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SAMMANFATTNING 
En miljö som byggs tillsammans med de individer som bor och använder platsen har 
möjligheten att öka individens dagliga fysiska aktivitet. När individer görs delaktiga i 
planeringen av den egna närmiljön skapas en social hållbarhet och möjlighet att bygga 
stödjande miljöer. Miljöer som är användbara, trygga, säkra och främjar hälsan är viktiga för 
folkhälsan.  

     I Kalmar kommun arbetas med att skapa delaktighet i samhälsplaneringen genom 
förbättringsvandringar och utvecklingsdialoger. Då kommunen tillsammans med innevånare 
undersöker bostadsortens förutsättningar och utvecklingsbehov. När inflytande i 
samhällsplanering sker bör det öka kommunens möjlighet att aktivt verka hälsofrämjande.  

     Syftet med studien var att undersöka hur kommunen använder den möjlighet som skapas 
genom metoderna för att öka samhällsplaneringens möjlighet att verka hälsofrämjande. En 
kvalitativ fallstudiedesign har legat till grund för undersökningen som genomförts med 
deltagande observation, intervjuer och innehållsanalys. Resultatet visar en vilja att minska 
avståndet inom kommunen och öka inflytandet i samhällsplaneringen. Detta gör det möjligt 
att skapa bättre stödjande miljöer och därmed verka mer hälsofrämjande. En ökad 
samanhållning rapporteras då innevånaren känner sig delaktig och då miljön börjar planeras 
utifrån hur innevånaren använder den, ökar det möjligheten till fysisk aktivitet i vardagslivet.  

     Genom förbättringsvandringen får kommunen möjlighet att hitta brister och fel som är av 
betydelse för innevånarna. Det ger möjlighet till en hälsofrämjande planering genom att det 
ökar kommunens förutsättningar att skapa stödjande miljöer. Vidare kan detta ge den 
enskilda individen möjlighet till aktiva vardagsval som till exempel att promenera istället för 
att ta bilen.  
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INLEDNING 
Dagens samhälle motverkar en aktiv livsstil genom utformningen av städer och 
orter. Samhällsplaneringen stödjer idag bilåkande samtidigt som arbetslivet blivit 
mindre fysiskt krävande (Statens folkhälsoinstitut 2010b). Detta är synligt även i 
barnens fysiska aktivitet och utevistelse som har minskat. Det sker samtidigt som 
en ökning av livsstils sjukdomar som fetma, diabetes och hjärt- kärlsjukdomar ses. 
Arbetet med att skapa förutsättningar för en så god nationell hälsa som möjligt är 
ett huvudsyfte för folkhälsoarbetet (Reg. Prop. 2007/08:110). Under de senaste 
åren har insikten ökat om den byggda miljöns betydelse för förutsättningarna till 
fysisk aktivitet. Det handlar om att människor behöver ha god tillgänglighet till 
gång- och cykelbanor, parker, lekplatser och samtidigt känna sig säker och trygg i 
miljön (Faskunger 2007).  Möjligheten för individer att påverka 
samhällsplaneringen regeleras i Plan och Bygglagen som anger att samverkan och 
dialog skall ske i samband med översiktsplaner och planläggning (Plan- och 
bygglag 1987:10), utöver detta sker delaktighet i samhällsplanering inte i någon 
större organiserad omfattning.  

Problemformulering 
Kalmar kommun arbetar med förbättringsvandringar och utvecklingsdialoger, ett 
arbete som sker i kommunens orter för att skapa en attraktiv och levande kommun 
(Kalmar 2012a; Kalmar 2012b). Genom arbetsmetoderna görs en översyn av varje 
orts förutsättningar och utvecklingsbehov i samråd med de boende och verkande 
på orten. Ett arbete som sker genom delaktighet. Det är intressant att undersöka 
hur kommunen tillvaratar det tillfälle som skapas då detta även kan öka 
kommunens möjlighet att verka hälsofrämjande.  Kommunen har en arena där 
deltagande och medverkan sker. Om tillfället tillvaratas borde det finnas potential 
att använda detta för att skapa stödjande miljöer. Tillfällen som också kan bidra 
till ökad fysiskt aktivitet, säkrare utemiljö och minskad psykisk ohälsa om dess 
möjlighet ses och utnyttjas (Statens folkhälsoinstitut 2011a).  

Teoretisk referensram  

Folkhälsa 
Folkhälsan har en stor betydelse för samhällsutvecklingen och insatserna för ett 
bättre folkhälsoarbete bör ingå som en viktig del i det kommunala arbetet. Mot en 
hållbar tillväxt, en god välfärd och ett hållbart Sverige (Reg. Prop. 2007/08:110; 
Edwards & Tsouros 2008). En stadigt ökande medellivslängd gör arbetet med att 
nå en hög ålder med så många goda friska år som möjligt viktigt ur många 
perspektiv (Reg. Prop. 2007/08:110; Statens folkhälsoinstitut 2011a; Statens 
folkhälsoinstitut 2008). En aktiv livsstil skapar bättre hälsa och förutsättningar för 
att öka individers möjlighet till en aktiv fritid och en fysisk aktivitet som kan 
underlättas genom en strategisk samhällsplanering (Ibid.; Statens folkhälsoinstitut 
2010b). För att individen ska motiveras till förändring av sin livsstil behövs ett 
samhälle som genom olika insattser stödjer individens vardagsval för en hållbar 
livsstil. En stödjande livsmiljö gör det möjligt för individen att förändra faktorer i 
sitt liv som påverkar den egna hälsan. Ett kommunalt folkhälsoarbete har 
möjlighet att skapa dessa stödjande miljöer på olika sätt genom hur samhället 
planeras och på så sätt påverka hälsan positivt (Statens folkhälsoinstitut 2011a; 
Statens folkhälsoinstitut 2008; Pucher & Buehler 2008).  



 

2 
 

     Folkhälsa handlar om hela befolkningens hälsotillstånd (Reg. Prop. 
2007/08:110; Statens folkhälsoinstitut 2011a; Statens folkhälsoinstitut 2008). 
Hälsan ska både vara så god som möjligt och samtidigt så jämlikt fördelad som 
möjligt. Arbetet med folkhälsa handlar i grunden om att skapa gynnsamma 
förutsättningar och miljöer (socialt, kulturellt, fysiskt, politiskt, ekonomiskt och 
emotionellt) för grupper och individer att nå en god hälsa genom att ge möjlighet 
till egna hälsosamma val. Med hjälp av säkra vägar till skolorna, förhindra brott 
genom belysning, förmedla vikten av hälsosam mat, fysisk aktivitet och måttligt 
drickande, skapa tobaksfria miljöer, öka äldres inflytande i samhället samt stödja 
föräldrar att ta god hand om sina barn och ungdomar. En god folkhälsa är en 
kollektiv resurs för samhället(Reg. Prop. 2007/08:110). Folkhälsoarbetet bedrivs 
med två inriktningar det sjukdoms- och skadeförebyggande och det 
hälsofrämjande. Tyngdpunkten inom folkhälsoarbetet ligger på att förebygga 
sjukdom genom preventivt arbete.  

     Det finns idag sociala skillnader i hälsan som är påtagliga mellan olika 
socioekonomiska grupper. Den skillnaden i ohälsa har inte setts minska under de 
senaste decennierna. Individer ur lägre arbetarklasser har en högre rapporterad 
ohälsa än tjänstemän, en koppling mellan utbildning och hälsoförhållanden är väl 
etablerad liksom förhållanden mellan lägre social status och levnadsvanor (Reg. 
Prop. 2007/08:110; Statens folkhälsoinstitut 2011b; Statens folkhälsoinstitut 2008; 
McNeill Kreuter & Subramanian 2006).  En viktig del i det hälsofrämjande 
kommunala arbetet är att skapa goda förutsättningar till ett fysiskt aktivt liv. Där 
arbetet sker både i glesbygdsområden likväl som en god kommunal planering sker 
i urbana miljöer (Statens folkhälsoinstitut 2011a). Att påverka folkhälsan i 
glesbygdsområden är en utmaning för kommuner och en mycket viktig uppgift då 
ohälsotalen oftast är större hos glesbygdsboende jämfört med invånare i städer 
och tätorter. Trots att delaktighet och hälsa är starkt förknippade utnyttjas inte 
möjligheten att skapa en hållbar folkhälsa, en hållbar social utveckling och en 
levande lands- och stadsbygd (Statens folkhälsoinstitut 2011a; Edwards & 
Tsouros 2008; Henecke & Khan 2002).  Detta visar på brister i förståelsen för 
samhällsplaneringens betydelse för hälsan (Ibid.; Gustafsson 2009; Graninger & 
Knuthammar 2010; Boverket 1998).  

Hälsofrämjande arbete & Fysisk aktivitet      
Den svenska folkhälsopolitiken syftar bland annat till att ge individerna verktyg 
för att främja sin egen hälsa (Reg. Prop. 2007/08:110). Detta innefattar att skapa 
goda förutsättningar för fysisk aktivitet. Ökad fysisk aktivitet kan styrkas genom 
att i samhällsplaneringen vara medveten om individers behov av rörelse och deras 
levnadsmönster (Boverket 2011; Boverket 2004; Statens folkhälsoinstitut 2008; 
Faskunger 2011; Edwards & Tsouros 2008).  Barn, unga samt äldre är angelägna 
målgrupper för det hälsofrämjandet folkhälsoarbetet. Men självfallet gynnar en 
god yttermiljö hela befolkningen och ökar samtidigt möjligheten till aktivt liv för 
alla (Reg. Prop. 2007/08:110; Statens folkhälsoinstitut 2008: Edwards & Tsouros 
2008).  Den fysiska aktiviteten har allt mer blivit en fråga om social tillhörighet 
och följer sociala mönster kopplade till livsstil och levnadsvillkor (McNeill et al. 
2006). Samband mellan låg utbildning och låg grad av motion och ohälsosamma 
matvanor finns liksom sambanden mellan rökning, alkohol och droger. Att främja 
möjligheten till fysisk aktivitet är därför viktig för att öka möjligheterna för alla 
individer att skapa en god hälsa oavsett social tillhörighet (Ibid.; Reg. Prop. 
2007/08:110).  
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     En ökad fysisk aktivitet är det nionde folkhälsomålet i Sverige. Där ett fokus 
finns på att samhället bör utformas så att det ger förutsättningar för en ökad fysisk 
aktivitet hos hela befolkningen (Reg. Prop. 2007/08:110). Fysisk aktivitet avser 
alla typer av kroppsrörelser som ger en ökad energiförbrukning såsom 
promenader, friluftsliv, idrottande, cykling och lek. Rekommenderat är minst 30 
minuters fysisk aktivitet per dag (Reg. Prop. 2007/08:110; Statens 
folkhälsoinstitut 2008; Statens folkhälsoinstitut 2010a). Fysisk aktivitet och 
motion har oftast setts ur ett individperspektiv där det främst är individens 
problem att förändra sin livsstil och fokus finns på att motivera individen till 
rörelse och andra livsstilsförändringar. FaR, fysisk aktivitet på recept (Statens 
folkhälsoinstitut 2011c), har varit ett medel för hälsovägledning som förmedlat 
information, fakta och stöd till individens beteendeförändring (Ibid.).  På senare år 
har större medvetenhet om samhällsstrukturens betydelse för förutsättningarna till 
fysisk aktivitet vuxit fram (Faskunger 2007; Faskunger 2011). Individens 
möjlighet till fysisk aktivitet bygger inte längre på faktorer som motivation, 
färdigheter, kunskap och preferenser i fråga om livsstil, utan även hur 
omgivningen gör det möjligt för individen att vara fysiskt aktiv (Ibid.).  

    Trygghet och säkerhet lyfts också fram som hälsofrämjande i förhållandet 
samhällsplanering och hälsa.  En trygg och säker miljö medverkar till en ökad 
fysisk aktivitet (Boverket 2004; Boverket 2010a; Statens folkhälsoinstitut 2010a: 
Statens folkhälsoinstitut 2010c). Exempel på åtgärder som främjar fysisk aktivitet 
är att skapa säkra och attraktiva gång- och cykelvägar, säkra skolvägar och god 
belysning som möjliggör utevistele även under den mörka delen av året eller 
dygnet (Edwards & Tsouros 2008; Boverket 2010a). 

Livsmiljö & stödjande miljö 
Den miljö där människan lever och vistas har en stor betydelse för livskvalitet och 
hälsa. En god levnadsmiljö gör det möjligt för individen att ordna sitt vardagsliv 
och tillfredsställa sina grundläggande behov (Statens folkhälsoinstitut 2011a; 
Graninger & Knuthammar 2010; Boverket 2004; Edwards & Tsouros 2008). En 
hälsofrämjande miljö stärker individen, skapar sociala möjligheter, 
trygghet/säkerhet genom att verka stödjande (Ibid.; Världshälsoorganisationen 
1986; Statens folkhälsoinstitut 2008). Miljön påverkar individens vanor, hälsa och 
möjligheter till boende och arbete. Det påverkar hur individer transporterar sig 
och den påverkan detta val har på miljön eller hur individen själv utsätts för 
föroreningar genom sitt val. Möjligheter till aktiva val är starkt förknippat med 
hur utformningen av lokalsamhället ser ut (Faskunger 2007; Pucher & Buehler 
2008). Det kan ske genom att skapa stödjande miljöer. En stödjande miljö är 
utformad för att underlätta vardagens olika beslut och göra det möjligt att leva ett 
rikt liv i den byggda miljön utifrån individuella behov (Statens folkhälsoinstitut 
2011a; Statens folkhälsoinstitut 2008; Edwards & Tsouros 2008; Powell 2005; 
Sallis 2009). Enligt Boverket utgör den byggda miljön en viktig hälsofrämjande 
arena för individen, då det har möjlighet att stödja eller mottarbeta ett liv i aktiv 
rörelse (Boverket 2004). Rapporten uttrycker att ökade kunskaper om 
hälsoaspekter behöver förbättras på alla nivåer. Folkhälsoaspekterna i kommunal 
fysisk samhällsplanering behöver förbättras och metoder för att hantera och 
bedöma sociala konsekvenser i planering och byggande behövs (Statens 
folkhälsoinstitut 2008; Boverket 2004; Edwards & Tsouros 2008).  

      Även den trafik som omger och är en del av livsmiljön bidrar till att skapa ett 
främjande eller hämmande inslag i den byggda livsmiljön (Sveriges kommuner 
och landsting 2007). Ett väl planerat vägnät och även gång- och cykelnät har en 

http://bth.summon.serialssolutions.com/sv-SE/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Powell%2C+Kenneth+E%22
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stor möjlighet när det gäller att skapa en stödjande miljö (Sveriges kommuner och 
landsting 2007; Sveriges kommuner och landsting 2010; Edwards & Tsouros 
2008; Handy, Boarnet, Ewing, Killingsworth 2002). Trygghet är en annan viktig 
faktor som påverkar individens upplevelse av sin livsmiljö. Det är viktigt att den 
byggda miljön planeras så att individen kan känna trygghet i sitt närområde 
(Boverket 2010a; Edwards & Tsouros 2008). Men samtidigt som den byggda 
miljön är en viktig hälsofrämjande arena är den också dåligt utforskad i sitt 
samanhang även om ett ökat kunskapsintresse har setts under de senaste 
decennierna (Faskunger 2011). 

HKB-Hälsokonsekvensbedömning 
HKB är en metod som hjälper planerare, beslutsfattare och politiker att samla 
kunskap och utvärdera hälsoeffekterna inför ett beslut (Statens folkhälsoinstitut 
2009; Nilsson 2009). HKB behandlar allt som påverkar människors livsmiljö, 
sociala, ekonomiska och ekologiska dimensioner som tillsammans kan få en 
positiv eller negativ effekt på individers hälsa. En central del i HKB är att skapa 
och öka delaktighet i beslut bland de grupper och individer som påverkas av 
beslutet. Genom delaktighet och inflytande i beslut nås oftare goda resultat och en 
positiv inställning till samhället som även leder till ökat välbefinnande(Ibid.; 
Henecke & Khan 2002; Statens folkhälsoinstitut 2011b). 

Social hållbarhet 
Hållbar utveckling innebär att alla politiska beslut skall utformas på ett sätt som 
balanserat beaktar de ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenserna i ett 
längre tidsperspektiv (Skr. 2005/06:126). Förenta nationerna (FN), diskuterar i 
Agenda 21 (FN 1992) den sociala hållbarheten genom att de svagaste grupperna 
på olika sätt ska stärkas, om hälsa, utbildning, deltagande samt rätt till bra 
bostäder och boendemiljöer. Den svenska regeringsformen anger att det allmänna 
ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och 
kommande generationer. Att arbeta före en god hälsa genom lika villkor är att 
skapa förutsättningar för bra levnadsvillkor genom ”tillgång till arbete, god 
arbetsmiljö, ekonomisk och social trygghet, en trygg uppväxt för barn samt 
delaktighet och medinflytande.” (Skr. 2005/06:126 s.20).  

     Den sociala samanhållningen ses leda till en god folkhälsa, samtidigt som en 
social hållbarhet ger förutsättningar för en hållbar samhällsplanering och 
utveckling inom ekonomi, miljö och näring (Skr. 2005/06:126; Powell 2005 ). 
Vidare diskuteras inom begreppet social hållbarhet att individer skall ges 
möjligheter att nå god hälsa genom att samhället planeras på ett sätt som 
möjliggör aktiva hållbara val i vardagen (Ibid).  Tydligt är även att ett hållbart 
samhällsbyggande ska främja både vuxnas och barns delaktighet och inflytande, i 
en gemenskap där alla har både rättigheter och skyldigheter gentemot varandra 
beaktande individers olika förutsättningar beroende på kön, ålder, social 
tillhörighet etc.  (Skr. 2005/06:126; Srinivasan, O’Fallon & Dearry 2003). 

Delaktighet och inflytande 
Delaktighet och inflytande i samhället är det första av Sveriges folkhälsoområden 
(Reg. Prop. 2007/08:110) samtidigt som det utgör en grundläggande demokratisk 
rättighet i det svenska samhället och är en grundläggande förutsättning för 
folkhälsan. Rätten att vara delaktig diskuteras i Ottawa Charter 
(Världshälsoorganisationen 1986) där sambanden mellan hälsa, ekonomiska och 
sociala resurser sätts i fokus (Världshälsoorganisationen1986). 

http://bth.summon.serialssolutions.com/sv-SE/search?s.dym=false&s.q=Author%3A%22Powell%2C+Kenneth+E%22
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     Delaktighet brukar beskrivas utifrån olika former där graden av inflytande 
varierar. Enligt Arnstein, 1969 kan delaktighet ”… t.ex. vara information, 
konsultation, dialog, samarbete och medbestämmande. Graden av inflytande är 
lägst vid information och högst vid medbestämmande (sic!)” (Statens 
folkhälsoinstitut 2011b s.13). Bristande inflytande i närområdet, livsmiljön och 
möjligheten att påverka sin egen livssituation står i stark relation med ohälsa 
(Världshälsoorganisationen 1986; Statens folkhälsoinstitut 2011; Engdahl & 
Larsson 2006). För att skapa delaktighet i frågor som rör den egna närmiljön och 
levnadsvillkoren behövs politiska resurser och vilja, systematiskt arbete, budget 
och möjligheter (Ibid.; Wide & Gustafsson 2001). Även individen och gruppers 
egna sociala resurser inverkar på möjligheten till att vara delaktig och vilja att 
delta och påverka (Ibid,; Carlson 2007; Jönsson 2010).  

     Det finns flertalet former för att skapa inflytande och delaktighet och den 
större delen av dessa sker på den kommunala nivån eller på kommundelsnivån 
(SOU 2000:1). En förklaring till detta kan vara att det är naturligare att utöva 
inflytande på den kommunala nivån genom t ex delaktigheten inom skola, 
socialtjänst, äldreomsorg och vid samrådsmöten kring planbebyggelse.  Delade 
meningar råder om hur denna lokala delaktighet bör utformas mer konkret, och i 
vilken utsträckning människor kan vara delaktiga i samhället (SOU 2000:1; Wide 
& Gustafsson 2001; Statens folkhälsoinstitut 2011). En metod som används är 
trygghetsvandring som genom delaktighet tittar på närmiljön med fokus på 
trygghet och säkerhet (Boverket 2010b).  

      Det finns en del hinder som har uppmärksammats kring att göra individen 
delaktiga i förslag. Ofta sker delaktighetsprocessen sent, när förslaget ligger 
färdigt för beslut. Detta kan ge sen känsla av skenprocess, något som görs för att 
det ska göras. Känslan av att vara delaktig är beroende av de erfarenheter 
människor har av att delta och vilken möjlighet till inflytande detta gett dem 
(SOU 2000:1). Ytterligare hinder är att barn, funktionshindrade, invandrare och 
individer från socioekonomiskt svaga grupper inte har samma möjlighet att delta 
eller bristande hänsyn gör det omöjligt att delta (Wide & Gustafsson 2001; 
Henecke & Khan 2002; Bailey 2010; Amdam 2010).  

Socialt kapital  
Socialt kapital är ett begrepp som behandlar individers tillit till varandra och till 
det samhälle som de lever och omfattas av (Engdahl & Larsson 2006; Lindström, 
Merlo & Östergren 2003). Det går inte att mäta det sociala kapitalet hos en 
enskild individ eller hos en grupp eftersom begreppet är brett och mångfasetterat. 
Det finns tre områden som ofta belyses i kontexten socialt kapital, den sociala 
delaktigheten, tilliten till andra samt en trygg och säker miljö. Begreppet används 
därför ofta för att belysa de faktorer som påverkar deltagande och hälsa och även i 
förhållande till trygghet i det egna närsamhället (Carlson 2007; Lindström et al. 
2003). Det sociala kapitalet samspelar för att bidra till att den ekonomiska, sociala 
och även kulturella utvecklingen sker. Genom att stärka individers sociala kapital 
kan ett högre socialt deltagande stärkas (Ibid.; Rostila  2008). Det sociala kapitalet 
behandlar även den tillit som individen har till sin omgivning och det är graden av 
tillit som är betydande för individens sociala kapital (Engdahl & Larsson 2006; 
Lindström, et al. 2003). 

Empowerment  
Empowerment, eller på svenska: egenmakt, uttryckas som ett sätt att stärka 
individens möjlighet att bli mer självständig och att kunna formulera sina egna 
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mål och ta makt över sitt eget liv. Det omfattar även de sociala resurser som vi 
kan mäta i och inom olika grupper i samhället och som egenskap hos individen 
(Naidoo & Wills 2009; Jönsson 2010). Genom att skapa möjligheter för individen 
att själständigt fatta beslut som rör den egna vardagen skapas de resurser som 
behövs för att vara aktiva i samhällslivet. Att individen eller grupper har 
egenmakt kan även beskrivas i en utveckling och kompetenshöjning som ger ett 
högre självförtroende.  I begreppet inkluderas den sociala tryggheten, det 
medborgliga engagemanget, viljan att vara delaktig och ha inflytande i frågor som 
rör både privat och offentligt(Ibid.; Bailey 2010).  

KASAM 
Ett centralt begrepp inom arbetet med att främja hälsa är ”känsla av sammanhang” 
(KASAM), det vill säga att individen i sin situation känner hanterbarhet, 
begriplighet och meningsfullhet (Antonovsky 1987). I frågor som berör den egna 
levnadsmiljön och närområdet kan begripligheten i det som sker, stärkas genom 
exempelvis kunskap, dialog och feedback. Individens förmåga att medverka och 
påverka kan stärkas genom att handlingsförmågan förstärks genom deltagande i 
sociala möten. Möten där individen ser att det går att påverka sin situation. En 
ökad kompetens, påverkansmöjligheter och delaktighet är faktorer som ökar 
individens KASAM (Naidoo & Wills 2009). Meningsfullhet i förhållande till 
påverkans innebär att vara motiverad och att känna att det är meningsfullt att delta 
i olika samanhang där möjlighet till aktiv påverka av en situation finns (Ibid.; 
Boverket 2004). 

SYFTE 
Studiens syfte var att undersöka hur den medverkan som skapas genom metoderna 
förbättringsvandring och utvecklingsdialog ökar samhällsplaneringens möjlighet 
att verka hälsofrämjande i kommunen.  

Specifika frågor: 
Att utifrån de båda arbetsmetoderna, förbättringsvandringar och 
utvecklingsdialoger undersöka 

• Hur arbetsmetoderna är uppbyggda, varför kommunen väljer att arbeta 
med dessa och den målgrupp som kommunen vänder sig till  

• Vilka frågor/problem som framkommer/lyfts, hur dessa prioriteras och 
åtgärdas  

• Arbetsmetodernas möjlighet att verka hälsofrämjande och stödja ortens 
utveckling 
 

METOD 
Undersökningen är en kvalitativ fallstudie (Bryman 2011; Merriam 1994; Patel & 
Davidson 2003). Datainsamling har skett med hjälp av intervjuer, deltagande 
observationer och dokumentstudier.  

Urval/Avgränsningar 
Intervjuer med åtta respondenter har genomförts (Bryman 2011; Merriam 1994). 
Antalet intervjuer begränsades till dem som är direkt ansvariga för genomförande 
och planering av aktiviteten, två ansvariga tjänstemän (varav en huvudansvarig 
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och en medansvarig), två politiker och fyra tjänstemän som haft nära anknytning 
till arbetet. Intervjuerna har genomförts för att fånga en helhetsbild av det arbete 
som skett (Ibid.). De är utförda enskilt kring respondentens roll i förhållande till 
arbetet med vandringar och dialoger och utifrån de frågeställningar som 
undersökningen vilar på (Ibid.).  

     Totalt har 18 dokument undersökts (Bryman 2011; Merriam 1994). Dessa har 
begränsats till de dokument som faktiskt berör fallstudien till att omfatta 
anteckningar, sammanställningar, inbjudningar, mötesprotokoll och övrigt som 
finns att tillgå genom kontakt med ansvarig (Ibid.).  Den deltagande observationen 
skedde under författarens fältstudier och begränsningen av den tiden har lett till att 
två orter där vandring och dialoger skett ingår i undersökningen (Ibid.). 
Litteraturgenomgång (Bryman 2011; Merriam 1994) har genomförts inför 
undersökningen för att identifiera hur tidigare forskning hanterat frågor kring 
delaktighet, inflytande och hälsofrämjande i samhällsplanering genom 
artikelsökning i databaser och sökningar via Internet för att hitta material som kan 
vara av betydelse för undersökningen (Ibid.). Detta har även utgjort en del av 
författarens förförståelse inför undersökningen (Ibid.). 

Datainsamling  
Datainsamling har skett med hjälp av deltagande observation och intervjuer 
(Bryman 2011; Merriam 1994; Patel & Davidson 2003). Den deltagande 
observationen genomfördes i samband med författarens fältstudier vid 
utvecklingsenheten i Kalmar kommun under perioden 2012-01-20 till och med 
2012-05-08.   

Deltagande observation 
De deltagande observationerna, har genomförts genom medverkan i det dagliga 
arbetet kring förbättringsvandringar och utvecklingsdialoger. De observerade 
vandringarna och dialogerna ägde rum på ort A; 6/2 och 5/3 2012 och vid ort B; 
26/3 och 25/4 2012. Författarens fältstudier har även lett till möten med ansvariga 
och deltagande tjänstemän i olika situationer i arbetet observerats, under de dagar 
då författaren varit på plats. Under hela fältstudietiden har fältstudieanteckningar 
förts och detaljerade anteckningar skett vid deltagande under både vandringar, 
dialoger, möten och övriga arbetssituationer (Bryman 2011; Merriam 1994; Patel 
& Davidson 2003). Anteckningar har skett efter teman, utifrån frågeställning i 
syftet för fallstudien. Frågorna har ständigt varit i fokus under det att fältstudien 
genomfördes och dagboksanteckningar skett, genom att dessa varit nedskrivna 
och flyttats fram i anteckningsblock dagligen. Anteckningar har vartefter 
renskrivits och sorterats uppefter kategorier, kondenserats och analyserats (Ibid.).  

     Observationen har använts främst för att öka förståelsen och kunskapen om hur 
förbättringsvandringar och utvecklingsdialoger som metoder är uppbyggda och 
praktiskt genomförs. Genom observationen har även samspelet mellan tjänsteman 
och det dagliga arbetet fångats i sitt samanhang (Bryman 2011; Merriam 1994; 
Patel & Davidson 2003). Observationerna har gett tillträde till den miljö där det 
dagliga arbetet sker och möjliggjort att studera det samspel som sker och de 
processer som äger rum mellan människor (Ibid.).  

Intervjuer 
Vid genomförandet av intervjuerna användes ett semistrukturerat frågeformulär, 
en intervjuguide se bilaga 1 (Bryman 2011; Merriam 1994; Patel & Davidson 
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2003). På så sätt kunde intervjufrågorna hållas öppna och ge respondenten 
möjlighet att själv utveckla de olika frågeställningarna utifrån sin egen erfarenhet 
och upplevelsen av förbättringsvandring och utvecklingsdialog. Intervjuerna 
skedde på respondentens arbetsplats, som var valet av plats för dem. Anteckningar 
fördes under intervjuerna och renskrevs i nära anslutning till intervjutillfället. De 
analyserades och tolkades därefter utifrån sitt samanhang. Allt material såsom 
anteckningar, utskrifter och färdigt råmaterial förvaras på säkert sätt, materialet 
kasseras när studien är avslutad (Ibid.).  

Dokumentstudier 
Genom den deltagande observationen och det dagliga arbetet kring 
förbättringsvandring och utvecklingsdialog har författaren fått tillgång till 
sekundär dokumentation som existerat internt utöver det externa materialet. Det 
utgör värdefull information som kompletterar och svarar på frågor kring hur, vad 
och varför i förhållande till undersökningens frågeställningar. Den interna 
dokumentation har varit mailkontakter, anteckningar från vandring/dialog, 
underlag inför och efter vandring/dialog och skisser som har med fallet att göra. 
Alla informationskällor har strukturerats, kondenserats och analyserats efter hur 
de förhåller sig till frågeställning och i förhållande till övrigt resultat (Bryman 
2011; Merriam 1994; Patel & Davidson 2003). 

Databearbetning 
Den analysmetod som använts för att bearbeta det samlade och renskrivna 
materialet som undersökningen genererat är innehållsanalys. Analysen av 
materialet har skett parallellt under undersökningen och strukturerats upp för att 
besvara undersökningens frågeställningar (Bryman 2011; Patel & Davidson 
2003).  

Innehållsanalys 
Innehållsanalys (Bryman 2011; Patel & Davidson 2003) (som är en form av 
textanalys) har används för att undersöka de dokument, de renskrivna intervjuerna 
och dagboksanteckningar som undersökningen genererat (Ibid.).  Kvalitativ 
innehallsanalys är en metod som används för att studera texter och dokument. 
Med texter avses i den här undersökningen allt som finns nedskrivet utifrån 
observationernas fältanteckningar, nedskrivna och renskrivna underlag utifrån 
genomförda intervjuer av andra dokument. Innehållsanalysen lägger fokus på 
forskarens förståelse av textens mening (betydelse). En tonvikt finns i att låta 
kategorier uppstå ur texten (rådata) och dess mening i förhållande till det 
samanhang (kontext) den hämtas från (Bryman 2011). Genom användandet av 
innehållsanalys fanns alltså möjlighet att jämföra det skrivna ordet i det 
samanhang (sin kontext) som undersökts.  Vid bearbetningen av materiealet 
valdes att strukturera dessa efter de aktuella frågeställningarna för fallstudien och 
vidare i mindre meningsbärande enheter (Ibid.). Tolkningen av texten gjordes för 
att förstå meningen i och utifrån kontexten som fallstudien undersöker. Även hur 
detta relateras i samband med den referensram som utgör bakgrund till 
undersökningen och hur de svarar på forskningsfrågorna (Bryman 2011; Patel & 
Davidson 2003) i ett senare stadium. Detta har alltså skett utifrån frågorna i syftet 
(Ibid.). 

     Det samlade materialet har kondenserats, sammanfattats till meningsbärande 
enheter och strukturerats/kategoriserades efter sin innebörd i sammanhanget 
(Bryman 2011; Patel & Davidson 2003).  Kategoriseringen gjordes efter 



 

9 
 

frågeställningarna i syftet och på det sättet strukturerades texten upp en första 
gång, se bilaga för exempel. Därefter söktes de mest centrala teman, mindre 
meningsbärande enheter, som kunde utläsas och därefter strukturerades resultaten 
om utifrån detta. Svaren jämfördes för att hitta motsättningar och tvetydigheter 
(Ibid.). 

Etiska överväganden  
Inför fallstudien gjordes en etisk egengranskning, se bilaga 3 (Etikkommittén-
sydost 2012). De etiska val som gjorts har skett utifrån de fyra etiska principerna 
om informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet (Bryman 
2011). Utifrån detta har skriftligt/och eller ett informerat samtycke getts inför 
intervjuer och deltagande i olika moment när det gäller tjänstemän och politiker.  

     Eftersom den deltagande observationen har skett under fältpraktik har samtliga 
vid de olika verksamheterna genom mail varit informerade om att information till 
den här fallstudien har samlats in samtidigt som fätstudien genomförts. De är 
därmed informerade om att de har deltagit i en undersökning (Ibid.). Genom att 
respondenterna samtycker visar de även att de är villiga att delta i undersökningen 
och har möjlighet att avsluta sin medverkan när som helst under 
undersökningstiden (Ibid.). Studien är även förankrad i övriga led av 
verksamheten genom kontakt med politiker, kommunchef och förvaltningschefer. 
Konfidentialitskravet uppnås genom att alla personuppgifter förvaras säkert och 
endast används för den här undersökningen (Ibid.). De uppgifter som samlats in 
kommer endast att användas i den här undersökningen och nyttjandekravet bör ses 
som uppfyllt (Ibid.).  

RESULTAT 
Det sammanfattade resultatet visar att förbättringsvandring och utvecklingsdialog 
används i kommunen som ett led i en politisk vilja att se hela kommunen som lika 
värd. De vill skapa en öppnare kontaktyta och möjlighet att påverka i frågor kring 
det egna närområdet. Det finns vetskap om att arbetet har möjlighet att både verka 
för hälsa, göra åtgärder där det behövs, få kunskaper om hur miljön används och 
av vilka men samordnas inte riktigt för att aktivt verka och arbeta för detta.  

     Resultatet av fallstudieundersökningen redovisas nedan utifrån 
frågeställningarna i syftet, för att göra redovisningen mer överskådlig och 
presenteras med utvalda citat som stöd.  

Hur dessa arbetsmetoder är uppbyggda, varför kommunen väljer att arbeta 
med dessa och den målgrupp som kommunen vänder sig till 

Förbättringsvandringar och utvecklingsdialoger   
Själva arbetsmetoden att förbättringsvandra påminner om arbetsmetoden 
trygghetsvandring.  Men kommunen vill ta metoden ett steg längre genom att inte 
bara titta på trygghet utan även se hela orten utvecklingsbehov. 

 
”Förbättringsvandring har ett ursprung i trygghetsvandring, men vi vill mynta ett 
nytt begrepp och samtidigt se hela ortens behov och inkludera alla aspekter från 
belysning, till skolan, näringslivet och kommunen i helhet. Det finns mycket mera 

än bara tryggheten att titta på.” 
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Genomförandet av vandringen följer samma mönster och tillvägagångssätt som 
för en trygghetsvandring. För genomförandet av arbetet finns en tillsatt 
samhällsplanerare med uppgift att samordna och organisera arbetet. I övrigt deltar 
tjänstemän med olika specialiteter och ansvar vid vandring och dialog för att ge 
svar och besked på plats. Vid själva vandringen visar invånarna kommunens 
personal runt på orten. Det är de boende som väljer vilka platser, vilken väg som 
vandras och vad som är av intresse för dem.  

 
”Det är de som visar oss från kommunen på de platser som de tycker bör 

förbättras, om vi skulle komma med färdig väg skulle de kanske undra varför vi 
valt den vägen och inte den… Det blir lättare om de själva bestämmer. Det blir ju 

då de vägar som de vill.” 
 

Utvecklingsdialogen följer upp förbättringsvandringen och ortsbor, politiker och 
tjänstemän träffas för återkoppling på frågor som framkom vid vandringen och 
svar på tänkta åtgärder. Under dialogen ordnas barnpassning, detta gör det möjligt 
även för barnfamiljer att delta. Det fortsatta arbetet redovisas via webben, så att 
innevånaren kan följa utvecklingen där. 

 

”Under gemensamt tak så förs dialog kring ortens utveckling, där vi politiker och 
tjänstemän kan svara på de frågor som kommer.” 

 
”Det är viktigt att fånga upp de drivkrafter som finns på plats och  

att stötta dom vidare, det är inte kommunen som ska driva  
ortens sakfrågor utan hjälpa de vidare…” 

 

Varför metoderna väljs  
Kommunen har valt att arbeta med förbättringsvandringar och utvecklingsdialoger 
då det finns en politisk vilja om att se kommunen som en helhet. Kommunen 
består inte av en stad och kringliggande orter utan är både stad och land där inte 
det ena överväger det andra.  En vision om en levande kommun vittnar om en 
vilja att verka för hela kommunens bästa. 

 
”Kalmar kommun skall vara både stad och land, där inte det 

 ena överväger det andra.” 
 

”Vi lever under en och samma kommun och betalar skatt oavsett  
var boendet finns. Då vill man också få ta del av det” 

 

Detta gäller även att arbeta för den befolkning som finns inom kommunen. Syftet 
beskrivs vidare som en vilja att minska avståndet mellan befolkningen, tjänstemän 
och politiker. På så sätt finns en förhoppning om att öka delaktigheten i samhället 
genom att genomföra vandringar och dialoger. Det skall bli lättare att kontakta 
kommunen och man vill öka viljan att ta den kontakt med tjänstemän och politiker 
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i olika frågor eller ärenden som behövs för att få kommunen att förbättra sin 
service.  

 
”Vi vill minska avståndet mellan innevånare, politik och tjänsteman.  

Det ska bli mera naturligt att ta en direkt kontakt och det ska 
 kännas att det går att påverka.” 

 

Metoden att förbättringsvandra och senare återkoppla med efterföljande 
utvecklingsdialog är ett sätt att föra en djupare dialog, då de mindre problemen på 
orten kan vara avhjälpta till dialogen eller då det inledningsvis går att förklara vad 
som kommer att ske utifrån det som framkom vid själva vandringen. Dialogen kan 
därför rikta in sig på de större frågorna om ortens framtida utveckling. Som när 
det gäller att skapa attraktiva boendemiljöer som ökar inflyttningen eller stärka 
närsamhällets trygghet och stödjande miljöer. En attraktiv ort ses ha större chanser 
att öka inflyttning och stärka möjligheten att behålla befintlig kommunal ”service 
på orten”.     

 

”Det är viktigt att deltagaren för svar på de små frågorna först vid dialogen, det 
gör att det sedan går att skapa en djupare dialog kring viktiga kärnfrågor. Frågor 
som rör in och utflyttning… HUR kan inflyttningen ökas?, näringslivet på orten?, 

alltså de större frågor som har betydelse för ortens framtida utveckling.” 
 

”Vi kan identifiera vad som gör orten mera attraktiv och ökar invånarantalet och 
i längden det som gör att befintlig service behålls.” 

 

Genom att använda sig av dialogen vill politiker se en ökad egenmakt, det vill 
säga att innevånare och övriga på orten själva initierar och visar behov på 
förändring, det vill se förslag från de boende själva. Önskvärt är ett nerifrån och 
upp perspektiv där kommunen från sin sida kan hjälpa till/stötta upp för att 
komma vidare.  

 

”Vi vill se en ökad egenmakt att de boende tar initiativ och visar på behov av 
förändring… ett nedifrån upp perspektiv” 

 

Den politiska viljan visar sig vara att skapa ett ökat inflytande i närsamhället 
genom att bjuda in till dialog med befolkningen. Detta görs för att stärka 
innevånarens och ortens förmåga att själva driva de frågor som är av betydelse. En 
skillnad som beskrivs är att individer boende i stadsmiljö har en tendens att låta 
kommunen ordna alla problem som de ser, medan de individer som bor på orter 
eller landsbygder självmant tar initiativ till förändringar. Det är den skillnaden 
som vill nyttjas och understödjas. 

     Genom att skapa dialogen vill kommunen visa att det faktiskt går att påverka 
hur samhället planeras. Det finns en medvetenhet om att alla betalar skattemedel 
och vill få se en rättvis fördelning av detta och att inte alla resurser läggs på 
staden. 
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”Innevånaren vill bli sedd, lika värderad oavsett social status, ålder och kön, 
gemensamt är att skatt betalas för att bygga ett samhälle på lika villkor. Det är 

viktigt att annars osynliga individer engageras” 

 

”Byalag skapas som aktivt vill driva ortens frågor, där kommunen  
samverkar genom stöd och medverkan”. 

 
”Det skall kännas att det går att påverka och det bör öka viljan att delta” 

 

Detta vill man visa att man gör genom att göra befolkningen på orterna delaktiga 
via vandring och dialog. Genom både vandringen och dialogen förs människor 
samman och genom detta stärks samhället och tryggheten ökar. Även en ökad 
kontakt med det ideella föreningslivet ses som en resurs i att öka inflytandet och 
deltagandet i den egna kommunen. Det syns en vilja att öka delaktigheten, 
medverkan, i samhällsplaneringen och skapa dialog kring hur närmiljön planeras. 

 
”Vi vill se en ökad lyhördhet inför innevånarnas behov och  

i frågor som rör den egna närmiljön”. 

 

Arbetsmetoden är under utveckling (Läs: när undersökningen genomförs) och 
sker inte systematiskt:  

 

”… som det ger sig och det finns inte någon tydlig arbetsplan … 
rutiner ska hittas” (sic!) 

 

Det har varit personalombyten och andra strukturförändringar som gör att 
planering och styrning av arbetet fått en nystart.  

Målgrupp 
Utifrån intervju med politiker visar det sig att man via den målgrupp som 
kommunen vänder sig till vill nå en bred blandning av deltagare vid tillfällena. 
Inbjudningarna skall gå brett ut, även till skola, fritids och övriga arenor som kan 
fånga intresse. Alla deltagare är viktiga och skall vara välkomna. En bredare 
deltagargrupp ses tillföra flera perspektiv som kan berika ortens utveckling på 
sikt, det är viktigt att det därför når ut till alla. Vid den första vandringen, ort A, 
och dialogen som där genomfördes uppnås inte detta. Vid det andra tillfället, ort 
B, nås en bredare publik. Behovet att arbeta för att nå flera identifierades under 
den utvärdering som genomfördes internt efter genomförande vid ort A. För den 
som inte kan delta finns möjlighet att lämna synpunkter via kommunens webbsida 
eller via telefonkontakt med ansvarig.  
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”Vi vill nå en bred och varierad publik, det tillför flera perspektiv.  
Det är viktigt att nå ut bättre för att få flera med, men i övrigt går  

det att lämna synpunkter via internet” 
 

Genom observationen syns att deltagare vid vandringen i ort A var 15 boende, 
varav 1 flicka, 3 pojkar, 4 kvinnor och 7 män. Vid den efterföljande deltog ca 25 
personer ca 12 kvinnor och 13 män. Här märks det en avsaknad av barn och 
ungdomar som deltog i själva dialogen, något som tidigare visade sig vara syftet  - 
att nå en bred publik. Övriga deltagare var vuxna där gruppen över 45 år fanns 
överrepresenterad.  

     Vid vandringen i ort B deltog 18 kvinnor, 16 män, 4 flickor och 3 pojkar och 
vid dialogen deltar 3 flickor, 2 pojkar, 23 kvinnor och 18 män. Skillnaden mellan 
sammansättningen av deltagare beror på ett ändrat fokus av målgrupp hos de 
utförande, till att även omfatta barn som en grupp i samanhanget. Dessa nås (här) 
genom att en än mera riktad inbjudan går ut i skolan. 

      Vid båda orterna saknas deltagare från andra ursprungsländer än Sverige 
liksom personer över 80år.  

Vilka frågor har framkommit under vandringar, hur har dessa prioriteras 
och åtgärdas  
Den deltagande observationen, intervjuer och dokument visar att det vid båda 
vandringarna framkommer flera frågor och av skiftande karaktärer. Dessa berör 
allt ifrån skräp till ovårdade tomter och otrygga skolvägar. Innevånaren är 
intresserad av det som berör honom eller henne och trycker mycket på det som 
framförs ur ett eget perspektiv. De synpunkter som tas emot idag dokumenteras, 
det tittas på säkerheten, standarden och åtgärder görs utifrån normer och regler 
och den budget som finns.  

 
”ja, det handlar om alltifrån nedskräpning, man är irriterad på att grannen 

längre bort inte sköter sin tomt till småbarnsföräldrar som vill ha en säkrare väg 
för barnen till skolan, mycket ligger nära hjärtat…” 

 
”vi skriver ner vad de framför och sedan tittar vi på övriga regler och normer 

som vi har att rätta oss efter. Sen finns det ju en begränsad budget som i 
slutändan bestämmer vad som går att göra.” 

 
Nedan kommer två konkreta exempel som uppkommit utifrån från genomförda 
vandringar och dialoger: 

Ort A: 
Under vandringen i ort A, framkommer ett önskemål från medverkande barn om 
att skolans gamla och den i dagsläget borttagna isrinken byggs upp igen. Vid 
tillfället för vandringen berättas för en tjänsteman att:  

 

”föräldrar självmant har spolat is åt barnen på fritiden och det saknas fungerande 
 belysning som kan användas utanför skoltid” 
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Utifrån dessa önskemål beslutas att åtgärda en sarg/rink runt banan och 
belysningen kommer att ordnas men kräver lite planering innan det kan åtgärdas. 
Vid dialogen återkopplas detta och medverkande bekräftar att åtgärder utförs. 
Senare bekräftas, genom tjänsteman, att barnen uppskattade att deras önskemål 
tagits på allvar och att det nu är trevligare att vara ute, de kan även tänka sig att 
vara med och påverka igen.   

 
”Barnen upplevde det mycket givande att bli sedda … det är viktigt för dem på 

många sätt och synd att inte deras medverkan uppmärksammas mera” 
 

Vid dialogen framkommer även att den motionsslinga som upprustades efter 
tidigare önskemål vid vandring och dialog under 2007-2009, nu används aktivt för 
daglig motion och promenad. Vid den dialogen framkom även önskemål om 
bilbälten i skolbussarna., Dessa är idag standard och utgör en trygghet för 
föräldrarna.  

     Under den observerade vandringen påtalas glädjen över den julljus dekoration 
som orten fick och nöjdhet över förbättrat underhåll i viss utsträckning. Vid 
dialogen återkopplas det med att kommunen även i framtiden kommer att fortsätta 
med att dekorera och hålla samma service på underhållet. Detta framkommer även 
av deltagarna hur viktigt det är för känslan i samhället, att det skapar gemenskap 
en värme, vi-känsla och att det ser välkomnande ut för de som besöker orten.  

Ort B:  

Vid vandringen i ort B, finns en stor uppslutning och deltagarna uttrycker här en 
mycket stor frustration över att byns enda affär är nedläggningshotad. Frågorna 
kommer snabbt och direkt:  

 

”vad tänker ni göra åt saken?” 

 

När affärsägaren förklarat att det beror på att befolkningen inte nyttjat affären 
tillräckligt och en tjänsteman förklarar det aktuella läget, avtar stämningen och 
vandringen kan börja.  

     Vid vandringen framkommer att den skolväg som merparten av barnen som 
självständigt tar sig till skolan använder saknar belysning, trots att detta är/finns 
fördraget. Vid dialogen bekräftas att detta kommer att åtgärdas, om så inte redan 
har skett. Det framkommer även att kommunen kommer att åtgärda en boulebana 
för att skapa möjlighet till aktivitet. Önskemål om detta framkom inte vid 
vandringen men iakttogs av en tjänsteman som noterade att fel sand användes för 
att optimera användningen. 

     Den oro som fanns om affären framtida varande bekräftas vid dialogen, nu 
med att det i dagsläget inte finns någon lösning och den kommer att läggas ned. 
Men samtidigt som detta ses som en negativ utveckling ser även några deltagare 
att detta kan vara en ny möjlighet till återuppbyggnad. Byborna har: 

 

”börjat prata med varandra igen” 
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Det uttrycks att man ser nya möjligheter. Detta fångas upp av deltagande politiker 
som efterlyser en byalagsbildning. En stor del av dialogen kom därefter att beröra 
hur, vilka och med vilka externa aktörer, som ett byalag kan utformas. Det syns en 
tydlig vilja att ta saken i egna händer. En fortsatt dialog kommer att ske mellan 
kommun och byalag för att föra ortens frågor och utvecklingsmöjligheter framåt. 
Vid dialogen deltar en tjänsteman som tidigare under veckan gjort en barnpanel 
och presenterar resultatet av den. De barn som är på plats bekräftar det som sägs 
och deras medverkan bekräftas av politiker på plats.  

Aktiviteternas möjlighet att främja individers hälsa och stödja ortens 
utveckling 
Utifrån intervjuer, deltagande observation och innehållsanalyser går det att följa 
hur arbetet med förbättringsvandring ger kommunen en bättre kunskap om hur de 
boende och verkande använder orten 

 
”att man får bättre vetskap om hur de ser och använder sin miljö … det var inte 

som jag trodde… underlättar att veta var barnen cyklar till skolan eller var 
människor samlas för att ha det trevligt” (sic!) 

 

Detta ses leda till ett bättre beslutsunderlag för framtida insattser och det är 
möjligt att utvecklas för att skapa en bättre miljö. 

 

”möjlighet att lägga resurser där de faktiskt behövs och kommer att göra nytta… 
använda det underlag som kan fångas genom förbättringsvandringen”. 

 

Men det sker inte fullt ut idag uttrycker en respondent, det finns inte ett uttryckt 
behov. 

 
”det går och är fullt möjligt men det händer inte idag, det saknas rutiner för det, 

det finns inte någon som driver frågorna”.  
 

Perspektiv som jämställdhet, trygghet, säkerhet och lika villkor finns med i den 
vision av Kalmar kommun som finns. Detta ger uttryck för en vilja att utnyttja 
situationen men att det inte finns möjligheter till detta. 

Genom aktiviteterna ökas deltagandet i samhällsplaneringen till viss mån, 
kontakten mellan innevånare och tjänstemän har ökat, beskriver en av 
respondenterna. Detta ger i sin tur en ökad samhörighet inom kommunen och bör 
öka viljan att delta framöver,  

 

”det handlar om tillit och tilltro på att det går att göra skillnad” (sic!). 

 

”Alla som känner sig delaktiga och kan vara med och påverka får i längden en 
högre självkänsla och tillit till sin omgivning, detta skapar hälsa” (sic!). 
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Hälsa skapas genom att en ny samanhållning växt fram på orterna och genom att 
individen blir sedd, en känsla av samanhang som skapar tillit till omgivningen. 

 

 ”det skett en ökad samanhållning på orten… att bli hörda i frågor om den egna 
orten gör att man mår bättre och trivs bättre lär känna varandra” 
 
”trivs man bättre så är man också mer rädd om miljön och använder den mera”.  

 

Delaktigheten sätts i förhållande till hälsa och utveckling på orten. Begreppen 
stödjande miljöer, fysisk aktivitet, jämställdhet och socioekonomiska skillnader 
används av en respondent. Ytterligare en använder stödjande miljö som en 
möjlighet till hälsa.  

 
”Det handlar om att skapa stödjande miljöer som gör det möjligt för alla att 

utnyttja sin omgivning. Att kunna vara ute efter att det är mörkt utan att vara rädd 
oavsett om du är man, kvinna, barn eller äldre” 

 
”… även individer ur lägre socioekonomiska grupper får möjlighet att vara 

fysiskt aktiva och skapa hälsa på egen hand” 
 

I övrigt finns inte hälsa eller hälsofrämjande med i arbetet kring eller med 
förbättringsvandringar och utvecklignsdialoger. Men då frågan kommer ses det 
även som faktiskt möjligt att skapa hälsa genom att betrakta platsen och den 
åtgärd som planeras lite ytterligare och flera av respondenterna reflekterar kring 
hur detta är möjligt.  

     Detta sker speciellt när sjukdom och sjukvårdande lyfts från hälsofrämjande 
till att skapa möjligheter för individer att vara fysiskt aktiva, möjlighet till vila och 
lek, promenader och frisk luft. Det blir då tydligt att det finns en vilja att titta på 
det arbete som sker även ur en folkhälsosynpunkt. Där många snabba tankar visar 
på hur det faktiskt går att skapa hälsofrämjande möjligheter.  

 
”Ja, varför har vi inte tänkt på det förut att det går att göra platser bättre 

 genom att titta på lite till” 
 

”… det kan ju inte kosta så mycket att tänka lite till, ska jag ändå 
 göra en investering i … går det ju faktiskt att fundera på hur  

det påverkar de som bor där” 
 

”ja, varför inte, en cykelväg som ligger rätt blir mera använd än den som inte 
ligger där den ska, ibland tror jag faktiskt att vi inte ser alla möjligheter utan 

sitter fast i ett gammalt tänk”  
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METOD DISKUSSION  
För att finna svar på de frågor som undersökts genomfördes en fallstudie med 
hjälp av deltagande observation, intervjuer och innehållsanalys. Det har gett svar 
på de frågor som specificerats i syftet (Bryman 2011; Merriam 1994; Patel & 
Davidson 2003).  En inledande litteratursökning genomfördes i flera omgångar 
med olika sökmetoder och sökord för att identifiera interna och externa dokument, 
publikationer och artiklar som funnits av betydelse för fallstudien.  Det visade sig 
svårt att finna artiklar som både diskuterade delaktighet/inflytande, 
samhällsplanering och hälsofrämjande. Detta ledde till att sökningarna 
omformulerades och gav bättre resultat (Ibid.).  

     Den deltagande observationen (Bryman 2011; Merriam 1994; Patel & 
Davidson 2003) möjliggjordes genom fältstudier och gav viktig information kring 
fallstudiens frågeställningar. Speciellt då det gått att komma nära arbetsprocessen 
och deltagare som arbetat med detta. På så sätt möjliggjordes undersökning av de 
faktiska skeendena i sin kontext på ett sätt som annars inte gått att observera 
genom intervju eller litteratur (Ibid.). Det gick att ta del av ord och handlingar på 
ett mer direkt sätt än vad som kunnat erhållas genom enbart intervjuer. Det aktiva 
deltagandet har gjort att det gått att studera arbete, reaktioner, handlingar och 
utförande i förhållande till den valda teoretiska referensram som författarens 
förförståelse bygger på (Ibid.). 

      Intervjuerna gav värdefulla insikter kring hur politik och tjänstemän sett på det 
arbete som undersökts och den hälsofrämjande aspekten i detta. De som deltagit 
genom observation eller intervjuats har inte valts eller gått att påverka. De 
utgjordes av de som faktiskt deltagit eller medverkat i arbetet med vandringar och 
dialoger. Det gör att det resultat som visas är relationsbundet till dem och vid en 
förnyad studie kan resultatet se annorlunda ut beroende på individernas 
kompetenser och kunskap(Ibid.).  

     Den deltagande observationen/undersökningen och intervjuerna har skett öppet 
och i samförstånd med deltagare, där de haft vetskap om syftet för den här 
undersökningen (Bryman 2011; Merriam 1994; Patel & Davidson 2003). De 
etiska val som gjordes inför och under undersökningen var utifrån de fyra etiska 
principerna om informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet 
(Bryman 2011). Det går inte att utesluta om vetskapen av att vara studerad och i 
förhållande till ett examensarbete i folkhälsovetenskap påverkat resultatet på 
något sätt. Detta blev synligt när det gällde frågor om ”aktiviteternas möjlighet att 
främja individers hälsa och stödja ortens utveckling”, där deltagare och 
respondenter börjar reflektera kring detta i samband med att frågorna uppkommer. 
Detta påverkar dock inte resultatet.  

RESULTAT DISKUSSION  
De orter som berörs av vandringar och dialoger i kommunen, har ett identifierat 
behov av stöd, det är orter som har en nedåtgående utvecklingstrend. Det är orter 
med ett identifierat lågt valdeltagande, lägre socioekonomisk status och med läger 
antal högutbildade i förhållande till flera av kommunens mera centrala stadsdelar. 
Genom arbetet med vandringar och dialoger har gemenskapen och attraktiviteten 
på orterna stärks. Det bör öka möjligheterna att bryta avbefolkningen och öka 
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inflyttandet. Detta i sin tur bör leda till en ännu mera attraktiv ort som gör sig 
synlig i kommunen. 

     Genom förbättringsvandringen finns möjligheten att skapa en bättre livsmiljö 
för de boende på orterna då detta sker i samverkan (Boverket 2011; Handy et al. 
2002). När tjänstemän och boende möts för att se ortens behov blir det tydligt för 
tjänstemänen vad som är av faktiskt värde för individerna. Detta stämmer inte 
alltid överens med den kunskap som tjänstemannen har kring hur den byggda 
miljön skall planeras eller vad som behövs. Det visade sig genom de intervjuer 
som genomfördes. Skapas det exempelvis en tryggare och säkrare skolväg som 
resultat av att det lyssnas på var och hur miljön används, resulterar detta i att barn 
utnyttjar dessa i större utsträckning. Det kan bara ske då den som planerar faktiskt 
vet vilken väg som används. Det är möjligt vid förbättringsvandringen som ger 
utmärkt tillfälle att identifiera var behoven finns och var resurser skall läggas. 
Görs detta skapas ett samhälle med större möjlighet att välja aktivtransport 
framför att färdas med bil. Det går då att planera för den som bor, lever och nyttjar 
miljön i större utsträckning än tidigare. Det gäller bara att se och ta tillvara de 
möjligheter som skapas vid dessa tillfällen och en vilja att utnyttja dem (Bailey 
2010; Powell 2005; Srinivasan, O’Fallon & Dearry 2003). 

     Det arbete som sker i Kalmar kommun ökar deltagande i samhällsplaneringen 
inom alla grupper som nås, vilket är en central punkt för att minska utanförskap 
för regeringens mål med folkhälsan (Reg. Prop. 2007/08:110). Att bli sedda och 
hörd ökar viljan att delta vid andra tillfällen och ökar individens sociala kapital 
genom att öka tilliten till samhället, det ger även ökad empowerment genom att 
individen ges resurser att ta egna kontakter ned tjänstemän och politiker vid behov 
(Statens folkhälsoinstitut 2011b;). Detta gör att det på sikt kan bli lättare att 
framföra önskemål och få något uträttat och fastna i att det inte går att påverka 
(Engdahl & Larsson 2006; SOU 2000:1; Boverket 2004; Boverket 1998). De barn 
som fick möjlighet att delta i dialogen visade prov på detta genom sitt aktiva 
deltagande. Det är viktigt att alla grupper oavsett tillhörighet blir hörda och görs 
sedda när det skapas möjlighet till aktiviteter där individens deltagande är viktigt 
(Boverket 2003; Boverket 2004). 

     Då arbetet och syftet med att genomföra förbättringsvandringar och 
utvecklingsdialog är att göra individen delaktig i den utveckling som sker på orten 
blir de hörda och sedda. Detta bör skapa en ökad känsla av samanhang med det 
arbete som bedrivs för att främja ortens utveckling. När det skapas möjlighet till 
att medverka är det viktigt att det görs lika möjligt för alla att delta utifrån sina 
villkor. Här arrangeras barnpassning men då barn och unga inte tydligt 
inkluderades i inbjudningar uteblev dessa vid den ena av dialogerna. Men då 
inbjudningar och riktade aktiviteter sker vid nästkommande dialog syns detta i en 
ökad del barn och unga som deltar. På samma sätt måste alla göras lika viktiga 
och välkomna. Med hjälp av en mera riktad information kan möjligheterna att nå 
ett bredare deltagande säkras.  

      Metoden att arbeta med förbättringsvandringar och utvecklingsdialoger är en 
relativt ny metod och den är under anpassning, utvärdering och förbättringar sker 
av arbete inför varje aktivitet som genomförs, vilket är bra för att ge ett resultat 
som är hållbart. Det finns många möjligheter att fånga med arbetsmetoderna, det 
ökar delaktighet, skapar gemenskap, gör individer sedda och har stora möjligheter 
att verka ännu mera hälsofrämjande med mer utarbetade metoder och rutiner.  
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SLUTSATS 
Genom det arbete som sker med förbättringsvandringar och ortsdialoger skapas 
delaktighet, inflytande och verkar hälsofrämjande. En samhällsplanering som görs 
utifrån delaktighet skapar bättre förutsättningar att utgöra en stödjande miljö för 
individerna Detta är grunden för att öka fysisk aktivitet och stödja aktiva val i 
vardagen och skapa en social gemenskap. En väg som säkerligen kommer att få en 
allt större betydelse framöver då den medicinska behandlingen både nu och 
framöver kräver att individer aktivt tar ansvar för sin egen hälsa. Den möjligheten 
skapas med kommunens nya arbetsmetoder, förbättringsvandringar och 
ortsdialoger eller likande 

     Om kommunen ser dessa möjligheter att bygga samhället efter hur individer 
använder och ser sin närmiljö skapas en hälsofrämjande stödjande miljö. En miljö 
som ger möjligheten till aktiv rörelse (Faskunger 2011; Handy et al. 2002; Nilsson 
2009). Den ökad utevistelse och fysiska aktiviteten kan då leda till bättre 
kondition, minskade risker för livsstilsrelaterade sjukdomar som högt blodtryck 
och diabetes. Även den psykiska hälsan förbättras av en ökad utevistelse (Ibid.: 
Statens folkhälsoinstitut 2011) förutom att människornas gemenskap stödjs då de 
kan mötas, säga några ord och gå hem mer upplyfta än tidigare (Jönsson 2010; 
Carlson 2007).. 

Fortsatta utvecklings möjligheter 
Arbetsmetoderna med förbättringsvandringar och utvecklingsdialoger är väl värd 
att fortsätta utvecklas genom att optimera metoderna för insamling av data, både i 
form av deltagare, aktualiserade problem och dokumentering vid dialoger för att 
senare utvärdera och återkoppla. Detta kan göras med hjälp av mallar för hur 
informationen tas emot, dokumenteras och följs upp. Även hur och vad som skall 
tittas på utifrån olika platser för att se brister eller möjligheter ur flera synvinklar.  
IKT (information och kommunikationsteknologi) kan utgöra en plattform där 
dialog och återkoppling kan ske. Det är även viktigt att information och 
återkoppling ges inom lämplig tidsram exempelvis tre veckor. En viktig del i att 
vara delaktig är ju faktiskt att få återkopplat.  Möjligheten att lämna förslag finns 
idag om individen inte kan närvara fysisk, men skulle behöva vidare utvecklas. 
Det behövs även någon form av information kring hur både vandringen och 
dialogen går till, detta kan lösas via internet i form av en manual tillgänglig som 
PDF och i tryckt form som beställningsvara för de som saknar tillgång till dator. 

     För att optimera de möjligheter som arbetsmetoderna erbjuder i form av 
hälsofrämjande bör kommunen arbeta mera strategiskt för att föra in folkhälso- 
och hälsofrågor i den dagliga agendan. Bristen på hälsoperspektiv som framkom i 
undersökningen ger utrymme för kommunen att initierar detta strategiska 
folkhälsoarbete i kommunens alla planeringsled, förvaltningar och baspersonal. 
Hälsokonsekvensbedömning eller en utarbetad och förenklad form av HKB kan 
vara ett hjälpmedel för att se hur tänkta förslag, förändringar eller önskemål kan 
påverka ur hälsosynpunkt. Är det sedan så lätt som att bara förändra lite av det 
tänk om hur samhället planeras som finns och skapa medveten om hur lite kan 
göra så mycket är mycket vunnet. Att göra saker på rätt plats och på rätt sätt för de 
som bor och lever där gör stor skillnad för individens möjlighet att skapa sin egen 
hälsa genom aktiva val. Val som i sin tur påverkar miljö, ekonomi och inspirerar 
andra att förändra sina val.  

     Att använda sig av förbättringsvandring och utvecklingsdialog som redskap för 
att stärka och utveckla lokalsamhällen är att rekommendera och andra kommuner 
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att anamma och se möjligheterna med. En öppen samverkan mellan individ, 
kommun och politik kring det egna närområdet enligt metoden kan fungera som 
ett komplementerande instrument inför ortsanalyser och översiktsplaner. Det har 
även möjligheten att hjälpa individer till egna aktiva val som kan främja hälsan 
och folkhälsan. En kommun som aktivt verkar för att skapa bästa optimala 
möjligheter för sin befolkning att nå en god hälsa, är en hållbar och attraktiv 
kommun. 

Framtida forskningsberhov 
Det finns behov av fortsatt forskning inom området folkhälsa, samhällsplanering, 
livsmiljö och hälsofrämjande. Intressanta vägar är exempelvis; om miljöer som 
skapats genom medverkan används på annat sätt än andra, kanske är innevånaren 
mera benägen att utnyttja den och mera aktsam.  Eller om satsningar på stödjande 
miljö kan minska ohälsa. Även hur samhällsplaneringen påverkar människors 
möjlighet och vilja till utevistelse och rörelse vid olika årstider, tider på dygnet 
och i olika platser.  Hur stödjande miljöer och hälsa kan skapas i glesbyggd är 
ytterligare frågor av intresse. Både glesbyggd och tätbyggd har behov av 
utveckling inom området. Hur delaktighet används och kan skaps för att verka 
hälsofrämjande i kommunala samanhang är ytterligare en väg att fortsätta 
forskning inom området.  
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BILAGA 1 

INTERVJUER   
Intervjuer/ intervjuguide  

Med politiker 
Ex ur mail om intervju: 
Frågor som jag vill ta upp är, med tanke på dina politiska uppdrag: 

• Hur du ser på möjligheterna som vandringar och dialoger erbjuder i form av att 
skapa stödjande miljöer, som i sin tur har möjlighet att främja individers hälsa och 
folkhälsan totalt sett? 

• Med tanke på de vandringar som skett, nås en bred publik och har vandringen 
och dialogen haft möjlighet att fånga in så mycket som möjligt eller har detta inte 
betydelse? (kvinnor, män, åldersfördelning, socioekonomiska grupper osv.) 

• Vilket är syftet med vandringarna och dialogerna och kommer detta fram i 
inbjudningar, de tankar, problem och idéer som uppmärksammas genom dessa? 

• Hur kan dessa tillfällen tillföra något för orten? Om så, når man detta med 
vandringar och dialoger som de ser ut idag, om inte vad behövs eller kan 
förbättras. 

• Finns det något mera som du vill ta upp i samband med detta eller som på annat 
sätt är viktigt att veta? 



 

3 
 

Bilaga 1 

Intervjuer   

Med tjänstemän: 

• Vilken är din roll och vilket ansvar har du vid vandring/dialog?  
• Syn på inre och yttre krav vid tillfällena?  
• Vilka möjligheter och hinder kan du se med dessa båda metoder? 
• Tycker du att kommunen möter förväntningar hos deltagande från 

befolkningen? 
• Vad tror du skulle öka individers delaktighet och möjlighet till påverkan? 
• Har aktiviteterna möjlighet att påverka folkhälsan? 

 

 

 

 



 

4 
 

 
Bilaga 1 

Intervjuer   

Med arrangerande: 
Utifrån teman: 

• Uppdraget: hur ser uppdraget ut? 
• Syften: vilket är syftet med att skapa vandringar och dialog? 
• Mål: vilket mål kan finnas med att skapa vandringar och dialoger? 
• Medel: vilka medel för att genomföra vandringar och dialoger finns 
• Resurser: vilka resurser finns avsatta för att åtgärda problem och önskemål 

som uppkommer vid vandringarna? 
• Val av metoder: vilken möjlighet har du haft att själv utforma metoderna? 
• Målgrupp: hur väljs målgrupp eller grupper ut?  
• Hur görs/eller inte görs för att inkludera alla olika grupper, kön, ålder? 
• Prioriteringar på åtgärder: Hur görs prioriteringar mellan de olika förslag 

och önskemål som framkommer vid vandringar och dialoger? 
• Finns det möjlighet att verka hälsofrämjande genom aktiviteterna? 
 

Samt: När, var och hur frågor, allt eftersom. 
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Bilaga 1 

Intervjuer   

Som fokusstöd vid deltagande observation: 
Datum, plats, deltagande och kontext. 

Fokus: 

• delaktighet och inflytande  
• förbättringsvandringar och utvecklingsdialog  
• hälsofrämjande möjligheter 
• samhällsplanering 

Vad, hur och varför? 
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BILAGA 2 

Exempel på Innehållsanalys 
 

Meningsenhet Kondenserade 
meningsenheter 

Kod Kategori 

”Förbättringsvandring 
har ett ursprung i 

trygghetsvandring, men 
vi vill mynta ett nytt 

begrepp och samtidigt se 
hela ortens behov och 
inkludera alla aspekter 

från belysning, till 
skolan, näringslivet och 
kommunen i helhet. Det 
finns mycket mera än 

bara tryggheten att titta 
på.” 

 

ursprung i 
trygghetsvandring 

 

 

mynta nytt 
begrepp 

 

 

se hela ortens 
behov 

Ursprung 
 

 

 

Förbättringsvandring 

 

 

Helhetsperspektiv 

Arbetsmetod 

 

 

 

 

Syfte 

 

 

”möjlighet att lägga 
resurser där de faktiskt 
behövs och kommer att 
göra nytta… använda 
det underlag som kan 

fångas genom 
förbättringsvandringen”. 

 

Rätt fördelning av 
resurser  

 

Underlag som stöd 
i planering 

Bättre 
resursanvändning 

Hälsofrämjande 
möjligheter 

 

 

Analysens resultat redovisas i den löpande texten under respektive kategori och 
beskrivs med lämpliga citat. Författaren har valt att redovisa citaten för att 
förtydliga hur analysen är grundad i insamlad data. 
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BILAGA 3 

Etisk egengranskning  
 

 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt, kliniskt 
forskningsprojekt 

eller motsvarande inför rådgivande etisk bedömning/granskning 

  

 

Projekttitel: 

Hälsofrämjande kommunal samhällsplanering genom delaktighet 

  

 

Projektledare: 

Veronica Selen Ericsson  

 

Handledare: 

Amina Jama Mahmud  

     Ja 
Tveksam
t Nej  

 

 

1 

Avser undersökningen att behandla känsliga 
personuppgifter  

(dvs. enligt Personuppgiftslagen behandla personuppgifter 
som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, 
religiös eller filosofisk övertygelse, eller medlemskap i 
fackförening eller att behandla personuppgifter som rör 
hälsa eller sexualliv). 

  x 

 

 

 

2 

Innebär undersökningen ett fysiskt ingrepp på 
forskningspersonerna (även sådant som ej avviker från 
rutinerna men som är ett led i forskningen)? 

  x 
 

 

 

3 

Är syftet med undersökningen att fysiskt eller psykiskt 
påverka forskningspersonerna (t.ex. behandling av 
övervikt) eller som innebär en uppenbar risk att påverka? 
(Se 4 § 2 punkten i Etikprövningslagen 2003:460) 

  x 

 

 

 

4 

Används biologiskt material som kan härledas till en 
levande eller avliden människa (t.ex. blodprov eller PAD)?   x 

 

 

        

      5 

 

Kan frivilligheten ifrågasättas (t.ex. utsatta grupper såsom 
barn, dementa eller psykiskt handikappade liksom 
personer i uppenbar beroendeställning såsom patienter 
eller studenter som är direkt beroende av försöksledaren)? 

  x 
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Bilaga 3, Etisk egengranskning (2/4) 
Om någon av frågorna 1-5 besvarats "Ja" eller "Tveksamt" kan forskningsarbetet, om det 
genomförs på forskarnivå, kräva godkännande vid en etikprövning av regional 
etikprövningsnämnd (EPN). 

För vidare information om Etikprövningsnämnden se www.epn.se. 
 

Om frågorna 1-5 besvarats med ett "Nej", fortsätt egengranskningen genom att kryssa när 
punkten är uppfylld: 

    Ja Tveksamt Nej 

6 I den skriftliga informationen 
beskrivs projektet så att deltagarna 
förstår  

dess syfte och uppläggning 
(inklusive vad som krävs av den 
enskilde, t.ex. antal besök, 
projektlängd etc.) och på så sätt att 
alla detaljer som kan  

påverka beslut om medverkan klart 
framgår (mörka inget men överdriv 
ej heller farorna). Minderårig skall i 
allmänhet ha målsmans godkännande  

(t ex enkäter i skolklasser). 

x   

7 Deltagandet i projektet är frivilligt 
och detta framgår tydligt i den 
skriftliga informationen till patient 
eller forskningsperson. Vidare 
framgår tydligt att deltagare när som 
helst och utan angivande av skäl kan 
avbryta försöket utan att detta 
påverkar forskningspersonens 
omhändertagande eller behandling 
eller, om studenter, betyg etc. 

X 

  
 

8 Eventuellt upprättande av 
personregister (där data kan kopplas 
till fysisk person) är anmält till 
registeransvarig person på respektive 
förvaltning (PUL- ansvarig).   

 
 

X 
Kommer inte att ske 

9 Det finns resurser för genomförande 
av projektet och ansvariga för 
forskningspersonernas säkerhet är 
namngivna (prefekt, 
verksamhetschef eller motsvarande). 

X 
Arbetet är förankrat i verksamhet  

 

 

Blanketten skall bifogas ansökan och skrivas under av den som genomför 
projektet och i förekommande fall även av handledare. 

 

http://www.epn.se/
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Bilaga 3, Etisk egengranskning (3/4) 

Ovanstående frågor är noga penetrerade och sanningsenligt besvarade. 
 

Ort och datum: 

Kalmar 2012-03-13 
………………………………………………………………………………………. 
 
Projektledare eller motsvarande: 
Veronica Selen Ericsson 
………………………………………………………………………………………. 
namn 

Student 
………………………………………………………………………………………. 
titel 
BLEKINGE TEKNISKA HÖGSKOLA 
Sektionen för hälsa 
Folkhälsovetenskap med inriktning mot samhällsplanering  

………………………………………………………………………………………. 
institution/enhet 

 
Underskrift projektledare eller motsvarande: 

 
………………………………………………………………………………………. 
 
Handledare: 
 
………………………………………………………………………………………. 
namn 

 
………………………………………………………………………………………. 
titel 
Bilaga 2, Etisk egengranskning (4/4) 

 
………………………………………………………………………………………. 
institution/enhet 
 

Underskrift av handledare: 
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………………………………………………………………………………………. 
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