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SAMMANFATTNING 
Folkhälsoarbete är ett systematiskt, målinriktat, hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 
arbete för att åstadkomma en god, jämlik hälsa för hela befolkningen genom samhällsinsatser 
som främjar exempelvis fysisk aktivitet. 

Studiens syfte var att studera hur folkhälsoarbetet avspeglas inom målområde fysisk aktivitet 
i Växjö kommuns Grönstrukturprogram.  

Metoden som användes vid den kvalitativa analysen var en etnografisk innehållsanalys. 
Analysen gjordes av Växjö kommuns Grönstrukturprogram (2012), Budget för Växjö 
kommun (2013) samt intervjuer. 

Växjö kommun arbetar aktivt med folkhälsofrågor för att främja fysisk aktivitet genom 
beskrivande dokument. Kommunen har en holistisk bild av verksamheten för att säkerställa 
goda levnadsvillkor och för att främja folkhälsan hos medborgarna. Strategiskt arbete, genom 
kommunikation och delaktighet, är påverkande faktorer som kommunen arbetar med. 
Samverkan är en faktor som enligt den här studien finns utrymme för utveckling.  
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INLEDNING 
En stor andel av befolkningen behöver öka den fysiska aktiviteten, i den frågan är 
samhällsplanering viktigt (Statens folkhälsoinstitut, 2010a). En ökad fysisk aktivitet ger 
positiv inverkan från andra kommunala mål som hållbara transporter, tillgänglighet, hållbar 
utveckling, integration och god bebyggd miljö (Statens folkhälsoinstitut, 2010a). 

Grönområden och naturen är viktiga faktorer för folkhälsan som stimulerar till fysisk aktivitet 
och återhämtning. De ger möjligheter till upplevelser, sociala mötesplatser, avkoppling och 
aktiviteter utifrån olika behov (Faskunger, 2008b; Statens folkhälsoinstitut, 2010a, Boverket, 
2006; Grahn & Stigsdotter, 2003). Kostnaderna för samhället ökar i takt med ohälsan. En 
stillasittande livsstil kostar det svenska samhället minst sex miljarder kronor per år (Bolin & 
Lindgren, 2006). 

Kunskap om naturens positiva effekter måste beaktas i den fysiska samhällsplaneringen 
(Boverket, 2006; Sallis, Bauman & Pratt, 1998; Sallis & Owen, 1998; Statens 
folkhälsoinstitut 2010a; Trost, 2002). Städernas befintliga parker, friluftsområden, trädgårdar 
och koloniområden är viktiga ur folkhälsosynpunkt. Planering av bostadsnära natur, tillgång, 
nåbarhet och kvalité måste tillgodoses. Vid planering av nybyggnadsområden är det ur ett 
folkhälsoperspektiv viktigt att behovet av grönstruktur ses i större utsträckning (Boverket 
2006; Statens folkhälsoinstitut, 2010a). 

Idag blir det allt viktigare att arbeta för att främja fysisk aktivitet genom samhällsplanering, 
därför finns ett intresse att studera processen närmare. Genom att ta hjälp av litteratur och 
tidigare forskning, samt studera en kommuns arbete med ett grönstruktursprogram, i detta fall 
Växjö kommun, kan en tydligare bild skapas. Syftet med min uppsats är att studera hur 
folkhälsoarbetet avspeglas inom målområde fysisk aktivitet i grönstrukturprogrammet. 
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BAKGRUND 
Regeringens proposition Mål för folkhälsan antogs i riksdagen 2003 (Regeringens 
proposition 2002/03:35 (Regeringen, 2002). År 2008 presenterades propositionen En förnyad 
folkhälsopolitik i Regeringens proposition 2007/08:110 (Regeringen, 2008). Det övergripande 
målet i förslaget var att skapa samhälleliga förutsättningar för god hälsa på lika villkor för 
hela befolkningen. För att uppnå detta mål utgår den svenska folkhälsopolitiken ifrån 
11målområden där fysisk aktivitet är ett av folkhälsomålen (Regeringen, 2008). 
Målområdena handlar om att arbeta för ett långsiktigt och hållbart samhälle där verksamheten 
ska bedrivas på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt (Regeringen, 2008). Fysisk 
aktivitet är en förutsättning för en god hälsoutveckling (Ewles & Simnett, 2005). Målet är att 
samhället ska utformas och ge förutsättningar för en ökad fysisk aktivitet, genom att 
stimulera till insatser för hela befolkningen på olika arenor i samhället (Ewles & Simnett, 
2005). 

Folkhälsa 
Hälsa kan betyda olika saker för olika människor (Ewles & Simnett, 2005).  Kostenius & 
Lindqvist (2006) menar att hälsa är ett jämviktstillstånd hos en individ av fysisk, psykisk, 
emotionellt, socialt och andligt välmående, vilket både är en resurs och en förutsättning för 
mänskligt liv. Antonovsky (1991) beskriver hälsa som en känsla av sammanhang, där 
begreppet KASAM står för begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Begriplighet står 
för hur omvärlden upplevs som begriplig för förnuftet samt att framtida händelser går att 
strukturera och förklara. Hanterbarhet handlar om i vilken utsträckning man upplever sig ha 
resurser till förfogande för att möta och hantera yttre påfrestningar. Det beror på egna 
kunskaper och egenskaper samt sociala nätverk. En hög grad av hanterbarhet innebär att 
personen inte känner sig orättvist behandlad. Meningsfullhet innebär i vilken grad som 
personen känner motivation. Upplever personen att de förstår sig själva, sin situation och sina 
känslor uppstår en stark känsla av sammanhang (Antonovsky, 1991).  
 
Folkhälsa står för hälsa, sjuklighet och dödlighet liksom levnadsvanor, hälsorisker och 
skyddsfaktorer för hälsa i olika befolkningsgrupper enligt Pellmer & Wramner (2009).  
Begreppet folkhälsa innebär ett mönster av större eller mindre olikheter i hälsa som råder 
mellan olika grupper inom befolkningen (Pellmer & Wramner, 2009).  
 
Folkhälsoarbete är det som ett samhälle gör för att förbättra medborgarnas levnadsvillkor, 
vilka främjar människors hälsa beskriver Pellmer och Wramner (2009) samt Naidoo & Wills 
(2011). Folkhälsoarbete är ett systematiskt, målinriktat, hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande arbete för att åstadkomma en god, jämlik hälsa för hela befolkningen 
enligt Janlert (2000). Det vill säga olika samhällsinsatser som främjar exempelvis fysisk 
aktivitet. Motionsslingor kan till exempel vara en sådan insats. Andra målområden inom 
folkhälsoarbete är barn och ungas uppväxt, stödjande miljöer samt alkohol, droger och tobak 
(Naidoo & Wills, 2011; Regeringen, 2008; Faskunger, 2008a). 
 
Fysisk aktivitet innebär all form av kroppsrörelse som utförs av skelettmuskulatur och 
resulterar i ökad energiåtgång (Caspersen, Powell & Christensson, 1985). Att vara fysiskt 
aktiv innebär inte bara att utföra organiserad träning och motion, utan även friluftsliv och 
vardagsaktivitet med lätt till måttlig daglig aktivitet (Caspersen, Powell & Christensson, 
1985; US Department of health and human Services, 1996; Boverket, 2011). Motion är 
måttlig hård aktivitet som genomförs medvetet cirka tre gånger/ vecka under minst 20 
minuter. Träning står för ansträngande aktivitet som genomförs medvetet flera gånger i 
veckan (US Department of health and human Services, 1996). Friluftsliv definieras som 
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vistelse och fysisk aktivitet utomhus för att uppnå miljöombyte och naturupplevelser utan 
krav på prestation eller tävling (Schäfer-Elinder & Faskunger, 2006). 

Målområde fysisk aktivitet syftar till att stimulera all form av rörelse som förbättrar hälsan 
(Regeringen, 2002). Rekommendationen för en god hälsa är regelbunden fysisk aktivitet som 
utförs dagligen i 30minuter med måttlig intensitet, alternativt minst tre gånger/ vecka om den 
är högintensiv. För barn är den 60 minuter per dag som bör omfattar måttlig och hård 
aktivitet (Schäfer- Elinder, Faskunger, 2006). Fysisk aktivitet är en bestämningsfaktor för 
hälsan och främjar hälsan, välbefinnandet, fysiskt, psykiskt och socialt (Faskunger, 2008c). 
Idag är ca 14 % av den vuxna befolkningen i Sverige helt stillasittande på fritiden samt 50 % 
av befolkningen rör sig mindre än rekommenderat (Faskunger & Schäfer- Elinder, 2008). Det 
är helt stillasittande grupper som har mest att vinna hälsomässigt på att börja röra på sig 
(Faskunger & Schäfer- Elinder, 2008). De flesta lever och bor i tätorter där den byggda 
miljöns utformning är avgörande för i vilken utsträckning fysisk vardagsaktivitet utförs samt 
rekreation och motion (Faskunger, 2007; Faskunger, 2010). Fysisk aktivitet påverkas av både 
individen och den omgivande fysiska och sociala miljöns egenskaper (Sallin & Owen, 1998; 
Trost, 2002; UK Department of health, 2004).  Därför är det viktigt att se till hur städer och 
områden planeras, byggs och förvaltas (Boverket, 2011). Befolkningen blir mer aktiv i 
vardagen om det finns närhet och tillgång till platser som främjar fysisk aktivitet (Boverket, 
2011; Statensfolkhälsoinstitut, 2010b). Förutsättningar för fysisk aktivitet bör skapas i 
närheten av där människor vistas och bor samt genom att planera för det som främjar en 
förändring i människors livsstil (Faskunger, 2008b; Lundblad, 2010). Enligt undersökningar 
vill många människor utföra fysisk aktivitet i “naturbaserad” miljö (Schantz, 2003) och 
forskning visar positiva samband mellan natur och hälsa (Johansson, Kollberg & Bergström, 
2009). Att främja fysisk aktivitet genom promenadvänliga stadsområden kan bidra till ett 
ökat socialt kapital, engagemang för närmiljön samt främja sociala relationer och integration. 
Det minskar också risken för kroniska sjukdomar och mental ohälsa (Kaplan, S & Kaplan, R, 
2003; Leyden, 2003). En ökad fysisk aktivitet gynnar andra kommunala mål som hållbara 
transporter, tillgänglighet, hållbar utveckling och integration (Statens folkhälsoinstitut, 
2010a).  
 
Att skapa samhälleliga förutsättningar för hela befolkningen är det övergripande målet i 
folkhälsopolitiken och för att detta ska uppnås i målområde fysisk aktivitet måste flera arenor 
samverka (Faskunger, 2008b). Insatser i form av promenad och cykelstråk, förnya parker och 
lekplatser är viktigt för att skapa goda förutsättningar för fysisk aktivitet (Statens 
folkhälsoinstitut, 2010a). Schantz (2003) och Johansson, Kollberg & Bergström (2009) visar i 
sin forskning att olika insatser är viktiga för att skapa goda förutsättningar till fysisk aktivitet. 
Exempel på detta är promenad- och cykelstråk, parker och lekplatser.  De arenor som fysisk 
aktivitet påverkas av är; arbetsplatsen, förskolan, skolan, förskolan och skolgården. I 
Transportation research board och institute of medicine of national academies (2005) finns en 
modell som åskådliggör hur individen påverkas av miljön på ett sätt som stimulerar till fysisk 
aktivitet.  

Samhällsplanering 
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt 
medverka till en god regional och global miljö (Boverket, 2013; Schantz, 2006). Trygghet 
och delaktighet är betydelsefulla faktorer i samhället samt att ha en meningsfull fritid och 
tillgång till mötesplatser menar Schantz (2006). Närhet, tillgänglighet och användbarhet är tre 
dimensioner för stödjande byggd miljö och för ett aktivt liv. Studier visar att faktorer som är 
kopplade till socioekonomiska resurser har stor betydelse för de boendes hälsa (Statens 
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folkhälsoinstitut, 2010a; Schantz, 2006). Det samhällsinriktade arbetet bör fokusera på 
metoder för att skapa stödjande miljöer för att få tillbaka fysisk aktivitet i människors vardag. 
Samhällsplanering ska enligt Schäfer- Elinder & Faskunger (2006) skapa attraktiva inne- och 
utemiljöer som lockar till fysisk aktivitet. Fysisk planering är planering för användning av 
mark och vatten, hur det ska exploateras, utvecklas, skyddas eller bevaras (Nyström & 
Tonell, 2012). Forskning visar att människor är mer fysiskt aktiva om parker, grönområden, 
anläggningar för rekreation och motion, kollektivtrafik och butiker finns inom ett bekvämt 
avstånd från bostaden eller arbetsplatsen. En ökad fysisk aktivitet sker också om det finns 
tillgänglighet till trygga och säkra gång- och cykelvägar. I tätare bebyggelse finns oftast ett 
större utbud av service och handel vilket ofta ger ökade resurser för investering i den 
offentliga miljön (National institut for health and linic excellence, 2008; Transportation 
research board and institut of medicine of the national akademis, 2005; Statens 
folkhälsoinstitut 2010b). Fysisk aktivitet kan påverkas på många olika sätt i samhället 
samtidigt. Individen kan själv påverka den fysiska aktiviteten när han eller hon rör sig i olika 
miljöer, till exempel trappor, torg och bostadsgata. Påverkande faktorer som stimulerar till 
fysisk aktivitet är tillgängligheten till service, cykelvägar och parker. En stor påverkan är vart 
arbetstillfällen finns i förhållande till bostadsområden (Boverket, 2011; Faskunger, 2007; 
2010; Statens folkhälsoinstitut, 2010a; 2010b). 
 
Begreppet ”grönområde” är tätortsnära natur eller stråk som är obebyggd och ligger med ett 
avstånd på minst 50 meter från andra byggnader (Statistiska centralbyrån, 2005; Johansson, 
Kollberg & Bergström, 2009). Ett grönområde lämpar sig för fysisk aktivitet eller vila, 
beroende på områdets storlek, form och innehåll och får beträdas av allmänheten (Johansson, 
Kollberg & Bergström, 2009).  
 
Det finns samband mellan barns aktivitetsnivå och tillgängligheten till grönområden och 
lekparker beskriver Faskunger & Schäger- Elinder (2008). För att grönområden ska användas 
regelbundet och ge förutsättningar för ett aktivt liv har närheten en stor betydelse. Närheten 
till ett grönområde från en bostad eller ett arbete avgör antal besök av individen (Saelens, 
Sallis & Frank, 2003). Forskning visar att längre än 300 meter blir för långt för människor att 
transportera sig för att ett grönområde ska användas regelbundet (Boverket, 2007; Grahn & 
Stigsdotter, 2003).  Närhet betyder ett faktiskt geografiskt avstånd till en speciell 
utgångspunkt (Faskunger, 2010a). Forskning visar att det finns åtta kvalitéer som avgör vilka 
grönområden som människor upplever attraktiva. Kvalitéer som nämns är områdets 
artrikedom, rymlighet, rofylldhet, lekfullhet, vildhet och de som möjliggör sociala möten. 
Desto fler kvalitéer ett grönområde har desto mer attraktivt blir platsen (Lindström, 2007).   

Arbetsätt 
Strategi är ett komplext område som kan uppfattas utifrån olika perspektiv. Whittington 
(2010) presenterar strategi som en effektiv process genom optimal informationshantering och 
möjliggör ett långsiktigt arbete. Förmågan att planera och att fatta sakliga beslut krävs för att 
påverka en organisations inre, yttre miljö och är avgörande för framgång (Whittington, 2010). 
En strategi ska ses som en långsam process som ger ledningen ett sätt att förenkla 
verkligheten (Whittington, 2010). Just långsiktighet är karakteristiskt för begreppet strategi 
(Pellmer & Wramner, 2009).  Janlert (2000) beskriver strategi genom två definitioner. Det 
första är läran om hur maktmedel kan användas för att uppnå betydelsefulla mål. Janlert 
(2000) beskriver också strategi som att övergripande tillvägagångsätt är långsiktigt. Ett 
strategiskt folkhälsoarbete innebär att titta på vad som ska göras (vision), på vilket sätt det 
ska göras (verksamhets strategi), med vilka medel det ska göras (åtgärdsnivå) och hur 
åtgärderna ska genomföras (genomförande) (Pellmer och Wramner, 2009). Förändring är inte 
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bara ett mål, det är en del av en process. Själva resultatet är egentligen hur man gör det 
(Beresford & Croft, 1993). Struktur i ett folkhälsoarbete är betydelsefullt d.v.s. vilka typer av 
arbetsuppgifter som ingår i verksamheten och vilka mål och värderingar som eftersträvas 
(Ewles & Simnett, 2005). 
 

Att planera ett arbete är en process, som resulterar i en plan (Ewles & Simnett, 2005). Planen 
ska innehålla ett flödesschema vad som ska uppnås med identifierade behov och 
prioriteringar, fastställda mål och delmål, hur målen ska uppnås, identifiera vilka resurser 
som finns, utforma en handlingsplan och dess genomförande tillvägagångsätt samt beskriva 
utvärderingsmetod (Ewles & Simnett, 2005; Kostenius & Lindgren, 2006).  
 
Samverkan finns på olika sätt i samhället där folkhälsoarbete bedrivs (Pellmer & Wramner, 
2009). Världshälsoorganisationen (WHO) beskriver att samverkan mellan olika 
samhällssektorer är nödvändigt för att folkhälsomålen ska nås. Samverkan ger bättre 
hälsoeffekter, bättre integration av samhällets olika servicefunktioner samt minskad 
ojämlikhet i hälsa (Pellmer & Wramner, 2009). Enligt Axelsson & Bihari Axelsson (2007) är 
den enklaste form av samverkan då organisationer och ledning har regelbundna möten där de 
utbyter information samt planerar för något gemensamt. Samverkan kan bedrivas horisontellt 
samt vertikalt. Horisontell samverkan bedrivs frivilligt och den vertikala bedrivs på ett 
hierarkiskt samordningssätt (Axelsson & Bihari Axelsson, 2007). Samverkan bedrivs ofta 
med hjälp av både horisontell och vertikal samverkan för att nå ett gott samarbete, där även 
samordning är viktigt (Axelsson & Bihari Axelsson, 2007). För att gränsöverskridande 
samverkan skall kunna fungera på att bra sätt krävs det även att anställda har förtroende för 
varandra (Axelsson & Bihari Axelsson, 2007). En risk med samverkan är att två olika parter 
är partiska och enbart ser till sitt eget bästa (Axelsson & Bihari Axelsson, 2007).  
 
Demokratiutredningen menar att inflytande är då medborgarna bedömer deltagandet som 
meningsfullt samt upplever att det är jämlikt och kan få insyn i samhället (Sveriges 
Kommuner och Landsting, 2011). Delaktighet är grundläggande för folkhälsoarbetet och kan 
beskrivas som olika grader av inflytande (Pellmer & Wramner, 2009). Arnstein (1969) 
beskriver i delaktighetstrappan att delaktighet kan vara information, konsultation, dialog, 
samarbete och medbestämmande. Delaktighetstrappan används i folkhälsoarbete idag 
(Arnstein, 1969). Hälsa prioriteras högt hos individen, därför är det viktigt att engagera 
allmänheten i hälsopolitiska frågor. Samhället har ett ansvar för hälsan hos befolkningen. Det 
övergripande målet kräver insatser ifrån olika arenor och sektorer i samhället, från offentliga 
organisationer, näringslivet och från individen själv. Folkhälsoarbetet i framtiden måste 
engagera olika befolkningsgrupper att känna sig delaktiga vid planering, beslut och 
genomförande av olika folkhälsoinsatser. Trovärdigheten för folkhälsoarbetet försvinner om 
det endast är experter som bestämmer (Pellmer & Wramner, 2009). Utanförskap och 
maktlöshet uppstår om individer eller grupper upplever att de inte kan påverka de egna 
livsvillkoren och utvecklingen i samhället. På detta sätt finns ett samband med hälsa och 
delaktighet (Statens folkhälsoinstitut, 2005). 
 
Kommunikation menar Northouse och Northouse (1992) är en process för att dela 
information med hjälp av en samling gemensamma regler. Genom kommunikation kan 
hälsoarbete påverkas på olika sätt beskriver Jarlbro (2004). Kommunikation betyder att man 
talar med någon, en tvåvägsprocess. Genom att båda parter i en kommunikation får komma 
till tals blir det ett demokratiskt intryck (Jarlbo, 2004). 
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I Brundtlandrapporten (Brundtland, 1987) myntades begreppet ”hållbar utveckling” för en 
gemensam framtid. Rapporten beskriver hållbar utveckling som att tillgodose dagens behov 
utan att försämra den framtida generationens möjligheter att tillfredsställa sina egna behov. 
Rapporten beskriver allas ansvar, från enskilda individer till offentliga institutioner och 
regeringar. Begreppet hållbar utveckling står för; den ekonomiska, den ekologiska och den 
sociala dimensionen (Brundtland, 1987). Meningen är att alla åtgärder ska vara hållbara över 
geografiska gränser, över tid, ge trygghet för kommande generation och innehålla rättvis 
fördelning (Pellmer & Wramner, 2009). Att se kunskap utifrån ett holistisk angreppssätt 
innebär att se relationer inom ett kunskapsområde genom att handskas med komplexitet, se 
skillnader mellan olika ämneskulturer och utveckla det logiska tänkandet (Svedberg, 
Svensson & Kideberg, 2001).   

Växjö kommun 
Växjö kommun ligger i Kronobergs län i mellersta Småland (Växjö kommun 1, 2011). 
Kommunen omges av skog och sjöar på en yta av 1924,81km2. I kommunen finns 13 orter 
där Växjö stad är största orten med drygt 62 000 invånare (Växjö kommun 1, 2011). Växjö 
stad har idag 16 stadsdelar där tre stadsdelar i huvudsak är verksamhetsområden och 13 är 
bostadsområden (Växjö kommun 2, 2011).  Kommunen vill vara en levande, attraktiv och 
tillgänglig kommun, där parker, rena sjöar och stadsnära naturreservat ska bidra till att de 
som bor i Växjö ska trivas. Växjö kommun utmärker sig genom att arbeta tillsammans med 
invånare, företag, organisationer och universitet för en bättre miljö, där målet är att bli 
Europas grönaste stad. Kommunen eftersträvar ett hållbart samhällsbyggande, jämställda 
miljöer och att människor ska känna sig trygga (Växjö kommun 1, 2013).  
 
De strategidokument som ligger till underlag för hela Växjö kommuns verksamhet är idag 
Budget för Växjö kommun (Växjö kommun 3, 2013). Verksamheten ska vara inriktad mot ett 
långsiktigt hållbart samhälle såväl ekonomiskt som socialt och miljömässigt där samverkan 
ska ske, detta skapar förutsättningar för en god utveckling i Växjö kommun (Växjö kommun 
3, 2013).  

Växjö kommun ska främja folkhälsan genom att skapa förutsättningar för friskvård, 
rekreation och möjligheter att utföra idrott på olika nivåer. Ett verksamhetsmål för god 
ekonomisk hushållning är att andel invånare som är fysiskt aktiva minst 30 minuter/dag i 
åldern 18-80 år ska öka. Prioriteringar i Växjö kommuns budget är att kommunens 
naturtillgångar ska tas tillvara och vara tillgängliga för rekreation och upplevelser (Växjö 
kommun 3, 2013). 

Budget för Växjö kommun 2014-2015 
Växjö kommuns övergripande mål i Budget för Växjö kommun (2013) är att utgå från 
befintliga styrande dokument (Växjö kommun 3, 2013). Målbeskrivningen löper under ett 
tidsperspektiv på en mandatperiod, men de kan korrigeras årligen av budget. Växjö kommuns 
verksamhet ska vara inriktad mot ett långsiktigt hållbart samhälle såväl ekonomiskt som 
socialt och miljömässigt. Verksamheten ska bedrivas på ett kostnadseffektivt och 
ändamålsenligt sätt, där samband ska finnas mellan resursåtgång, prestationer, resultat och 
effekter. Samverkan ska ske mellan kommunfullmäktiges mål samt kommunens 
verksamhetsmål. Tillsammans skapar de målen förutsättningarna för en god utveckling i 
Växjö kommun (Växjö kommun 3, 2013). 
 
Växjö kommun ska främja folkhälsan genom att skapa förutsättningar för friskvård, 
rekreation och möjligheter att utföra idrott på olika nivåer. Ett verksamhetsmål för god 
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ekonomisk hushållning är att andel invånare som är fysiskt aktiva minst 30 minuter/dag i 
åldern 18-80 år ska öka. Prioriteringar i Växjö kommuns budget är att kommunens 
naturtillgångar ska tas tillvara och vara tillgängliga för rekreation och upplevelser. I budgeten 
för Växjö kommun beskrivs att närheten till parker, grönområde, lekplatser och möjligheter 
att röra sig utomhus och därmed få en bättra hälsa är viktiga inslag i både Växjö kommuns 
folkhälsoarbete samt stadsutvecklingsarbetet (Växjö kommuns 3, 2013). Utifrån Växjö 
kommuns budget har följande folkhälsomål beaktats: trygga och goda uppväxtvillkor – sunda 
säkra miljöer och ökad fysisk aktivitet (Växjö kommun 3, 2013).  

Växjö kommuns Folkhälsopolicy 
Kronobergs län har en gemensam policy för folkhälsan (Växjö kommun 4, 2012).  Den 
beskriver att folkhälsan kan påverkas genom politiska beslut. Genom att satsa på 
folkhälsoarbete resulterar det i en lönsam investering för framtiden. Förutom egenvärdet i en 
god hälsa stärker en frisk befolkning också förutsättningarna för en hållbar utveckling och 
tillväxt beskriver Folkhälsopolicyn (Växjö kommun 4, 2012). De två prioriterade områden i 
folkhälsopolicyn är: Barn och ungas uppväxtvillkor samt Alkohol, narkotika, doping, tobak 
och spel. Utifrån länsgemensamma och lokala handlingsplaner är en strategisk och långsiktig 
samverkan möjlig, där en dialog är en förutsättning för resurseffektivitet och framgångsrikt 
arbete (Växjö kommun 4, 2012). 

Växjö kommuns Grönstrukturprogram 
Växjö kommuns Grönstrukturprogram (2012) är ett planeringsunderlag med tillhörande 
utvecklingsprinciper som föreslås för att mål och budget i styrkande dokument ska uppnås 
(Växjö kommun 5, 2012). Planen innefattar kommunens grönområden som exempelvis 
parker, naturmark, skogsområde, odling och betesmark. Grönområden med betydelse för 
stadens gröna strukturer finns också på mark som inte kommunen äger. Parker, naturområden 
och sjöar är några av Växjö kommuns största kvalitéer. De inverkar på val av boende 
eftersom vatten- och naturreservat påverkar var nya bostadsområden kan skapas (Växjö 
kommun 6, 2013). De mål som Växjö kommuns grönstrukturssprogram arbetar efter är 
Miljöprogrammet samt Översiktplanen. Delmålen är att Växjöborna ska ha nära till parker, 
naturområde och sjöar (Växjö kommun 2, 2012). Kommunens naturtillgångar ska tas tillvara 
och vara tillgängliga för rekreation och upplevelser. Till parker, sjöar och rekreationsområde 
ska det gå att ta sig till fots och på cykel via grönområden. Grönområden ska knytas samman 
från alla bostäder. Gator, torg, parker och naturområden ska utvecklas. Växjö kommun ska ha 
jämställda miljöer och ska regelbundet se över kommunen och dess service utifrån ett 
genusperspektiv (Växjö kommun 5, 2012).  
 
År 2011 var det vanligaste fritidsintresset bland både kvinnor och män att vistas ute i naturen. 
69 % kvinnorna och 58 % av männen var ute i naturen flera gånger i veckan. Siffror för riket 
är 56.7% av kvinnorna samt 49 % av männen som var ute i naturen fler gånger i veckan 
(Växjö kommun 5, 2012). Samma studie visar att idrotts- och friluftslivintresset har stor 
betydelse för hälsa och livskvalité och att naturen är en viktig plats för eftertanke och 
återhämtning, både genom motion och rekreation (Växjö kommun 5, 2012). Av de nationella 
folkhälsomålen är fysisk aktivitet och barn och ungas uppväxtvillkor de målområden som 
berörs i Växjö kommuns grönstrukturprogram (Växjö kommun 5, 2012). 
 
Mot bakgrund av detta är det viktigt att skaffa sig kunskap om hur olika dokument inom en 
kommun avspeglar målområdet fysisk aktivitet i Växjö kommun. Dessa kunskaper kan 
komma till användning i samarbetet mellan kommunekolog och folkhälsosamordnare för att 
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öka förståelsen och kunskapen om varandras arbetsområden för att i längden bidra till en så 
gynnsam utveckling för folkhälsan som möjligt.  

SYFTE 
Syftet med studien var att studera hur folkhälsoarbetet avspeglas inom målområde fysisk 
aktivitet i grönstrukturprogrammet i Växjö kommun. 

METOD 
För att undersöka dokument och intervjuer användes en kvalitativ metod benämnd 
etnografisk innehållsanalys (ECA) utvecklad av Altheide och Schneider (2013). I en 
kvalitativ analys analyseras samband och relationer mellan olika texter (Backman, 2010).   
Metoden består av fem faser; a) hitta dokument att analysera b) göra ett protokoll c) 
organisera upp materialet d) analysera materialet samt e) skriva en rapport (Altheide & 
Schneider, 2013). Metoden presenteras i fem faser genom 12 steg (Altheide & Schneider, 
2013). 
 
Altheide och Schneider (2013) vill med ECA skapa en metod som är en blandning av 
objektiv innehållsanalys och intervjuanalys. I denna metod kan det arbetas parallellt med en 
datainsamlingsmetod och en analysmetod samtidigt. Enligt Altheide och Schneider (2013) är 
allt som går att samla in och som kan ses som meningsfullt eller symboliskt räknas som ett 
dokument enligt ECA, exempelvis intervjuanteckningar (Altheide & Schneider, 2013). 

Fas A 
Dokumenten skulle hittas och analyseras, steg 1-3. 

Steg 1 

Det första som skulle genomföras i Altheides och Schneider (2013) metod var att formulera 
problemet och syftet med undersökningen.  
 
Steg 2 
Därefter lästes olika dokument igenom för att skapa ett sammanhang om ämnet. Altheide och 
Schneider (2013) menar att det är av stor vikt att ha kunskap om ämnet som dokumenten 
innehåller. Det har en betydelse för att bedömningen ska ske riktigt samt viktigt för att 
undvika felaktiga slutsatser på grund av okunskap om det ämnet där dokumentet skapats 
(Altheide & Schneider, 2013). I denna studies fall handlar det om Växjö kommuns olika 
dokument. 
 
Steg 3 

Dokument från Växjö kommun togs fram och lästes igenom och strukturen studerades 
(Altheide & Schneider, 2013). Som stöd i studiens urval att hitta dokument togs det hänsyn 
till vem som skapat dokumenten utifrån Scotts kriterier (Scott, 1990); vilket syfte 
dokumenten skapts för, vem som skapat dem, om materialet är genuint, är dokumenten 
vanliga, är dokumentets innebörd tydligt, finns det olika tolkningar i dokumenten, går det att 
bekräfta redogörelsen som dokumentet innehöll (Bilaga 5).  

De dokument som låg till grund för att besvara studiens syfte togs fram tillsammans med 
Växjö kommuns folkhälsosamordnare. Studien utgick ifrån de dokument som handlade om 
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Växjö kommuns Grönstrukturprogram (2012) samt Budget för Växjö kommun 2014-2015 
(2013). De dokumenten valdes ut för att deras innehåll var relevanta till studiens syfte. Som 
komplement till dokumenten genomfördes  2 kvalitativa intervjuer genomförts (Bryman, 
2011) med folkhälsosamordnare (2013) och kommunekolog (2013) i Växjö kommun.  
 
De två intervjupersonerna valdes ut för att de har stor kunskap inom folkhälsoarbete och 
Grönstrukturprogram. En kontakt togs med folkhälsosamordnaren i Växjö kommun som har 
en ensam profession som folkhälsosamordnare (2013). Folkhälsosamordnaren 
rekommenderade författaren att ta kontakt med kommunekologen (2013) för en intervju. 
Kommunekologen har lång erfarenhet av fysisk planering i kommunen. Intervjupersonerna 
togs kontakt med via telefon och fick därefter ett informationsbrev på mail med en 
sammanfattande text av om vad intervjun skulle handla om samt hur den skulle gå till 
(Bilaga, 2). 

Fas B 
Ett protokoll genomfördes, steg 4-7. 

Steg 4 

Respektive dokument lästes igenom. Intervjumaterialets text lästes igenom ett antal gånger 
tills det kändes att inte något nytt framkom. Den totala uppfattningen som gavs efter 
inläsningen av dokumenten ett par gånger knöts ihop till kategorier (bilaga 1); samverkan, 
delaktighet, inflytande, hållbar utveckling samt kommunikation. Dessa kategorier liknades 
vid frågor i en intervjuguide som Altheide och Schneider (2013) kallar för ett protokoll 
(bilaga 1). Protokollet hjälpte till att ställa frågor till materialet (Altheide & Schneider, 2013). 
De frågeställningar (Kvale & Brinkmann, 2009) som ställdes till dokumenten i studien var: 
Vilka målområden prioriteras i de olika dokumenten för Växjö kommun? På vilket sätt 
arbetar Växjö kommun med fysisk aktivitet idag utifrån dokumenten? Vilka prioriteringar av 
fysisk aktivitet identifierar Växjö kommuns Grönstrukturprogram? Hur ser samverkan och 
delaktighet ut?  
 
Intervjuerna genomfördes i Växjö kommunhus den 25 april 2013 enskilt, en på förmiddagen 
och en på eftermiddagen. Intervjuare var författaren av denna studie.  
Semistrukturerade intervjuer användes i denna studie (Bryman, 2011). En intervjuguide 
(Bilaga, 3) skapades inför intervjuerna med kategorier och förslag till frågor under vardera 
kategorin. Intervjuerna kändes som ett samtal mer än en intervju (Bryman, 2011). 
Intervjuaren höll fokus på kategori men ställde också följdfrågor. Ämneskunskapen som 
intervjuaren har påverkar vilket material som kommer fram (Bryman, 2011). 

De frågeställningar som ställdes till intervjuerna var: På vilket sätt samverkar folkhälsa med 
fysisk planering idag? Vilka målområden prioriteras i Växjö kommun idag? På vilket sätt 
arbetar Växjö kommun med fysisk aktivitet idag? Vilka värden av fysisk aktivitet identifierar 
Växjö kommun i fysisk planering? Vilka möjligheter och svårigheter finns det för Växjö 
kommun att beakta i folkhälsoarbetet med fysisk aktivitet för att få detta som en del i 
kommunens grönstrukturs program? Följdfrågor under intervjuerna förekom och ställdes för 
att förtydliga eller för att utveckla innehållet i frågor. Intervjuerna spelades in, transkriberades 
och behandlades sedan som ett dokument. 

Grönstrukturprogrammet (Växjö kommun 1, 2012) samt intervjuerna (folkhälsosamordnare, 
2013; kommun ekolog, 2013) analyserades först. Därefter analyserades dokumentet Budget 
för Växjö kommun (Växjö kommun 5, 2013).  
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Steg 5-6 

Altheide och Schneider (2013) lägger stor vikt vid utformningen av protokollet (Bilaga 1). 
Det innebar att finslipa protokollet inför det "riktiga" användandet. Därefter skulle protokollet 
testas för att se hur det fungerade (Altheide & Schneider, 2013). Det sista steget genomfördes 
ej. 
 
Steg 7 

Därefter väljs en urvalsstrategi (Altheide & Schneider, 2013). Det var viktigt att vara 
realistisk i sitt urval, att ta hänsyn till de givna förutsättningarna vad det gäller tid och andra 
begränsningar (Bryman, 2011). Den här studiens urvalsstrategi var att utgå ifrån 
dokumentens innehåll samt intervjuernas resultat.  

Fas C 
I denna fas organiserades materialet i koder, steg 8. 

Steg 8 

Först lästes Växjös Grönstrukturprogram (Växjö kommun 5, 2012), därefter intervjuerna och 
sist Budget för Växjö kommun (Växjö kommun 3, 2013). Varje dokument analyserades var 
för sig och dokumenten färgmarkerades med olika färger för varje ord i texten som berörde 
en kategori. De färgmarkerade orden blev kodningen (Altheide & Schneider, 2013). 

För att göra kodningen genomförbar delades dokumenten upp i olika kapitel som skrevs i en 
tabell (Bilaga 2). Kodningen genomfördes utifrån de 5 kategorierna. Dokumenten som kodats 
gick noggrant igenom tills det inte längre kom fram något nytt från de frågorna i protokollet 
(Bilaga 1).  

Fas D 
En analys gjordes av resultatet, steg 9-10. 
 

Steg 9 

Koderna i dokumenten och i intervjumaterialet sattes därefter ihop till teman för att se andra 
bitar som inte setts tidigare (Altheide & Schneider, 2013). Detta ökar den empiriska 
validiteten (Altheide & Schneider, 2013). Det temat som framkom från kodningen var 
Strategiskt arbete. 
 

Steg 10 

Respektive tema gicks igenom för att se vad som skulle kunna användas till resultatdelen 
(Altheide & Schneider, 2013). 

Fas E 
En rapport skrivs, steg 11-12.  
 
Steg 11 

En analys av materialet genomfördes där ett antal slutsatser kom fram (Altheide & Schneider, 
2013). 
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Steg 12 

Processen avslutades med att börja skriva själva uppsatsen (Altheide & Schneider, 2013). 

Trovärdighet och tillförlitlighet 
Kvaliteten på en kvalitativ studie ligger i trovärdighet och i tillförlitlighet d.v.s. hur den 
genomförts (Bryman, 2011). Trovärdigheten har tagits hänsyn till vid behandling av 
dokumenten från Växjö kommuns uppdaterade hemsida genom att se när dokumenten 
uppdaterades, vem som är ansvarig samt en kritisk granskning av materialet. Genom att ta 
hjälp av folkhälsosamordnare från kommunen har dokument valts ut i urval. 
Intervjupersonerna har själva fått läsa igenom resultatet innan de har presenterats i studien 
vilket ökar trovärdigheten (Bryman, 2011).  
 
Reliabiliteten påverkas av vem det är som genomför studien. När dokumenten samt 
intervjudokumenten läses igenom och kodades speglades resultatet av författarens 
kompetens. Reliabiliteten vid intervjuerna var hög, intervjuerna spelades in med dubbla 
ljudinspelare samt intervjupersonerna var utvalda utifrån att studien syfte skulle besvaras 
(Malterud, 1998). 

Etik 
Under hela studiens genomförande togs det hänsyn till ett etisk förhållningsätt. En beaktning 
gjordes av att kommunen styrs och leds av de analyserade dokumenten. Dokumenten 
hanterades ansvarfullt och varsamt så att inget tog skada. Ett informationsbrev (bilaga, 4) till 
intervjupersonerna skickades ut för att uppfylla de etiska aspekterna som handlade om 
studiens syfte, samtyckeskrav och nyttjandekrav. Varje intervju inleddes med att berätta om 
möjligheten till anonymitet. Intervjupersonerna upplevde inte att det fanns någon anledning 
att avstå från att skriva deras titel så det blev en överenskommelse.  Det resultat som kom 
fram i studien har förmedlats tillbaka till Växjö kommun. En etisk egengranskning har gjorts 
utifrån etikprövningsnämnden sydost (BTH, 2013-04-01). Den resulterade i att ingen vidare 
full etiskprövning behövdes genomföras.  

RESULTAT 
Resultatet redovisar vad som kom fram i analysen av dokument och intervjuer.  
I matrisen presenteras resultatet och dess koder, kategorier och tema. 
 
Kategori 
Dokument 

Samverkan Delaktighet Inflytande Hållbar 
utveckling 

Kommunikation Tema 

Grönstruktur 
Programmet 
Kodning 

Ta hänsyn 
Behov 
Förvalta 

Utvecklingsplan 
Inventering 
Förslag 

Planeringsunderlag 
Intervjuer 
Målområde 

Mål 
Riktlinjer 
Attraktiv 

Samråd 
Kommunstyrelse 
Dialog 

S 
T 
R 
A 
T 
E 
G 
I 
S 
K 
T 
 
A 
R 
B 
E 
T 
E 

Budget för  
Växjö 
kommun 
kodning 

Organisationer 
Människor 

Engagemang 
Samhällets–
gemenskap 

Motverka- 
utanförskap 
Yttrandefrihet 

Grönaste stad 
Fritids och 
föreningsaktivitet 

 

Folkhälso- 
Samordnare 
kodning 

Politiskt arbete 
Uppdrag 

Bra underlag 
Analyser 
 

Förslag Mål 
Attraktionskraft 

Strategi 

Kommun- 
Ekolog 
Kodning 

Förvaltningar 
Föreningsliv 

Kartläggning 
Utvecklingsplan 

Enkäter 
Insatser 

Samband 
Utveckla 

Diskussion 
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Strategiskt arbete 
Växjö kommun kartlägger idag vilka insatser för fysisk aktivitet som ger kommunen en 
attraktionskraft samt utvecklar kommunen för att säkerställa levnadsvillkor för medborgarna 
(Växjö kommun 5, 2013). Dokumentanalys och intervjuer visar att kommunen vill samverka 
med medborgarna för att inventera vilka behov som finns inom respektive befolkningsgrupp. 
Skolorna är en arena som varit med och påverkat uppger kommunekologen. Respondenterna 
anser att fysisk planering går att kombinera med folkhälsoarbete. Kommunekologen upplever 
att det inte görs fullt ut idag. Arbetet med att förbättra de gröna områdena genom ett nytt 
grönstrukturprogram har fungerat mycket bra berättar respondenterna.  
 
Folkhälsosamordnaren säger att analyser genomförs, för att se behov av insatser till fysisk 
aktivitet. Kommunekologen beskriver i intervjun att stor vikt i Växjö kommuns 
Grönstrukturprogram (2012) har lagts vid att ta hänsyn till avstånd, storlek, grönområden 
samt genom att kartlägga utifrån upplevelsevärden vad behov och efterfrågan är för att 
utveckla grönstråk. Detta skiljer respondenternas svar. Utveckling påpekas i Budget för Växjö 
kommun (2013) samt av respondenterna. 
 
Grönstrukturprogrammet (2012) beskriver och tydliggör för tjänstemän som arbetar i 
kommunen. För att kunna vara sjöarnas och parkernas stad, där naturen finns nära utan att 
den gröna strukturen försvinner, krävs en tydlig strategi. Det beskrivs i Växjö kommuns 
Grönstruktursprogram (2012). Innebörden är lika i dokumenten men betoningen ser olika ut. 
Grönstrukturprogrammet (2012) har tagits fram som ett verktyg beskriver kommunekologen. 
”En fortsatt satsning på gröna upplevelser, stadsmiljön och dess konstnärliga gestaltning är 
betydelsefullt för stadens utveckling som helhet” s.20 Grönstrukturprogrammet (Växjö 
kommun 5,2012). Här finns en samstämmighet. 
 
Kommunekologen menar att i arbetet med Växjö kommuns Grönstruktursprogram (2012) 
försöker man att integrera alla ämnesområden samt få en samsyn och samverkan, där 
grundidén är det gröna. Respondenterna beskriver hur Grönstrukturprogrammet (2012) 
byggts upp tillsammans med representanter från fyra olika förvaltningar för att kunna ta 
tillvara på varandras kunskapsområden och se vilka behov som finns. Här finns en 
samstämmighet. Kommunekologen beskriver Växjö kommuns Grönstrukturprogram (2012) 
som ett verktyg för hur arbetet med grönstruktur bör ske.  
 
Ett mål i Budget för Växjö kommun (2013) är att antal fysiskt aktiva invånare ska öka. 
Folkhälsosamordnaren menar att folkhälsa och fysisk aktivitet är nya begrepp i kommunen, 
men historiskt sett har Växjö kommun främjat fysisk aktivitet. Fyllerydsskogen, Evedal och 
Araby är friluftsområden för fysisk aktivitet. Kommunekologen nämner också Växjösjön. 
 
Kommunekologen upplever att samverkan kan bli bättre mellan fysisk planering och 
folkhälsa, medan folkhälsosamordnaren säger i intervjun att själva kompetensen om 
folkhälsovetenskap finns i arbetsgruppen och att han själv inte har så mycket att tillföra, då 
han syftar på arbetet med grönstrukturprogrammet. I Växjö kommuns Grönstrukturprogram 
(2012) uppges för att få en helhetsbild har den kommunala verksamheten till viss del vägts in. 
Aktiviteter är många gånger knutna till gröna miljöer, att det ska finnas plats i den växande 
stadens attraktionskraft. 
 
En samstämmighet finns både i dokumenten samt från respondenterna att miljöarbetet är 
integrerat i arbetet med Grönstrukturprogrammet (2012). Varken folkhälsosamordnare eller 
kommunekolog har varit delaktiga i processen med ansökan till att bli årets friluftskommun. 
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Folkhälsosamordnare upplever att det händer mycket utan att han själv är inblandad vilket 
han upplever som positivt eftersom han har andra områden att arbeta med också. 
 
Växjö kommun påpekar att det fysiska avståndet och den faktiska tillgängligheten har lika 
stor betydelse som kvaliteten i den gröna miljön. Växjöborna ska ha ett grönområde minst 10 
ha inom 800 m från bostaden samt ett naturområde inom 2500 m avstånd (Grönstruktur 
programmet 5, 2012). Stråk runt sjöar är exempel på insatser som har en hög tillgänglighet 
beskriver kommunekologen.  
 
”Närheten till parker, grönområden, lekplatser och möjligheten att röra sig utomhus och 
därmed få en bättre hälsa är viktiga aspekter av både Växjö kommuns folkhälsoarbete som 
stadsutvecklingsarbete” s.21 Budget för Växjö kommun (Växjö kommun, 3 2013). 
 
Foldrar, broschyrer och kartor delas ut på Växjö kommunhus, turistbyrå samt bibliotek för att 
informera medborgarna om vilka fysiska aktiviteter som erbjuds. Kommunen vill nå ut till 
olika grupper i samhället. Medborgarförslag tas emot, men oftast kommer nya idéer från 
personalen själva (kommunekologen, 2013). 
 
I Växjö kommuns Grönstrukturprogam (2012) finns beskrivet om vilka utvecklingsprinciper, 
kvalitéer och riktlinjer som Växjö kommun arbetar efter för att ge utrymme för friluftsliv och 
rekreation. Här påvisas att olika samhällsinsatser med grönstruktur görs för att främja fysisk 
aktivitet. Exempelvis lekplatser, parker och naturstråk (Grönstrukturprogrammet 5, 2012; 
folkhälsosamordnare 2013; kommunekolog 2013).  

DISKUSSION  
Den här delen diskuterar och besvarar hur folkhälsoarbetet avspeglas inom målområde fysisk 
aktivitet i Grönstrukturprogrammet (2012). Uppsatsens bakgrund kopplas samman med 
resultatet. Diskussionen innefattar en metoddel och en resultatdel. Kapitlet inleds med en 
metoddiskussion. 

Metoddiskussion 
Utifrån studiens syfte valdes två datainsamlingsmetoder; dokumentanalys för att analysera 
Grönstrukturprogrammet i Växjö kommun (2012) samt Budget för Växjö kommun (2013) 
och kvalitativa semistrukturerade intervjuer för att ta del av tjänstemännens subjektiva 
upplevelse (Bryman, 2011).  ECA- metoden (Altheide & Schneider, 2013) gav möjlighet att 
arbeta med bakgrund och analys samtidigt, vilket passade den här studien. Fördelen med en 
kommunal dokumentstudie är att riktlinjer och handlingar ofta är offentliga och 
lättillgängliga över internet på kommunernas hemsidor vilket dokumenten i den här studien 
var.  
 
Det var bra att använda en metodkombination i studien för det gav en övergripande bild och 
ökad träffsäkerhet. Det som var mindre bra var att det tog längre tid (Bryman, 2011). En 
nackdel med att använda en kvalitativ analysmetod är risken att analysen blir präglad av 
forskarens egen förförståelse och åsikter (Bryman, 2011). I denna studie har redovisningen av 
analysmaterialet tydlig gjorts så att detta inte blev ett problem (Bryman, 2011). Analysen har 
gjorts utifrån författarens kompetens och erfarenhet. Det har resulterat i att den förståelsen 
och kunskapen speglar resultatet (Bryman, 2011). Växjö kommun eller stad har författaren 
ingen relation till.  
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Urval 

Växjö kommun valdes som fokus för studien pga. kommunens intresse att utveckla 
samverkan mellan folkhälsoarbetet och samhällsplaneringen. Kommunens 
folkhälsosamordnare och kommunekolog erbjöds att vara med i studien och båda svarade 
jakande. Informationsbrevet om studien, lades stor vikt vid, att deltagandet var helt frivilligt 
och endast delges andra då analysen sammanfört de olika svaren. Samtliga respondenter 
valde att delta och gav ett samtycke.  
 
Dokumentanalys 

Från början hade studien tänkt analysera fyra olika dokument samt två intervjuer, men på 
grund av begränsat tidsutrymme valdes två dokument och två intervjuer. Det resulterade i att 
resultatet hamnade på en relativt ytlig nivå. I allt vetenskapligt arbete finns en risk för att de 
egna förväntningarna påverkar resultatet genom selektiv uppmärksamhet såväl som hur data 
tolkas (Hartman, 2004). Att testa protokollet i dokumentanalysen uteslöts (Altheide & 
Schneider, 2013). Genom att testa protokollet ytterligare skulle andra frågor kunnat 
komplettera protokollet så att mer i studiens resultat skulle kommit fram. Under studiens 
genomförande upplevdes att kategorierna delaktighet och inflytande kunde varit en 
gemensam kategori. Kategorierna valdes att behållas separerade för att kodningen skulle 
kunna fortsätta. 
 

Kvalitativa semistrukturerade intervjuer 

För att ta del av tjänstemännens subjektiva upplevelser genomfördes kvalitativa 
semistrukturerade intervjuer då det är den kvalitativa intervjuns styrka att samla in data om 
den subjektiva bilden (Green & Thorogood, 2009). Genom att använda en kvalitativ intervju 
med semistrukturerade frågor vill författaren få fram deltagarnas uppfattningar. Därefter 
kunna tolka och förstå information om deltagarnas erfarenheter, perspektiv och synsätt 
(Bryman, 2011). Den här formen av intervju valdes för att intervjuerna skulle vara flexibla 
samt att den betonar att det är deras upplevelser som är relevanta och viktiga (Bryman, 2011). 
För att minimera yttre påverkan på rapportens kvalitet (Hartman, 2004) spelades samtliga 
intervjuer in och transkriberades. Intervjuaren ville fokusera utifrån intervjupersonernas 
perspektiv och förstå deras åsikter och värderingar utifrån den kontext som de befann sig i 
(Bryman, 2011). En vidareutveckling av studien är att ta med ytterligare dokument och 
analysera vidare hur folkhälsoarbetets strategier genomförs.  

Resultatdiskussion  
Här diskuteras studiens frågeställning utifrån resultatet av dokument- och intervjuanalys. 
Resultatdiskussionen redovisas i temat strategiskt arbete. 

Strategiskt arbete 
Litteratur och forskning visar på två huvudsakliga faktorer som har betydelse för hur Växjö 
kommuns folkhälsoarbete avspeglas inom målområde fysisk aktivitet i 
Grönstrukturprogrammet. Det ena är att miljön ses som en resurs och det andra är samverkan 
i arbetet med Växjö kommuns Grönstrukturprogram (2012). En resurs kan ses som närhet, 
tillgänglighet eller användbarhet som är viktiga dimensioner för stödjande miljö (Schantz, 
2006). Forskning säger att samverkan ger bättre hälsoeffekter, bättre integration av 
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samhällets olika servicefunktioner, minska ojämnlikheten i hälsa och att samverkan är 
nödvändigt för folkhälsa (Pellmer & Wramner, 2009). 

Begreppet folkhälsoarbete och fysisk aktivitet benämns inte i Växjö kommuns 
Grönstruktursprogram (2012) utan påvisas indirekt i arbetet med friluftsliv (Växjö kommun 
5, 2012). Resonemanget kring begreppen bygger på de olika beskrivningar som finns om 
folkhälsoarbete, fysisk aktivitet och friluftsliv men även på den förförståelse författaren själv 
har. Friluftsliv innebär att vara ute och aktivera sig fysiskt för att få miljöombyte och 
naturupplevelser utan krav på prestation eller tävling (Schäfer- Elinder & Faskunger, 2006). 

Eftersom grönområden stimulerar till fysisk aktivitet är närheten till parker, lekplatser och 
naturområden betydelsefull vad avser möjlighet till utförande av fysisk aktivitet (Faskunger 
2008b; Lundblad 2009; Grahn & Stigsdotter, 2008). Gröna ytor avsedda för fysisk aktivitet, i 
enlighet med Lindström (2007) och Schantz (2006) ger en positiv inverkan av val till 
motionsaktivitet som är en måttlig hård aktivitet (US Department of health and human 
Services, 1996). Grönytor visas som en resurs i kommunen, av dokumenten och 
respondenternas beskrivning. Däremot tar ingen av respondenterna upp närhet som en viktig 
faktor vilket forskning påvisar har betydelse (Schantz 2003; Johansson, Kollberg & 
Bergström, 2009). En tolkning är att Växjö kommun ser folkhälsoarbetet utifrån ett holistiskt 
perspektiv genom att se förhållanden mellan miljö, grönstruktur och folkhälsoarbete 
(Svedberg, Svensson och Kideberg, 2001). 
 
Forskning och kunskapsöversikt förtydligar att utbud och tillgång till möjligheter till fysisk 
aktivitet inte är tillräckligt med avsikt att förbättra den fysiska aktiviteten (Boverket, 2006; 
Statens folkhälsoinstitut, 2010). Närhet, tillgänglighet och användbarhet har betydelse i 
sammanhanget, vilket också stödjer andel fysiskt aktiva (Schantz 2003; Johansson, Kollberg 
& Bergström, 2009). Växjö kommuns dokument samt respondenterna talar för att se 
helhetsbilden av Växjö kommuns grönytor med sjöar som är tillgängliga för fysisk aktivitet. 
Svedberg, Svensson och Kidebergs (2001) definition av holistiskt perspektiv stämmer 
överens med det. Planering, samverkan, delaktighet och kommunikation framkommer som 
betydelsefulla arbetsätt (Jarlbro, 2004; Axelsson & Bihari- Axelsson, 2003). 

Resultatet i analysen redovisar vad som ligger bakom samverkan mellan folkhälsorelaterade 
frågor och samhällsplanering. Politikens styrning och personliga egenskaper hos tjänstemän 
framkommer av Växjö kommun som påverkande faktorer angående hur resultatet av 
folkhälsofrågor integreras i kommunen. Inflytande, delaktighet och kommunikation påvisar 
arbetsätt som kan stärkas för att folkhälsoarbetets samverkan ska bli bättre (Jarlbro, 2004; 
Axelsson & Bihari- Axelsson, 2003).  

Det finns ett samspel mellan individuella faktorer, miljö och utförande av fysisk aktivitet 
(Faskunger, 2007; Transportation research board and institute of medicine of the national 
academies, 2005). Växjö kommuns Grönstrukturprograms (2012) delmål är att gröna stråk 
ska vara rika på upplevelser med en variation av platser som ger möjlighet till lek, bollspel, 
bad eller träning. Utbudet ska vara varierat av stadens stadsparker, kvarterssparker, bollplaner 
samt andra aktiviteter i staden (Växjö kommun 5, 2012). Det styrker teorin som 
Transportation research board and institutet of medicine of national academies (2004) 
redovisar att individen påverkas av miljön och det leder till ökad fysisk aktivitet. 
Grönstrukturprogrammet (2012) förtydligar att innehållet är ett komplement till kommunens 
Översiktsplan (Växjö kommun 2, 2012) och Detaljplan (Växjö kommun 7, 2013). Det är ett 
planeringsunderlag med tillhörande utvecklingsprinciper som ligger till grund för att mål och 
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budget ska följas. Det finns en samstämmighet med vad Schäfer- Elinder & Faskunger (2006) 
säger; samhällsinriktade arbeten bör fokusera på metoder för att skapa stödjande miljöer. 
 
Dokumenten och intervjuerna redovisar att samhällsplanering kan bidra till en god folkhälsa, 
det stödjer även forskning (Faskunger 2008b; Statens folkhälsoinstitut, 2010a; Boverket2006; 
Grahn & Stigsdotter 2003). En långsiktig strategi (Whittington, 2010) kan göras med en 
planering (Ewles & Simnett, 2005). Forskningen påvisar att strukturen (Ewles & Simnett, 
2005) och långsiktighet (Whittington, 2010) är viktiga faktorer för folkhälsoarbetet. I arbetet 
med Växjö kommuns Grönstrukturprogram (2012) har fyra olika förvaltningar varit 
delaktiga för att införa olika kunskapsområden. Samverkan är nödvändigt för att nå 
folkhälsomål menar Pellmer & Wramner (2009). Folkhälsoarbetet finns integrerat för att 
säkerställa levnadsvillkor i dokumenten (Pellmer & Wramner, 2009; Naidoo & Wills, 2009). 
Dokumentet om Budget för Växjö (2013) behandlar friluftsliv samt uppleva och göra som två 
olika prioriterade områden. Båda områdena som prioriteras stimulerar till fysisk aktivitet 
(Schäfer- Elinder & Faskunger, 2006). Växjö kommun kan anses ha ett holistiskt synsätt där 
kommunen ser skillnader mellan olika ämneskulturer och utvecklar det logiska tänkandet 
(Svedberg, Svensson & Kideberg, 2001). 
 

Känsla av sammanhang (Antonovsky, 1991) visar tjänstermännen i sitt beskrivande om 
sambanden mellan folkhälsoarbetet och övriga prioriterade områden för att säkerställa 
levnadsvillkor. Växjö kommun använder holistiskt angreppsätt (Svedberg, Svensson & 
Kideberg, 2001) för att säkerställa levnadsvanor. I Växjö kommuns budgetkapitel, att uppleva 
och göra, finns ett övergripande mål att Växjö; ”ska främja folkhälsan genom att skapa 
förutsättningar för friskvård, rekreation och möjligheter att utföra idrott på olika nivåer”. 
s.20 Grönstrukturprogrammet (Växjö kommun, 5 2012). 

Genom att Växjö kommun satsar på att naturen och närheten finns som en resurs, kan det 
vara bidragande faktorer till ökad fysisk aktivitet (Schantz, 2003). 
 
En trend som visas i analysen av insatser är den utvecklingen av fysisk aktivitet som sker mot 
friluftsliv. Naturreservat samt de gröna miljöernas värde lyfts fram som viktiga prioriterade 
insatser. 
 
Grönområden har ett viktigt samhällsvärde som prioriteras högt (Faskunger, 2008c) och är 
viktiga arenor för fysisk aktivitet (Faskunger 2008a; Statens folkhälsoinstitut 2010a; 
Boverket, 2006; Schäfer- Elinder & Faskunger, 2006).  Undersökningar visar att de 
vanligaste aktiviteterna som görs på ett grönområde eller i en park är motionsaktiviteter 
(Lindström, 2007; Schantz, 2006). Motion är måttlig hård aktivitet som genomförs medvetet 
3 gånger/ vecka under minst 20 minuter (US Department of health and human service, 1996). 
Växjö kommuns dokument och respondenter påvisar samma budskap genom att lyfta 
grönstrukturen som ett prioriterat område.  
 
Sambanden mellan barns aktivitetsnivå och närhet och tillgänglighet till grönområden och 
lekparker som beskrivs av Faskunger & Schäfer- Elinder (2008) stämmer med Växjö 
kommuns kartläggning av skolor (kommunekolog, 2013). Barn och ungas uppväxtvillkor är 
ett prioriterat område i Folkhälsopolicyn (Växjö kommun 4, 2012). Genom kartläggning kan 
Växjöborna känna delaktighet (Arnstein, 1996) och känna meningsfullhet (Antonovsky, 
1991). 
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I Växjö kommun finns en delad mening kring samverkan.  En översiktlig strategi för hur 
samverkan kan ske, skulle kunna underlätta. De parametrar som kan användas som 
utgångspunkt, med hänsyn till folkhälsoarbetet, skulle kunna vara kommunikation och 
delaktighet (Jarlbro, 2004; Pellmer & Wramner, 2009). 

SLUTSATSER 
Syftet med denna studie var att undersöka hur folkhälsoarbetet avspeglades inom målområde 
fysisk aktivitet i Grönstrukturprogrammet (2012). Den kvalitativa studien visar att Växjö 
kommun arbetar aktivt med folkhälsoarbetet för att främja fysisk aktivitet och andra faktorer 
som främjar människors hälsa hos olika grupper i samhället. Växjö kommun ser en 
helhetsbild av hur kommunen kan bli mer attraktiv och skapa stark tillväxt för att säkerställa 
levnadsvillkor som främjar hälsan hos medborgarna. Växjö kommun arbetar strategiskt 
genom styrande dokument samt kartläggning till viss del. Insatser i form av parker, 
cykelstråk och naturreservat är några insatser som kommunen genomfört. Det finns en 
strategi med kommunens grönytor. Grönytorna är en resurs för utvecklingen av den fysiska 
aktiviteten i Växjö kommun och en bestämningsfaktor för att säkerställa människors hälsa.  
 
Kompetensen inom området folkhälsovetenskap finns. Samverkan mellan de aktuella 
förvaltningarna kan dock bli bättre. I intervjuerna framkom en delad mening om hur 
folkhälsoarbetet är integrerat i Växjö kommuns verksamhet. Kommunekologen upplever att 
mer stöd ifrån folkhälsosamordnaren skulle utveckla arbetet, medan folkhälsosamordnaren 
upplever att folkhälsofrågan finns med och inte behöver kompletteras av hans profession. 
Frågor som bör lyftas för en vidare utveckling av folkhälsoarbetet i Växjö kommun är vem 
som har uppdraget att samordna folkhälsa med grönstruktur. Vad som ska göras, på vilket sätt 
det ska göras, med vilka medel det ska göras samt utförande och utvärdering. 
Ett utvecklingsområde för Växjö kommuns folkhälsoarbete är samverkan till att bli Sveriges 
friluftskommun. Där kan en förbättring ske med större samverkan mellan förvaltningarna.  
 
Intressant för fortsatt forskning är att studera hur folkhälsoarbetets samverkan med 
samhällsplaneringen utvecklas och vad den samverkan resulterar i.  
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Bilaga 1 
Protokoll  

Utgångsfrågor: 

På vilket sätt arbetar Växjö kommun med fysisk aktivitet idag utifrån dokumenten? 

Anser ni att det genom fysisk planering går att bidra till en god folkhälsa? Om ja, isådanafall 
hur? 

Samverkar folkhälsa med fysisk planering idag? På vilket sätt i sådana fall? 

Kategori: Samverkan 

Hur ser samverkan och delaktighet ut i Grönstrukturprogrammet? 

På vilket sätt arbetar Växjö kommun genom den fysiska planeringen till en god folkhälsa? 

På vilket sätt arbetar Växjö kommun inom den fysiska planeringen 
(Grönstrukturprogrammet)/ folkhälsoområdet (Folkhälsopolicyn) med fysisk aktivitet idag?  

Kategori: Delaktighet 

Vad påverkar ett beslut idag vid insats som ska genomföras vid exempelvis fysiska aktivitet? 
(inventering, analys, forskning, riktlinjer, medborgarförslag) 

Kategori: Inflytande 

Vilka målområden prioriteras i de olika dokumenten för Växjö kommun? 

Vilka målområden inom folkhälsa prioriteras i Växjö kommun idag?  

Hur ser uppsatta mål ut för er inom folkhälsa- för fysisk aktivitet främst i Grönstrukturs 
programmet?  
 

Vilka styrkor finns det idag för Växjö kommun att beakta i folkhälsoarbetet med fysisk 
aktivitet för att få detta som en del i grönstrukturs program? 

Vilka svagheter finns det för Växjö kommun att beakta i folkhälsoarbetet med fysisk aktivitet 
för att få detta som en del i grönstrukturs program?(Närhet, tillgänglighet, användbarhet, 
trygghet) 

Vilka prioriterinar av fysisk aktivitet identifierar Växjö kommun i grönstrukturprogrammet? 

Kategori: Hållbar utveckling  

På vilket sätt kommunicerar ni i ert arbete med fysisk planering/ Folkhälsa? (Möten, 
utredningar, uppdrag av politiker, samverkan). 

Hur kommunicerar ni idag mellan fysisk planering och folkhälsa? 

Är det tillräckligt eller kan ni bli bättre? 
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Vilka möjligheter ser du finns för Växjö kommuns folkhälsoarbete med fysiska aktivitet att 
samverka i grönstrukturprogrammet? (Samverkan, delaktighet, kommunikation)  

Kan du tänka dig att samarbeta i denna fråga i framtiden? 

Kategori: Kommunikation  
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Bilaga 2 
Exempel från Grönstruktur programmet- utklippt av analys materialet 

Teman Grönstruktur 
programmet 

s.1-7 

Grönstruktur 
programmet 

s.8-16 

Grönstruktur 
programmet 

s.16-38 

Grönstruktur 
programmet 

s.39-68 

Samverkan Samrådsförslag 

Hantera utifrån 
stadens behov 

Krav ställs på tillgång 
till gröna miljöer 

Aktiviteter knutna till 
gröna miljöer 

Friluftsliv upp på 
agendan 

 

Översiktliga grön 
struktur 

Bör ses och 
utvecklas 

Långsiktighet 

Utveckla påverkan 
på grönstråk samt 
möjlighet för 
utveckling 

Se de gröna stråken 
i ett sammanhang 

Ta hänsyn till avstånd 
och storlek 

Utgått ifrån VK 
förutsättningar och 
planeringsmål, 
Boverket, FHI Svenska 
lantbruksuniversitet, 
SKL landsting 

Studerat grönområde i 
förhållande till bostäder 

 

Delaktighet Arbeta in i 
handläggarkartan med 
tjänstermän 

Ger 
rekommendationer 

GP för tjänstemän 
samt politiker 

Fördjupad studie 

Utvecklingsplan 

Omvärldsanalys 

 

Inventering  

Analyser 

Föreslås, utvecklas och 
komplitteras 

 

 

Inflytande Planeringsunderlag 

Sammanvägning av 
olika perpektiv 

Forskning- livskvalite 
i  

Utgå ifrån 
upplevelsen 

Inventering 

Fördjupade natur  

FHI riktvärden 50m 
från bostadsområdet bör 
det finnas grönområde 
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Bilaga 3 
Intervju guide 

Intervjuplats:  Datum:  Tid:  Längd: 

Namn:  Profession:  Arbetsplats: 

Syfte med examensarbetet och intervju, Intervju riktlinjer, samtyckeskrav, nyttjandekrav, 
inspelning, Bakgrund hos intervjupersonen, erfarenhet 

Vad har du för roll i kommunen som folkhälsosamordnare/ kommun ekolog? 

Samverkan 

Anser ni att det genom fysisk planering går att bidra till en god folkhälsa? Om ja, i sådana fall 
hur? 

Samverkar folkhälsa med fysisk planering idag? På vilket sätt i sådana fall? 

Delaktighet 

På vilket sätt arbetar Växjö kommun genom den fysiska planeringen till en god folkhälsa? 

På vilket sätt arbetar Växjö kommun inom den fysiska planeringen 
(Grönstrukturprogrammet)/ folkhälsoområdet (Folkhälsopolicyn) med fysisk aktivitet idag?  

Inflytande 

Vad påverkar ett beslut idag vid insats som ska genomföras vid exempelvis fysiska aktivitet? 
(inventering, analys, forskning, riktlinjer, medborgarförslag) 

Hållbar utveckling  

Vilka målområden inom folkhälsa prioriteras i Växjö kommun idag?  

Hur ser uppsatta mål ut för er inom folkhälsa- för fysisk aktivitet främst i grönstrukturs 
programmet?  
 

Vilka styrkor finns det idag för Växjö kommun att beakta i folkhälsoarbetet med fysisk 
aktivitet för att få detta som en del i grönstrukturs program? 

Vilka svagheter finns det för Växjö kommun att beakta i folkhälsoarbetet med fysisk aktivitet 
för att få detta som en del i grönstrukturs program?(Närhet, tillgänglighet, användbarhet, 
trygghet) 

Kommunikation 

På vilket sätt kommunicerar ni i ert arbete med fysisk planering/ Folkhälsa? (Möten, 
utredningar, uppdrag av politiker, samverkan). 

Hur kommunicerar ni idag mellan fysisk planering och folkhälsa? 

Är det tillräckligt eller kan ni bli bättre? 
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Vilka möjligheter ser du finns för Växjö kommuns folkhälsoarbete med fysiska aktivitet att 
samverka i grönstrukturprogrammet? (Samverkan, delaktighet, kommunikation)  

Kan du tänka dig att samarbeta i denna fråga i framtiden? 

På vilket sätt i sådana fall?  

Tack för intervjun! 
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Bilaga 4 
Intervjubrev 

Hej! 

Tack för ett trevligt bemötande på telefon där jag fick möjlighet att kort presentera mitt 
examensarbete som jag ska skriva för Växjö kommun. Jag är mycket tacksam att du vill vara 
med på en intervju som är en del i metoden för att komma fram till ett resultat i studien. 

Studiens syfte är att utifrån Växjö kommuns dokument studera hur folkhälsoarbetet speglas 
inom målområde fysisk aktivitet i grönstrukturprogrammet. Det kommer jag att ta reda på 
genom en dokument studie samt två intervjuer. 

Det finns ett stort värde i att få göra en intervju tillsammans med dig. Intervjun kommer att 
spelas in för att det ska bli lättare att kunna bearbeta materialet i efterhand, om det är godkänt 
hos dig. 

Vår träff inleds med att jag först kommer att berätta bakgrund till varför jag valt området 
Grönstruktur kopplat till Folkhälsa, därefter kommer ett par frågor ställas. Teman som 
intervjuerna kommer att handla om är Fysisk planering- Folkhälsa och koppla det till Fysisk 
aktivitet och Grönstrukturprogrammet i Växjö kommun. Utifrån de teman kommer vi föra en 
öppen dialog där jag kommer att ställa ett par följdfrågor. Intervjun kommer att ta upp till en 
timma. 

En god folkhälsa är ett uttryck för hälsotillståndet hos befolkningen som helhet. Det 
övergripande målet för folkhälsa är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på 
lika villkor för hela befolkningen 

Du svarar på frågorna under intervjun frivilligt och du kan när som under intervjun avbryta 
ditt deltagande. Genom att delta på intervjun överlåter du ett godkännande att jag får använda 
mig av dina svar i examensarbetet. Vill du inte att jag skriver ut ditt namn tar jag hänsyn till 
det. Jag ser fram emot att träffa dig i Växjö kommunhus entré måndagen den 15aprilkl:10.00. 
Avsätt gärna 1.5timma för vår träff. Hör av dig om du har några frågor. 

Med vänlig hälsning Hanna Johansson 
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Bilaga 5 
Dokument 

Scotts 
kriterier 

Budget för VK 
14-15 

Folkhälsopolicy Grönstrukturplan Översiktsplan 

Vem har 
skapt dok? 

Kommunstyrelsen Regionförbund, 
kommuner och 
landsting i 
Kronobergs län 

Samhällsbyggnadskontoret 
Planeringsavdelningen 

Tekniska förvaltningen 

Kommunledningskontoret 

Tekniska 
förvaltningen 

Syftet Kommunens 
riktlinje 

För en bättre 
folkhälsa 

Planeringsunderlag för 
gröna miljöer 

Framförhållning 
och beredskap 
för mark 

Trovärdigt Ja Ja Ja Ja 

Genuint Ja Ja Ja Ja 

Styrda  Ja Nej Ja Ja, tillviss del 

Meningsfullt Ja Ja Ja riktlinjer Ja 

Tydliga Ja Nej Ja värdefullt komplettment Ja, utifrån en 
översiktsplan 

Tolkningar Kan förekomma Kan förekomma Ja konkret Kan förekomma 

Bekräfta 
redogörelse 

Nej Ja till viss del Nej Ja 
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