Högskolan Kristianstad. Om du är missnöjd med 

hur dina personuppgifter behandlas har du rätt att ge in klagomål till 

Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet (from 1 

januari 2021 heter Datainspektionen istället Integritetsskyddsmyndigheten).  
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Hur får jag information om resultatet av studien?  

Studien resultat kommer att publiceras på hemsidan DiVA.se samt lämnas över till 

Trelleborgs kommun. Om det finns ett intresse att ta del av studiens resultat går det 

därmed att göra det via hemsidan DiVA.se. Det är frivilligt att välja om man som 

intervjudeltagare vill ta del av resultatet eller inte.  

  

Deltagandet är frivilligt   

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du 

väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför. Om du 

vill avbryta ditt deltagande ska du kontakta den ansvariga för studien (se nedan).  

 

Ansvariga för studien   

Ansvarig för studien är Stephanie Renfro student på det folkhälsopedagogiska 

programmet på Kristianstad Högskola. Adress; Storabackegatan 15 C 21615 Limhamn. 

Telefonnummer; 076 3470 891. Mejladress: Stephanierenfro@hotmail.com 
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Bilaga 3  

Samtyckesblankett 

Projektets titel:  

Syftet är att undersöka hur kommunala och ideella aktörer 
upplever att samhällsplaneringen påverkar vuxnas fysiska 
aktivitet i Trelleborgs kommun. 

Datum:  

2021-01-27 

 

Namn:  

Stephanie Renfro 

Mejladress: 

Stephanierenfro@hotmail.com  

Handledarens namn: 

Petra Nilsson Lindström 

 

Studerar vid Högskolan 
Kristianstad 

 

Utbildning: 
Folkhälsopedagogiska 
programmet 

 

Jag har muntligen informerats om studien och tagit del av bifogad skriftlig information.  

Jag är medveten om att mitt deltagande är frivilligt och att jag när som helst och utan 
närmare förklaring kan avbryta mitt deltagande. 

 

Det finns två sätt att lämna samtycke till att delta i ovanstående undersökning; Muntligt vid 
intervjutillfället, vilket kommer att spelas in via ljudupptagning. Eller med en underskrift 
nedan.   

Jag lämnar härmed mitt samtycke till att delta i ovanstående undersökning: 

Datum: …………………………………………………………………………….. 

Deltagarens underskrift: ………………………………………………………… 
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