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Abstrakt 

 

 

Bakgrund: Att aktiva fysiskt transportera sig har ökat den fysiska aktiviteten och 

förbättrat hälsa i vardagen. En stads- och samhällsomvandling har påbörjats i 

Malmfälten, som en konsekvens av gruvnäringen. Den har konstaterats leda till en 

förändring av omgivning, förutsättningar för transporter och påverka många människor. 

Syfte: Studien undersökte hur tjänstepersoner inom kommunal och statlig verksamhet, 

som arbetar med samhällsplanering, uppfattade möjligheterna att planera för aktiv 

transport i en pågående genomgripande stadsomvandling. 

Metod: Semistrukturerade kvalitativa intervjuer med två fokusgrupper och tre 

individuella intervjuer genomfördes. Urvalet av deltagare var strategiskt. Av sexton 

tillfrågade deltog elva personer. Data från intervjutexter analyserades med kvalitativ 

innehållsanalys. 
 
Resultat: Analysen utföll i tema utgångspunkt och inflytande. I temat utgångspunkt 

fanns ersättning av det befintliga eller utveckling som påverkade 

planeringsmöjligheterna för aktiva transporter. Skillnad fanns i uppfattningarna, vilket 

hade anknytning till deltagarens arbetsuppgifter. Tema inflytande berörde uppfattningar 

om faktorer som kunde inverka på planering av aktiva transporter. 
 
Slutsats: Möjligheter för planering av aktiva transporter fanns i omvandlingsprocessen 

men utgångspunkternas olika inriktning kunde skapa motstånd för planer som strävade 

efter att hinna i fatt aktuella värderingar och som inväntat omvandlingen. Det kunde 

uppfattas som en upplevelse av en för stor förändring och utmana det befintliga ifråga 

om vana, kultur och identitet för orten. 
 
Nyckelord: Cykling, gång, innehållsanalys, miljö, folkhälsa, samhällsplanering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

Abstract 

 

 

Background: To be physically active in transport has been used to increase physical 

activity and to improve health in daily life. A transformation has begun in cities in 

Malmfälten, as a consequence of the mining industry. The transformation has been 

found to lead to a change of environment, conditions for transport and impact on many 

people. 

 

Purpose: The study examined how officials working with community planning, in local 

and state operations, perceived opportunities to plan for active transport in an ongoing 

fundamental city transformation. 

 

Method: Semi-structured qualitative interviews were conducted with two focus groups 

and three individuals. Participants were chosen by a non-random selection. Eleven out 

of sixteen contacted subjects participated. Qualitative content analysis was used. 

 

Result: The analysis precipitated in either replacement of the existing or development 

and affected the opportunities for planning active transport. Differences were found in 

notions and were related to the participant's employment. Influence touched influences 

in planning for active transport. 

 

Conclusion: Opportunities for planning active transport was possible in the 

transformation-process, but different orientations could create resistance for plans with 

intention to catch up with current values, that had awaited the transformation and could 

feel like a great change. This could challenge the existing terms of habit, culture and 

identity of the city. 

 

 

 

Keywords: Active transport, content analysis, cycling, environment and public health, 

gait, urban planning  
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Inledning 

 

Planering av fysiska miljöer i städer och samhällen har en påverkan på hälsa på flera 

nivåer. Urbana miljöer har under 2010-talet varit ett fokusområde för Världs-

hälsoorganisationen (WHO). De har globalt presenterat flertalet rekommendationer och 

försökt sprida kunskap om att på allvar planera för att påverka levnadsvanor i den 

byggda miljön. Levnadsvanor som påverkas av den byggda miljön har handlat om 

fysisk aktivitet, och den har konstaterats påverka hälsa och upplevd hälsa. 

Rekommendationerna har uppmärksammats på nationell nivå av Folkhälsomyndigheten 

(2010) och ett nationellt målområde för fysisk aktivitet finns och myndigheten har 

också flertalet gånger uppmanat till samarbeten mellan stadsplanerare och 

folkhälsoansvariga för att lyfta ett annat fokus i planeringen. Möjligheter finns i att 

planera för utjämning av ojämlikheter i hälsa genom samverkan i lokala projekt och att 

genom dialoger skapa ett gemensamt lärande. Detta skulle kunna utveckla det lokala 

arbetet för planering och folkhälsa samt ge positiva konsekvenser för befolkningen 

(Rydin et al, 2012).  

 

Aktiv transport 

Aktivitet under korta stunder, såsom 10 minuter av total daglig mängd rekommenderad 

tid i rörelse och utan fokus att förbättra specifik förmåga, har setts öka välmående samt 

ha en sjukdomsförebyggande effekt. Den lågintensiva fysiska vardagliga aktiviteten har 

kommit att ersättas i allt större utsträckning av ett ökat stillasittande (Faskunger 2013).  

  Aktiv transport har definierats som en icke motordriven transport till en 

viss given destination, som inneburit fysisk aktivitet och lett till ökad 

energiförbrukning, jämfört med att vara i vila (Faskunger, 2013). Användandet av 

kollektivtrafik har också innefattats i aktiva transporter, eftersom det nästan alltid kräver 

framförallt en del gång eller cykling för att ansluta till hållplatser. I föreliggande studie 

innefattades kollektivtrafik i definitionen av aktiv transport. 

Bakgrund 

Planering för samhällen och för aktiv transport  

En stor del av den dagliga fysiska aktiviteten har ägt rum i offentliga utrymmen och 

miljöer där tillfällen för aktiva transporter och fysisk aktivitet är möjliga att påverka 

genom stads- och samhällsplanering. Planering av den fysiska miljön och fördelning av 
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möjligheter för aktiv transport har i studier visat sig ge hälsofrämjande resultat (Rydin 

et al, 2012; Brülde, 2011; Scheepers et al., 2013; Müller-Riemenschneider et al, 2013; 

Faskunger, 2013). 

  Planeringen av fysiska förutsättningar i områden utifrån faktorer som 

gångbarhet, tillgänglighet och belysning har skapat stödjande miljöer för människor att 

kunna och våga göra valet att aktivt röra sig. Detta har lyfts av Folkhälsomyndigheten 

och i myndighetens rekommendationer för framtiden har också funnits faktorer för 

hälsofrämjande livsmiljöer och levnadsvanor i flertalet av folkhälsans målområden 4-10 

(Folkhälsomyndigheten, 2010). 

Aktiva transporter, främst i form av gång och cykling, har rekommenderats vara viktiga 

för ett främjande av fysisk aktivitet i vardagen och ett behov av samarbete över 

yrkesgränser behövs för en framgångsrik planering för den byggda miljön Eftersom 

omgivningens miljöer har formats av främst regionala och lokala aktörer har även 

stadsuppbyggnad påverkats av lokala ekonomiska resurser. Det har styrt prioriteringar 

som de styrande nämnderna med folkvalda politiker har gjort. (Folkhälsomyndigheten, 

2010). 

 

Sociala faktorer, möjlighet till självbestämmande och bio-politik 

Faskunger (2013) har beskrivit att även socialt tryck, som norm och vanor påverkat 

individer att följa eller avböja hälsoaktiviteter samt rekommendationer i fråga om 

beteende för att främja sin hälsa utöver faktorer som finns i den fysiska omgivande 

miljön och enligt Brülde (2011) kan perspektiv som självbestämmande, mänskliga 

rättigheter och demokrati diskuteras inför politiska beslut om folkhälsopolitiska 

insatser. 

 Vid planering för omvandlingar av stadsdelar har olika former av dialoger 

använts och forum för invånare skapats för att de ska kunna delge sina synpunkter. När 

ett samhälle måste flyttas på grund av en huvudnäringsinverkan kan det vara svårare att 

utgå från synpunkter, då ortens överlevnad hänger på näringens förutsättningar 

(Nilsson, 2010). I föreliggande studie används en stadsomvandling där dessa 

förutsättningar påverkar omvandlingen och invånarna flyttar inte utifrån ett eget val. 

  En teori kring hur maktordning, fördelningen av makt i form av riktlinjer 

och beslut av politiska mål påverkade människors egna beslut rörande hälsa och kultur 

utvecklades av Michael Foucault, en fransk filosof och idéhistoriker, kring 1970-talet. 
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Det var ur Foucaults arbete med bio-politik, som nya områden som statistik, demografi 

och epidemiologi ledde till att de används oftare i politiska underlag för analyser av 

befolkning att göra vissa val och till att ett motstånd mot makt och förändring har 

skapats genom balansen i maktordningen (Lemke, 2010).  

  Att använda folkhälsodata i planering och som del i policies har visat sig 

ha effekt för främst hälsa samt att samarbete mellan olika yrkeskategorier har 

rekommenderats för att nå folkhälsoeffekter och hälsopåverkande effekter av den 

omgivande byggda miljön (Nazell et al, 2011; McCarthy, Ravelli & Sinclair-Williams, 

2010; Perdue et al, 2012). 

Stads- och samhällsomvandling, en möjlighet för aktiv transport  

I norra Sverige har omvandlingar i städer och samhällen påbörjats i Malmfälten. Detta 

då den huvudsakliga näringen varit gruvindustrin, och kommer att fysiskt påverka de 

samhällen som byggts nära gruvorna. Det statliga bolaget Luossavaara Kiirunavaara 

Aktiebolag (LKAB), har utgjort den huvudsakliga näringen i samhällena i Malmfälten 

(Nilsson, 2010; Granås, 2012). 

  Kiruna kommun har varit informerad om gruvbrytningens påverkan med 

sprickbildningar under stadskärnan från 2004. Beskedet berörde många invånare i 

staden och har påverkat beslut för utveckling och förändringar för kommunen. En 

planering av en ny stadskärna har påbörjats 2009, då beslut om revidering av fördjupad 

översiktsplan beslutades i kommunfullmäktige (Kiruna kommun, 2016). Granås (2012) 

beskriver att processen för orten gått från en stadsflytt till en stadsomvandling.  

  Kirunas nuvarande stadskärna kommer att, enligt beräkningar från LKAB, 

vara avvecklad till 2019 och en utvecklingsplan med sju principer för stadsbyggnad i 

den nya stadskärnan antogs av Kiruna kommunfullmäktige 2014. Tillgänglig och 

promenadvänlig stadsmiljö samt blandad och socialt sammanhållen stadsmiljö är några 

av stadsbyggnadsprinciperna (Kiruna kommun, 2016). 

  Kirunas stadsplan år 1900 utvecklades av arkitekten och stadsplaneraren 

Olof Hallman och kallas för Sveriges första klimatanpassade stadsplan. Den har lyfts 

genom tiderna som en välgjord planering och skapande av en mönsterstad. Detta intryck 

av den historiska planen och dess målsättning har haft en inverkan på den nutida 

omvandlingen, där andan av att rekonstruera den ideala mönsterstaden skapat en 

sammanhållande omvandling för hela stadskärnan istället för att flytta ett hus i taget. 

(Granås, 2012; Nilsson, 2010).    
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Tidigare forskning kring aktiv transport bland olika grupper i befolkningen 

Betydelsen av genus vid val av aktiv transport har kunnat ses som könskodad när det 

gäller cykling, där fler män valt cykling och kvinnor valt gång (Steinbach, Green, Datta 

& Edwards, 2011; Heesch, Salqvist & Garrad, 2012). Bland unga har en studie (Leslie, 

Kremer, Toumbourou & Williams, 2010) visat liknande resultat.  

  Avståndet till målpunkten, som kan vara skola eller fritidsaktiviteter, har 

visat sig vara en fysisk faktor som påverkar valet av transport bland unga enligt Oliver 

et al. (2014). Något som också har visat sig påverka barn och ungas transportval är 

deras föräldrars inställning till områdens säkerhet (Stone, Faulkner, Raktim & Builung, 

2014; Westley, Kaczynski, Wilhelm, Stanis & Besenyi, 2013).  

  Kollektivtrafik som ett val av aktiv transport har visat sig följa ålder bland 

skolbarn i storstadsregion (Johansson, Laflamme & Hasselberg, 2011), där de äldre 

skolbarnen oftare valt kollektivtrafik, medan de yngre valt gång, framför allt i större 

svenska städer. Studierna visar också på skillnad i val av cykling bland skolbarnen 

mellan storstad och glesbygd, där cykling används mer i glesbygden och mest troligt på 

grund av mindre täthet i motortrafik. 

  I en studie av fysisk aktivitet ses att kvinnor, främst bland de som är 60 år 

och uppåt, når inte rekommenderad daglig fysisk aktivitet (Hillier, Tappe, Cannuscio, 

Karpyn & Glanz, 2014) samt att aktiv transport till kollektivtrafik har utgjort en stor del 

av rekommenderad daglig fysisk aktivitet för de äldre, där 20 minuter använts till aktiv 

transport enligt Davis et al. (2011). 

Problemformulering 

Att använda sig av sin egen kraft för att aktivt transportera sig mellan platser i staden 

och omgivningen kan vara ett sätt att göra fysisk aktivitet tillgängligt för fler individer i 

samhället och det omvända att göra samhället mer tillgänglig för fler individer (Hillier, 

Tappe, Cannuscio, Karpyn & Glanz, 2014). 

 Stads- och samhällsomvandling skapar förändringar av fysiska 

förutsättningar som påverkar många människor som bor och lever i centrala 

samhällsområden i Malmfälten. Möjligheter för aktiva transporter i 

stadsomvandlingsprocessen bör finnas, då en fysisk planering kommer att genomföras 

och påverkar nuvarande transportvalsmöjligheter och rörelsemönster hos invånarna. 

Omvandlingen ger ett intressant tillfälle att undersöka vilka uppfattningar kring 
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planering av aktiva transporter som finns hos tjänstepersoner som arbetar med den 

lokala samhällsplaneringen. Uppfattningar och erfarenheter från studien kan ge 

värdefull information om förutsättningar och möjligheter till aktiva transporter i 

samhällsplanering. 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka hur tjänstepersoner som arbetar med samhälls- och 

stadsplanering uppfattar möjligheterna att planera för aktiv transport i en stad med 

pågående genomgripande stadsomvandling. 

 

Frågeställningar 

1) Vilka uppfattningar har tjänstepersoner som arbetar med planering av fysisk 

omgivning kring aktiva transporter och fysiska faktorer i samhällsplanering?  

2) a) Vilka uppfattningar har tjänstepersoner kring förutsättningar för aktiva 

transporter och folkhälsa i den aktuella stadsomvandlingen? 

b) Vilka uppfattningar har tjänstepersoner kring förutsättningar för aktiva 

transporter i den befintliga samhällsplaneringen? 

 

Metod 

Kvalitativ metod och en induktiv ansats (Malterud, 2009).valdes eftersom studiens syfte 

har inriktningen att undersöka uppfattning och möjligheter för planering av aktiv 

transport i en genomgripande stadsomvandling, där omvandlingsprocess planerats men 

genomförandet inte fullt påbörjats. 

Förförståelse 

Författarens förförståelse bestod av en utförd litteraturfördjupning inom området aktiv 

transport och fysisk aktivitet inför studien samt av anställning som folkhälsostrateg i 

den kommun och ort där studien genomfördes, men har inte deltagit i planering för 

omvandlingen. 
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Deltagare  

Studien genomfördes bland personer, som genom sin tjänst har arbetat med stads- och 

samhällsplanering i olika sektorer (kommunal verksamhet och statligt bolag) samt olika 

befattningsnivåer på samma ort. Tjänstepersonerna utvaldes strategiskt av författaren. 

16 personer tillfrågades varav en avböjde att medverka och fyra personer svarade inte 

på inbjudan till deltagande. Totalt deltog 11 personer i studien. Fyra respondenter var 

män och sju var kvinnor. Yrkeskategorier som förekom bland deltagarna var arkitekt, 

planerare och strateg. 

 

Datainsamling 

Enligt Malterud (2009) är kvalitativ intervju en användbar metod för insamling av data 

då uppfattning och erfarenhet ska undersökas och har använts i denna studie. Malterud 

(2009) har också rekommenderat användningen av fokusgrupper vid intervjuer när 

gemensam utgångspunkt funnits bland deltagare, som till exempel uppfattningar kring 

stadsplanering.  

  Mini-fokusgrupper kan vara bekvämt att vara delta i, det ger mer tid och 

tillfälle för deltagarna att prata om intervjuämnet och kan ge mer ämnesdjup. Om ämnet 

är komplext rekommenderas färre deltagare, mellan fyra till sex deltagare (Kruger & 

Casey, 2009). Antalet deltagare till förekommande studie planerades till fyra personer 

utifrån rekommendation om antal deltagare av mini-fokusgrupper. Antal grupper 

rekommenderas vara fyra (Kruger & Casey, 2009).   

  En semi-strukturerad intervjuguide utformades (bilaga 4) och användes 

som ett stöd och ett instrument för att standardisera intervjuerna. Vid intervju av 

fokusgrupper blir intervjuaren mer en moderator med uppgift att introducera 

diskussionsämne i en samtalsform samt fånga upp synpunkterna kring ämnena 

(Malterud, 2009). Författaren har försökt fungera som moderator vid alla 

intervjutillfällena. 

Procedur och genomförande  

Den semi-strukturerade intervjuguiden testades på två personer som arbetade med stads- 

och samhällsplanering i andra kommuner. Testerna renderade inte i något tillägg eller 

ändring av frågor och användes i samtliga intervjuer. 

  Informationsbrev utformades (bilaga 1)och de utvalda deltagarna 

kontaktades med informationsbrevet via mail. I informationsmailet fick deltagarna tre 
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tider för intervju att välja mellan. En påminnelse (bilaga 2). skickades via mail till de 

som inte svarat inom en vecka, och ytterligare ett påminnelsemail skickades efter två 

veckor. 

  På grund av tidssvårigheter har inte alla deltagare kunnat delta i 

fokusgrupper och fyra deltagare fick erbjudande om individuell intervju varav tre 

intervjuer slutligen genomfördes. 

  Samtliga deltagare fick muntlig och skriftlig upprepning gällande 

information innan intervjuernas början om studiens syfte, insamling genom inspelning 

av intervju, bearbetning av deltagarnas svar med avidentifiering vid transkribering till 

text och hantering av materialet under redovisning. Information gavs även att deras 

deltagande var frivilligt och att medverkan i studien kan avbrytas när som helst och utan 

närmare motivering samt att samtliga deltagare undertecknade ett skriftligt samtyckande 

till deltagandet i studien (bilaga 3). 

  Vid intervjuernas slut sammanfattades innehållet och uppfattningarna som 

författaren fått till informanterna, ingen ytterligare återkoppling genomfördes.  

  Tidsutrymmet för intervjuerna begränsades till 90 minuter och utnyttjades 

till fullo vid ett tillfälle. De övriga fyra intervjuerna tog 45-60 minuter. Alla intervjuer 

gjordes i anslutning till personernas arbetsplats och transkriberingar gjordes i 

anknytning till intervjuerna, för att överföra information så noggrant som möjligt och så 

nära talspråk som möjligt utan att påverka läsbarheten.  

 

Analysmetod 

Författaren utförde analysbearbetning och sammanställning av resultatet. 

Det transkriberade materialet analyserades med latent kvalitativ innehållsanalys, där 

data genomläses upprepade gånger (Hsieh & Shannon, 2005). I analysprocessen 

skapades meningsbärande enheter ur texten och kondenserades till meningsenheter för 

att få en överskådlighet, ur dem skapades en kodning för spegling av innehållet. 

Kodningarna kategoriserades i under- och huvudkategorier. Slutligen länkades 

kategorierna samman genom teman (Graneheim & Lundman, 2004) som växte fram 

under analysen. Exempel på utförd innehållsanalys har presenterats i bilaga 5.  
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Etik  

Enligt Vetenskapsrådets (2015) regler för etikprövning, behöver inte prövning utföras 

av etisk kommitté för arbete inom ramen för högskoleutbildning på grund- eller 

avancerad nivå och genomfördes inte för studien. 

  Inom samhällsvetenskaplig forskning finns fyra allmänna huvudkrav 

utformade av Vetenskapsrådet (2015) vilka berör områdena information, samtycke, 

konfidentialitet och användning av information. För att uppfylla informationskravet i 

studien gavs skriftlig information i informationsbrev till potentiella deltagare (bilaga 1). 

Informationen innehöll studiens plan, syfte, metod, redovisning, huvudmannaskap samt 

att deltagandet var frivilligt och möjligt att avbrytas när som helst under studien. De 

tillfrågade deltagarna informerades även om att vid behov kan det avidentifierade 

materialet diskuteras av författare och av universitetet utsedd handledare samt att 

materialet kommer att sammanställas och användas till en skriftlig rapport för 

Mittuniversitetet samt behandlas i seminarium. Varje deltagare som accepterat att 

medverka, undertecknade ett informerat samtycke innan intervju samt fick 

informationen från informationsbrevet upprepad muntligen innan genomförande av 

intervju, se bilaga 3. 

  Kravet på konfidentialitet uppfylldes genom att deltagarna informerades 

om att deras enskilda originalsvar i intervjuerna kommer att kodas och att 

originalsvaren ska förstöras så fort uppsatsen har godkänts och arkiverats. 

Datamaterialet har förvarats skyddat under sammanställningstiden och bearbetningen 

har skett manuellt.  

Resultat 

 

Ur analysen växte två huvudteman fram: utgångspunkt, med två underteman ersättning 

och utveckling, och andra temat inflytande. Flertalet kategorier har presenterats och 

några kategorier har placerats i båda temana. Översikt av tema och kategorier har 

presenterats i tabell 1. Tema utgångspunkt berörde frågeställning 1 och 2, för vilka 

uppfattningar om förutsättningar som finns för aktiva transporter i den aktuella 

stadsomvandlingen och i den befintliga samhällsplaneringen. I tema inflytande 

samlades kategorier som berörde uppfattningar om faktorer som kan inverka på 

planering av aktiva transporter.  
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Tabell 1. Organisering av tema och kategorier  

Tema Utgångspunkt Inflytande 

 Under-

tema 

Utgångspunkt 

utveckling 

Utgångpunkt 

ersättning 

Kategorier Aktiv transport i 

plan 

Aktiv transport i 

plan 

Andra värden 

Andra värden Boende Bildiskurs 

Bildiskurs Faktor aktiv 

transport 

Eget transportsätt 

Boende Nya 

Centrumkärnan 

Faktor aktiv transport 

Ekonomi och hälsa Plan Motstånd 

Faktor aktiv 

transport 

Samhälls-

omvandling 

Plan 

Faktor 

rörelsemönster 

Stadsomvandling Statliga bolagets 

påverkansmöjligheter 

Fysisk aktivitet Statliga bolagets 

samhällsbidrag 

Konsekvens 

satsning aktiv 

transport 

Trend i 

samhällsplanering 

Motstånd  

Nya centrumkärnan 

Plan 

Transport 

 

Utgångspunkt: utveckling  

Möjligheter för planering av aktiva transporter i den genomgripande omvandlingen 

utgick till stor del från att ta tillfället i akt och utveckla olika områden. Dessa 

uppfattningar fanns i huvudsak hos respondenter som arbetade inom kommunal 

verksamhet. 

 Aktiv transport i plan. Respondenter ifrån kommunal verksamhet 

hänvisade i sina uppfattningar att det fanns politiska direktiv i form av antagna 

strategier och beslut för planer. Respondenterna ansåg sig ha stöd för aktiva transporter 

i dessa och det avspeglade möjligheterna till planering för aktiv transport. Exempel på 

detta var prioriteringen av trafikformer, där exempel för planering för biltransporter 

också fanns med i en nyligen antagen trafikstrategi. Planering för bil fanns med men 

med en annan prioritering än tidigare och där biltransport för personer sågs som ett 

alternativ, inte en förutsättning i planeringen. Frågan om aktiv transport ansågs vara 

aktuell och prioriterad bland respondenterna från kommunal verksamhet.  
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  Andra värden. En förändring i värderingar om prioriteringar uppfattades 

bland respondenterna till förmån för aktiva transporter. Aktiva transporter uppfattades 

även som yt-effektiv och skapade möjlighet till tillgänglighet ur många perspektiv, som 

till exempel funktionsvariation. Aktiv transport lyftes även som en valmöjlighet och 

inkludering av de som av olika skäl inte har tillgång till egna motorfordon som 

transportmedel samt att aktiva transporter var ett alternativ att byta till för att minska 

fossila bränslen ur ett miljöperspektiv.  

Bildiskurs. Stöd för att göra förändringar med mer möjligheter för aktiva 

transporter uppfattades av respondenterna i dialoger med invånarna och en intention av 

att lyssna på samt stödja förslag gällande önskan för ändring av kultur och vana genom 

ändrade möjligheter. Det fanns uppfattning om att behov av bil generaliserades. 

 Boende. Olika placeringar av boendet påverkar möjligheten att använda 

aktiva transporter bland respondenternas uppfattningar. Även uppfattning om att fler 

äldre personer i Sverige har valt att bo centralt i orten och fördelen med centralt boende 

är gångavstånd och närhet till många målpunkter fanns. Det fanns antydningar att detta 

behov också var attraktivt bland andra ålderskategorier. Bilen sågs i uppfattningarna 

vara en nödvändighet som transportmedel om boendet är utanför stadskärnan. 

   Ekonomi och hälsa. Faktorer som ökande medvetenhet om hälsa och 

träning som fysisk aktivitet uppfattades bland respondenterna, och sågs vara en 

betydande trend i samhället. Betydelsen av aktiva transporter för hälsa uppfattades som 

en investering och förebyggande bland beslutsfattare. Att aktiva transporter användes 

som vardagsmotion och var en del av daglig rekommenderad mängd fysisk aktivitet 

fanns som del i tankarna för planering av transporter bland respondenterna. 

  Faktor aktiv transport. Det fanns många faktorer bland respondenternas 

uppfattningar som främjar och hämmar aktiv transport, varav några berörde trygghet, 

säkerhet, nätverk, raka vägar, lättillgänglighet och underhåll för att göra aktiva 

transporter möjliga under hela året. Främjande var också politiska prioriteringar för 

planering och uppdrag fanns bland uppfattningarna i den här kategorin samt att det sågs 

möjligheter att skapa förutsättningar för aktiva transporter och att det skulle göra att fler 

använde sig av aktiv transport. Hämmande faktorer var ofta de ovan nämndas motsatser 

samt topografi, klimat, väntetid i kollektivtrafik och spenderad tid i kollektivtrafik. 

Även distans till hållplats var faktorer som påverkade valet av aktiv transport. 

 Andra faktorer som påverkade aktiv transport rörde sig om avsaknad av ett 



 
   

11 

sammanhållet nätverk av gång- och cykelbanor/ trottoarsystem, låg prioritet för 

underhåll av och möjligheter för att utföra aktiv transport eftersom den nuvarande 

planeringen utgått från transport med bil, var faktorer som uppfattades påverka 

möjligheter att använda aktiv transport.  

  Faktor som påverkar rörelsemönster. Stora samhällsfunktioner såsom 

skolor samt skolval lyftes. De sågs vara stora påverkande delar på rörelsemönster och 

transportformer för många, där diskussion om effekter av planering saknades. I den 

nuvarande planeringen fanns exempel på framkomlighetsproblem och hinder för aktiv 

transport utifrån möjligheten att göra skolval. Detta upphov till ett skjutsande med bil 

till skola dels på grund av avstånd och dels av en ersättning för en upplevd och en 

faktiskt otrygg trafiksituation kring barnens målpunkt. 

  Fysisk aktivitet. Socioekonomi och utbildning var något som lyftes vara 

betydande för medvetenhet om fysisk aktivitet och det lyftes att cykling sågs som en 

träningsform utöver transportform. 

  Konsekvens av satsning aktiv transport. Utvecklingseffekter av 

genomförda satsningar på kollektivtrafik, som del av aktiv transport, var något som 

hade noterats bland respondenter från det statliga bolaget, även om att det fanns 

begränsningar för satsningen, som gällde möjlighet att ta del av kollektivtrafiken utifrån 

var på orten en bodde. 

 Motstånd. Motstånd mot aktiv transport var något som respondenter inom 

kommunal verksamhet mötte vid förslag och planering. Det skedde i form av 

ifrågasättande av seriositet och oförstående av förslag vid internt arbete trots en tydlig 

politiskt antagen strategi för planering. Ifrågasättande av seriositet i förslag kunde 

uppfattas bland invånare, där motstånd mot planering av aktiva transporter hade 

påträffats hos vissa invånare med stort intresse för motorfordon. Ett annat motstånd som 

uppfattats bland respondenterna gällande aktiva transporter hade de tagit del av i en 

resevaneundersökning som gjorts på orten, där att gå till jobbet var intressant om det 

fick utföras på arbetstid.  

  Uppfattningar om motstånd framkom hos respondenter från det statliga 

bolaget att steget från det nuvarande läget till visionen för utvecklingen var för stort. Att 

omvandlingen skulle upplevas som extrem och leda till påtvingade val av aktiva 

transporter samt att radikalt ändra förutsättningarna för transporter skulle skapa en 

snabb ändring av kultur och uppfattades inte som en lösning för att skapa en attraktiv ny 
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stad. En känsla respondenterna uppfattat var att planerna inte var tillämpliga för orten 

utan utgick från andra städer med en annan population med dess socioekonomiska 

förutsättningar för transportval.  

  Nya stadskärnan. Uppfattningar bland respondenterna för möjlighet att 

skapa attraktivitet av mindre antal transporter fanns och en förväntning om att 

användningen av aktiva transporter i centrumkärnan uppfattades som möjligt. Aktiva 

transporter uppfattades ha lika eller kanske större möjligheter som bilen att knyta ihop 

staden och dess områden. Att stadskärnan placerades mitt emellan existerande 

stadsområden sågs som en bra förutsättning för aktiva transporter. Uppfattning om ett 

planerat resecentrum i stadskärnan, nämndes det vara viktigt att få alla bitar på plats, då 

resecentrumet planerades utgöra ett nav för allt resande på orten. Det uppfattades av 

respondent att ha stor betydelse på människors rörelsemönster och transportval. 

Speciellt användning av kollektivtrafik och aktiva transporter till resecentrumet var 

beroende av hur resecentrumets säkerhet och attraktivitet uppfattades.  

  Plan. Ämnen under plan berörde respondenternas uppfattningar om 

arbetet; i form av lärdomar, inspiration och planering för social hållbarhet samt faktorer 

för arbetet i planeringen som behov av konsekvensbeskrivningar och 

underhållsupphandling. Att planera för möjligheter till aktivitet fanns för utveckling av 

områden för fritidsaktiviteter framöver där aktiva transporter lyftes som en del i 

tillgängligheten till och mellan fritidsområden. Även ämnen planering kring 

fritidsfordon samt flödesriktningar för transporter innefattades i denna kategori. 

  Transporter. När det gäller uppfattning som respondent erhållit i 

dialogerna med invånare om transporter var det två grupper som stack ut. Det var 

grupperna unga kvinnor och äldre män, vars åsikter var diametralt olika om aktiv 

transport och planering för bil i den nya stadskärnan. Utöver detta fanns diskussioner 

och uppfattningar om att värdeskiftningar skett bland unga och transportval, att bil och 

körkort inte var viktiga för alla unga och i samma omfattning som tidigare. Uppfattning 

bland respondent om transporter för de äldre och bland män var att bilen var ett 

bekvämt och bra sätt att kunna nå målpunkter. 
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Utgångspunkt: ersättning 

Utgångspunkt för ersättning var den övervägande uppfattningen bland de respondenter 

som arbetade i det statliga bolaget. 

 Aktiv transport i plan. Bland uppfattningarna bland tjänstepersoner från 

det statliga bolaget sågs aktiva transporter som en mindre fråga som lätt försvann i det 

stora inom samhällsomvandlingen. Bland de kommunala tjänstepersonerna fanns stöd i 

arbetsplaner där aktiva transporter ska prioriteras i stadsomvandlingen.  

Farhågor som fanns bland uppfattningar hos respondenter och ansågs påverka aktiva 

transporter i planering var att det under en viss tid kommer att vara otryggt och 

svårframkomligt på grund av omvandlingsprocessen. 

  Boende. Att ersätta boende pågick för fullt i arbetet för det statliga 

bolaget, där uppfattningar hos respondenter om att en växling av åldersgrupper i 

centrala delar kan bli aktuellt. Det utgick ifrån att behoven för en äldre grupp förändras 

och andra åldersgrupper också kan lockas av ett centralt boende. Det statliga företaget 

förvaltade hyresfastigheter för invånare på orten och planerade för nya bostadsområden 

för att ersätta sina bestånd. 

  Faktor aktiv transport. Möjligheter som fanns bland respondenternas 

uppfattningar var att utveckla aktiva transporter var att planera utifrån befolkningens 

vana, en lokal kultur och ett behov att få röra sig fritt i skog och mark. Den tanken 

föreslogs vara en förutsättning i planeringen av den nya stadskärnan och rörelsemönster. 

Det privata skulle ändå vara och kännas tillåtande för passage och även gälla för aktiva 

transporter i hela staden.  

  Det lyftes av respondenter att de planerade möjligheterna för aktiv 

transport i hänseende ersättning var beroende av faktorer som att följa antagna strategier 

och ett helhetstänk för att planeringen skulle anses ha ett lyckat resultat. När det gällde 

kollektivtrafiken fanns det bland uppfattningarna behov av att planera och få bra 

körning utförd mot och i nya centrumkärnan, för att få en god funktion i ersättning för 

andra transportformer. Det som uppfattades hämma aktiv transport som ersättning för 

andra transportval var att kollektivtrafikens omfattning varit begränsad, det påverkade 

tillgänglighet och tid samt att det ses som svårt att välja cykling eller gång som 

transportmedel för att handla och få hem varor. 

  Nya centrumkärnan. Det gavs uttryck i respondenternas uppfattningar 

för förhoppningar om att nå hela vägen för planen att röra sig genom aktiva transporter i 
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en bilfri centrumkärna till skillnad från det nuvarande centrumet. En påverkande faktor 

var ytan för centrumkärnan som förutsätter en förtätning. Där uppfattades möjligheter 

att planera för de nya värderingar och behov som uttryckts i dialoger med invånare.  

  Respondenter i det statliga bolaget ansåg att samverkan gav insikter och 

lärdom om möjlighet att skapa attraktiva områden. Detta gällde också att planer för 

aktiv transport involverades vid till exempel ersättning av europaväg samt att det i nya 

centrumkärnan kunde bringa samordningsvinster och även attraktivitet utifrån aktiva 

transporter. 

  Plan. Bland uppfattningar nämndes ekonomiska kalkyler för bäring av 

investeringar för underlag för beslut till satsningar på byggnationer gällande 

nyproduktion för ersättning främst hos respondenter som arbetade i det statliga bolaget. 

Andra parametrar som till exempel folkhälsofakta och liknande data ses som ett 

kommunalt ansvar och beslutsfattande. Det var inte aktuellt för bolaget även om det 

berördes av frågan i form av hälsoläget bland anställda. 

   För ersättningar gällande infrastruktur som påverkade populära 

fritidsområden planerade för fysisk aktivitet och ett rörligt friluftsliv, uppfattades att 

arbete med anslutningar för aktiva transporter också fanns i kommande planer för 

europaväg. Det uppfattades bland de kommunala tjänstepersonerna att ett mindre 

parkeringstal centralt kunde utgöra ett hinder för aktiv transport i form av 

framkomlighet och känsla av upplevd otrygghet. Förslag på lösningar för parkeringar 

och förvaring diskuterades.  

  En annan utmaning för ersättningsarbetet var att avstånd till målpunkter 

kommer att förändras under en tid innan ersättningen blivit färdigställd. 

  Samhällsomvandlingen. Huvuduppgiften för omvandlingen handlade om 

att ersätta det befintliga som gruvans verksamhet påverkade med något likvärdigt och 

för det som sågs som attraktivt i det nuvarande. Det uppfattades vara synligt genom att 

det statliga bolaget benämnde ansvarig avdelning för samhällsomvandling, medan 

kommunen haft stadsutveckling och stadsomvandling.  

  Utveckling före avveckling var överenskommet mellan det statliga bolaget 

och de berörda kommunerna där dialoger parterna emellan använts ofta. Den 

överenskommelsen uppfattades styra strategin för omvandlingen, att bolaget i god tid 

skulle arbeta med utveckling. Där sågs möjligheter för aktiva transporter i skapandet av 

det nya.  
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  Målsättning med samhällsomvandlingen var att undvika utflyttning och att 

i ersättningen undvika försämring och omvandlingen sas ersätta de som redan etablerat 

sig på orten med en ny stad. Det innebar att behålla den kultur och vana som fanns kring 

transporter och befintliga transportformsval. 

  Respondenterna berättade att det i det statliga bolaget fanns ett eget 

fastighetsbolag, som bland annat förvaltat hyresfastigheter för invånare på orten, och 

som fastighetsägare innefattades delar av det statliga bolaget också av ersättningen. Där 

uppgavs det av respondenter för det statliga bolaget att fastighetsbolaget arbetat med 

stadskvartersområden och ansvarat för service som till exempel snöröjning, vilket 

gjorde att möjligheterna var större att styra över utformningen för bostadsområdet. Det 

uppfattades även av respondenter ge möjlighet till aktiva transporter till och från 

området samt olika attribut som skapar attraktivitet, som närhet till fritidsområden. Ett 

exempel på ett storkvarter var planering kring ett aktuellt bostadsområde. Det 

planerades för att placeras nära området för infarten till gruvnäringen och i planerna för 

området nämndes att det var tänkt att likna bolagsområdet som det såg ut i början av 

ortens historia, med fjäll- och sjöutsikt, bygga på höjden av berget och ta vara på värden 

som ses som attraktiva för bostäder på orten.  

  Utöver ersättning till kommunen förhandlades också om ersättningar för 

de individer som berördes av omvandlingen i olika tidsetapper. Det lyftes av 

respondenter att ersättning inte handlade om något tillfälligt projekt utan en process som 

ämnade pågå så länge som gruvans verksamhet påverkade samhället.  

  Stadsomvandling. Bland uppfattningar hos respondenterna som arbetade 

inom kommunen fanns det några som också utgick ifrån uppfattningen att 

omvandlingen utgjorde en ersättning, att flytten för många invånare på orten inte var 

utifrån ett eget val. Därför fanns ett behov av att ta reda på synpunkter och åsikter bland 

ortsborna och att fånga upp förväntningar. Det ansågs vara viktigt för omvandlingen. 

 

Inflytande 

Under temat inflytande samlades kategorier med uppfattningar som berörde det statliga 

bolagets möjligheter att påverka, deltagarnas egna transportval och erfarenheter av egen 

aktiv transport samt trender i samhället och planering. Det var faktorer såsom status, 

erfarenhet och inhämtade kunskaper som kunde ha inflytande för betydelsen av aktiva 

transporter samt för planering av det i nya områden. 
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   Andra värden. I de egna kommunala verksamheterna uppfattades 

möjligheter för att använda och sprida tankar kring användning av aktiv transport. Det 

hade funnits förslag att införskaffa lånecyklar och sparkstöttingar till låns för korta 

transporter på arbetstid, som ett alternativ och ersättning till bil.  

  Bildiskurs. Ortens tidigare stadsplanering var tydligt anpassad till bil och 

det berodde på den tidens anda och tro på bilen som en lösning för tillgänglighet. 

Kommunen har många anställda och genom förändring på arbetsplatsen sågs det möjligt 

att leda till spridning av förändring i kommunen när det handlade om att ändra vanor 

och kultur kring transportformsval. Detta även när det gällde uppfattningar om effekter 

och spridning om förändringar kring vanor och tankesätt i klimat- och energistrategi. 

Bilen sågs ha en symbolstatus även inom kommunens verksamheter. 

  Eget transportsätt. Respondenterna beskrev egna erfarenheter av aktiva 

transporter och transportval utifrån bil samt att möta hinder vid aktiva transporter. Det 

berörde främst snö och underhåll vintertid. Valet att avstå bil uppfattades som svårt.  

  Erfarenheter och kunskap om rälsbunden trafik lyftes som en möjlighet 

och ett bra miljöalternativ till kollektivtrafik. 

  Faktor aktiv transport. Det uppgavs att tankar fanns sedan en längre tid 

tillbaka för aktiva transporter, att snöröjning av gång- och cykelbanor skulle ske innan 

bilväg snöröjdes, men att inte blivit efterföljt.  

  Topografin sågs utmanande för de med olika funktionsnivåer, som 

beroende av transporthjälpmedel, men uppfattningar fanns att detta perspektiv fanns 

med i planeringarna även om det inte alltid gått att åtgärda. 

  Motstånd. Det fanns uppfattningar bland respondenter om eget motstånd, 

i form av att inte känna igen sin egen stad i det planerade samt i vanan och möjligheten 

att använda kollektivtrafik för transporter till fritidsliv var begränsad. 

  Plan. Uppfattningar kring att använda folkhälsa i planeringen var att 

hälso- och ohälsofaktorer och dess fördelningar sällan användes men skulle kunna vara 

ett sätt att arbeta med att förklara planering, prioritering och val. Det sågs vinster med 

ett inflytande av ett folkhälsoperspektiv på planeringsnivå. 

  Statliga bolagets påverkansmöjligheter När det gällde inflytande för det 

statliga bolaget att påverka i den kommunala planeringen ansågs det att bolaget inte 

hade en roll att styra eller föra, men enligt uppfattningarna har bolaget uppgiften att 

driva frågan om omvandling och se till att det som ska ersättas blir ersatt. Det fanns 
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uppfattning om goda möjligheter för bolaget att ge synpunkter i processen och att 

bolaget också yttrade sig i frågor om omvandlingen.  

  Statliga bolagets samhällsbidrag. Bland uppfattningar bland deltagare 

som arbetade i det statliga bolaget lyftes att i den historia som bolaget och orten delade, 

har bolaget deltagit i utvecklingen av attraktiva samhällen under 125 år. 

  Trend i samhällsplanering. När uppfattningar om inflytande i fråga om 

trender diskuterades, lyftes det att gröna visioner med aktiva transporter kom i vågor 

och något som användes mer utav nyutbildade och ambitiösa planerare. Andra frågor så 

som demokrati och jämställdhet samt effekter av dessa i samhällsplanering märktes öka. 

Det var en skillnad i tänk mot förr, ett värderingskifte har påbörjats. 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

  Studien syftar till att undersöka hur tjänstepersoner i stads- och 

samhällsplanering uppfattar möjligheterna att planera för aktiv transport i en stad med 

pågående genomgripande stadsomvandling. Resultatet visar på att möjligheter kan delas 

in i utgångspunkter och inflytande. Vid sammanställningen av analysen blir det tydligt 

att utgångspunkten skiljer sig mellan deltagarna utifrån vilket uppdrag som aktörer haft 

i omvandlingen och som blir synliga i arbetsuppgifter. Att ersätta det befintliga med 

något likvärdigt samt att utveckling ska föregå avveckling finns och upprepades av 

respondenterna från det statliga bolaget. Utsagor om möjligheter att utveckla 

förekommer oftare bland respondenter som arbetade i kommunen.  

  De olika utgångspunkterna kan påverka uppfattningar hos invånare på 

orten och också olika former av motstånd mot de planeringar, som strävar efter att hinna 

i kapp och fånga in de aktuella värderingarna tillsammans med förutsättningar för den 

nya centrumkärnan med en förtätad yta och andra lösningar för planeringen, gör att 

omvandlingen upplevs som en stor förändring och det kan utmana vana, kultur och 

identitet i centralorten. Det kan utmana tanken med att få ersättning av något liknande. 

  Det går att se ersättning även i kommunens linje när det gäller den nya 

centrumkärnan, där det planeras att inte bygga helt nytt utan bevara och blanda det nya 

med vissa byggnader och ort-specifika drag. Enligt Nilsson (2010) kommer det i från en 

lärdom hos den sittande politiska ledningen av stadsförnyelsen, som genomfördes på 

orten och även i flera andra svenska städer under 1960-talet, där traditionell bebyggelse 
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revs och ersattes genomgående med nya fastigheter. Detta kan ha påverkat de direktiv 

och beslut som de kommunala tjänstepersonerna utgår ifrån i sina planer. 

  Det som uttrycks i uppfattningarna bland respondenterna om att invånarna 

är vana att röra sig fritt i skog och mark, synen på ortens invånare som 

friluftslivsmänniska, stödjs också av Granås (2012). Tanken att vanan med rörelsefrihet 

ska innefattas i planeringen för aktiv transport och önskemål om uppblandning av olika 

sorters trafik skulle finnas i den nya centrumkärnan. Dessa fria rörelsemönster tangerar 

nomadiska traditioner, levnadsvanor och kultur, som finns närvarande i den lokala 

kontexten. Thanem (2011) skriver att nomadism är en form av att skapa en platsidentitet 

genom förhandling för en plats och rätt till plats, områden och ytan blir meningsfull för 

de människor som använder den. Det kan vara en förklaring till önskan om att röra sig 

obehindrat. 

  Utmaningen av vanan, kulturen, identiteten kan skapa ett motstånd mot 

förändring bland invånare och känslan av att makten finns hos någon annan trots alla 

dialoger med invånare. Nilsson (2010) lyfter att det finns uttryck för en form av 

uppgivenhet bland en del av de boende på orten; att det är upp till kommunen eller 

bolaget att ta ansvar för att bestämma hur framtidens ort ska se ut. Det är intressant 

utifrån den bio-politiska teorin (Lemke, 2010) att motstånd övergått till uppgivenhet. 

Det kan röra sig om att omvandlingsprocessen pågått strax över ett decennium och det 

nu rör sig om att få ett fysiskt och påtagligt resultat av alla dialoger, planer och visioner. 

 Bland uppfattningar lyfts skillnader när dialoger med invånare utförts. 

Skillnaden mellan ålder och kön, framförallt kring planeringen av stadskärnan där unga 

kvinnor vill kunna gå och röra sig friare. Bland de äldre männen finns uttryck för 

bekvämligheten att ta sig fram nära målpunkt med bil. Det finns andra studier där 

liknande skillnader konstateras för kön och transportval samt omgivningsfaktorer (Lake 

& Townshend, 2012; Pelclová, Frömel & Cuberek, 2014; Hillier, Tappe, Cannuscio, 

Karpyn & Glanz, 2014; Pizzarro, Santos, Riberio & Mota, 2012; Brockman & Fox, 

2011). När det gäller aktiva transporter i form av gång och kollektivtrafik är det ett 

vanligare val bland flickor än pojkar i Sverige (Johansson, Laflamme & Hasselberg, 

2011). Nilsson (2010); noterar att unga, speciellt unga kvinnor, är den viktigaste 

målgruppen i planeringen av den framtida orten. Prioriteringen för unga kvinnor i 

stadskärnan har sin grund i en pågående utflyttning söderut av just gruppen unga 

kvinnor och att orten ses som mansdominerad utifrån kulturperspektiv samt att många 
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frågor i omvandlingen berör tekniska lösningar som också kodas som manligt. Det 

maskulina levnadssättet på orten och dess mansdominerade perspektiv beskriver även 

Granås (2012). Att denna prioritering gjorts för unga kvinnor är intressant, men sker 

utifrån perspektivet att få dem att stanna kvar på orten. Att knyta an ytterligare 

folkhälsoperspektiv hade varit intressant för att undersöka effekter bland invånarna och 

hur hälsofaktorer ser ut efter omvandlingen. 

 Det statliga bolagets inflytande på omvandlingen kan ses ur ett historiskt 

perspektiv och som en nödvändighet för ortens överlevnad, eftersom gruvnäringen är 

ortens huvudsakliga drivkraft. Bolaget etablerades innan staden och burit fram 

utveckling på orten främst under goda tider. Det statliga bolaget har skapat en social 

struktur och ett beroende, där invånarna på orten är vana att förtrösta sig på bolaget och 

kan till exempel ses i uppfattningen om att bolaget stöttat samhället med olika former av 

stöd till föreningar som anordnat idrotts-, kultur- och fritidsevenemang. Den 

ekonomiska vinningen och bärigheten för bolaget är tydlig, och det svåra enligt Nilsson 

(2010) är att bolagets argument för omvandlingen utgår från det.  

  Den kommunala planeringen styrs av förutsättningarna från näringen men 

måste också förvalta andra perspektiv och utveckling för ekologisk och social 

hållbarhet, som kan handla om att tillgodose möjligheter för olika former av transporter. 

Att planera för och skapa goda möjligheter för aktiva transporter för invånare är något 

som uttrycks med utgångspunkt från stadsbyggnadsprinciperna (Kiruna kommun, 2016) 

och det är intressant att se att möjligheterna för planeringen samt tanken om att det går 

att öka cyklingen lokalt som transportform också sammanfaller med vad Steinbach, 

Green, Datta och Edwards (2011) och Fraser och Lock (2010) poängterar som viktigt i 

städer där få väljer att cykla. 

  Aktiva transporter gynnas utöver möjligheter i planering också av 

politiska beslut i kommunen om fri kollektivtrafik resulterat i en ökning av 

transportformen på orten. Sett till mängd daglig rekommendation av fysisk aktivitet ser 

Davis et al (2011) att gruppen äldre personer har en möjlighet att öka fysisk aktivitet 

genom användning av kollektivtrafik. 

  Att skapa möjligheter vad samhällsplanerare kunde göra i sin yrkesroll 

och att planera för detta sågs bland de tjänstepersoner som arbetade hos de två 

aktörerna. När det kommer till användningen av det planerade är det beroende av norm, 

trend och andra sociala faktorer som påverkar val, där vissa av de boende på orten har 
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önskat förändring för att kunna göra fler aktiva transportval och invånare har beskrivits 

vara intresserade av aktivitet på fritiden (Granås, 2012). Det kan tala för ett ökat 

användande av aktiva transporter det dagliga, när fysiska förutsättningar finns på plats i 

orten. Att fysiska och sociala förutsättningar samverkar i beteendet kring aktiv transport 

är något som Faskunger (2013) också konstaterar. Att arbeta med information om gång- 

och cykelbanor, att skapa hälsofrämjande aktiviteter och upplevelser tillsammans med 

aktörer i lokalsamhället och idrottsföreningar kan vara en kompletterande del i att öka 

aktiva transporter. 

 

Metoddiskussion 

Enligt Graneheim och Lundman (2004) kan kvalitativa studiers kvalitet bedömas utifrån 

följande begrepp: trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet. 

 

Trovärdighet. Trovärdigheten utgår från undersökningens fokus och hur väl data och 

analysen av data kopplas till syftet. Det handlar även om sammanhanget för urvalet, 

deltagarna och arbetet med att samla data (Graneheim & Lundman, 2004).  

  Studiens fokus och syfte var att undersöka uppfattningar om aktiv 

transport i en stad med pågående och omfattande omvandlingsprocess. Valet att 

använda mini-fokusgrupper inspirerades av Kreuger och Casey (2009), från det 

gemensamma att deltagarna berördes av en omvandling för en stad och alla arbetade 

med någon form av planering. Dessvärre kan det konstateras att alla deltagarna i studien 

inte hade möjlighet att medverka i fokusgrupper, två fokusgruppsintervjuer 

genomfördes i studien. Risken med att nöja sig med dessa är att inte uppnå mättnad i 

materialet. Möjligheter fanns att genomföra tre individuella intervjuer och intervjuerna 

kunde standardiseras genom att samma semistrukturerade intervjuguide för 

fokusgrupperna användes. Intervjuarrollen blev mer traditionell. Valet att utföra 

datainsamlingen med två olika intervjusituationer får ses som det näst bästa alternativet.

  Nackdelar med att använda fokusgrupper är risken för en ojämn 

fördelning av tid och utrymme men även att deltagarnas sociala positioner kan påverka. 

Då blir moderatorns roll att fördela ordet och frågorna. Individer som är nya i tjänst kan 

kanske känna sig obekväma och ha svårt att uttrycka sig i grupp. När det gäller status, 

direkt som i form av titel och/eller indirekt genom erfarenhet av att ha arbetat med vissa 

frågor med en statusgradering, vilket kan hämma vissa deltagare med annan status i 
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diskussioner. Det är också möjligt att vissa personer har ett stort inflytande bland 

makthavare, som kan hämma samtalet i fokusgruppen med risk för mindre variation av 

synpunkter. I fokusgrupperna deltog personer med chefsfunktioner tillsammans med 

medarbetare i bägge grupperna, vilket kan ha hämmat samtal och uppfattningar. Det kan 

tänkas att det i de individuella intervjuerna fanns möjligheter att uttrycka sig mer fritt. 

  Att bearbeta intervjumaterialet med innehållsanalys är nytt för författaren 

och analysen genomfördes med stöttning av handledare under framför allt kodning- och 

kategoriprocessen. Konfirmerbarheten för studien kan bli säkrare om ytterligare en 

oberoende person genomfört analysprocess för att sedan kombinera och diskutera 

utfallen för att verifiera kodning och kategorisering (Graneheim & Lundman, 2004). 

 Författarens förförståelse, framför allt som anställd i samma kommun som 

de tjänstepersoner som arbetar med planering ger fördelar när det gäller kännedom om 

vilka deltagare som arbetar med uppgifter och med kontakter till deltagare, även om 

dessa funktioner inte arbetar inom samma avdelning. Det kan påverka både deltagandet 

och de svar som deltagarna lämnar samt i analysprocessen av latent innehåll. Enligt 

Granheim och Lundman (2004) handlar det om att finna en balans i processen mellan 

egna perspektiv i den latenta meningen i texten. 

 

Pålitlighet. Att ta hänsyn till faktorer för stabilitet i studien som berör hur data ändras 

över tid och hur val som forskaren gör under analysprocessen kan påverka pålitligheten 

i resultatet och studiens stabilitet (Graneheim & Lundman, 2004) och utgör pålitlighet i 

studien. Intervju, transkribering och analys är utförda av samma person och fördelen är 

att kännedom om materialet blir större. 

 I fråga om stabilitet och pålitlighet, kan det val som gjordes i 

datainsamlingen i fråga om att utföra intervjuer i både fokusgrupper och individuellt 

utgöra en svaghet i studien. Det gäller skapandet av lika förutsättningar och 

diskussionsklimatet mellan intervjuerna i gruppens interaktioner mot det som sker 

mellan två personer. Skillnaderna finns i att klimatet i gruppen kan leda till att diskutera 

fram uppfattningar istället för fråga ut uppfattningarna och leda fram svar, som kan bli 

fallet i individuella intervjuer. Valets fördelar och nackdelar är något som diskuterades 

med handledare innan intervjuer genomfördes. 

  Bristande erfarenhet hos författaren av att intervjua grupper kan utgöra en 
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svaghet i undersökningen. För att försöka kompensera denna brist på erfarenhet 

användes mini-fokusgrupper. 

 

Överförbarhet. Enligt Granheim och Lundman (2004) kan tydlighet och klarhet i 

faktorer som beskriver sammanhanget för studien samt i fråga om urvalet av deltagarna 

och egenskaper hos deltagarna vara av stort värde för överförbarhet. När det gäller 

studiens överförbarhet är det studiens svagaste punkt enligt författaren, eftersom det är 

svårt att studera ett annat liknande sammanhang som i den genomgripande omvandling 

som sker just nu i malmfältsorterna. Granheim och Lundman (2004) skriver att ansvaret 

att avgöra överförbarhet ligger på den som läser texten. 

 

 

Slutsats 

De slutsatser som kunde dras utifrån studien om uppfattningar för möjligheter i 

planering av aktiva transporter i en genomgående omvandling var att möjligheterna 

påverkas av avsikten: ersätta det befintliga eller utveckla. Det blev utgångspunkten för 

planering och speglade också vad som ansågs vara attraktivt i omvandlingen. 

  De aktiva transporterna i vardagen har en stor påverkan på folkhälsa ur 

perspektivet fysisk aktivitet och deltagande i samhället. I omvandlingen av den fysiska 

miljön finns möjligheter att utveckla förutsättningar som påverkar folkhälsan lokalt. 

  Denna studie har ett värde för kunskapsutveckling inom 

folkhälsovetenskap eftersom den gav inblick i uppfattningar hos bland olika 

yrkeskategorier som arbetar med samhällsplanering om möjligheter av fysisk aktivitet i 

form av aktiva transporter. Att planera för omtyckta, användbara och attraktiva miljöer 

är en komplex process och samverkan mellan yrkeskategorier och perspektiv behövs i 

planering, där många fördelar för fysisk aktivitet och hälsa kan skapas.  

  Behov av framtida forskning för kunskapsutveckling ses i att göra fler 

studier om lokal samhällsplanering och samverkan samt med folkhälsoperspektiv för att 

och skapa attraktiva samhällen och möta det nationella folkhälsomålet med mer jämlik 

fördelning av de samhälleliga resurserna. 
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Bilaga 1 Informationsbrev 

 

Förfrågan om medverkan i fokusgruppsintervju gällande planering av möjligheter 

till aktiva transporter i den pågående stadsomvandlingsprocessen. 

 

Hej! Jag heter Heidi Kari, och är student på magisterutbildningen i hälsovetenskap med 

inriktning folkhälsa vid Mittuniversitetet. Därutöver har jag i dagsläget en anställning 

på Kiruna kommun som folkhälsostrateg. I en del av min utbildning kommer jag att 

genomföra ett examensarbete som handlar om stadsplanering, planering av den fysiska 

miljön och dessas betydelse för människors beteenden kring val av transporter på väg 

till och från hemmet, arbete, skola och övriga aktiviteter på fritiden. Den pågående 

stadsomvandlingsprocessen i Kiruna skapar behov samt möjligheter för planering av 

den nya stadskärnan med anknytning för transport till och från den befintliga staden 

samt för fysisk aktivitet och valmöjligheter till aktiva transporter. Detta ämnesområdes 

koppling till fysisk aktivitet som en folkhälsofaktor samt möjligheten att studera detta 

under pågående stadsomvandling i Kiruna har väckt intresse till att genomföra mitt 

examensarbete, i form av en studie, inom detta fält.  

Studiens syfte är att undersöka hur personer, som i sitt arbete med stadsplanering och 

stadsomvandling, uppfattar möjligheterna att planera för aktiv transport i en stad med 

pågående och genomgripande stadsomvandling. 

 

Medverkan i studien innebär deltagande i en fokusgruppsintervju på max ca 90 minuter 

och kommer att ske i Kiruna. Intervjuerna kommer att spelas in, det inspelade materialet 

kommer att behandlas konfidentiellt och deltagare avidentifieras så att resultatet inte 

kommer att kunna kopplas till enstaka individer i studiens rapport. Rapporten kommer 

att presenteras skriftligt till Mittuniversitetet samt behandlas i seminarium. 

 

Undersökningen sker genom fyra fokusgruppsintervjuer med fyra till sju personer i 

varje fokusgrupp. Materialet från intervjuerna kommer att förvaras så det att endast är 

åtkomligt för undertecknad, genom inloggningskoder samt på separat datafil. Vid behov 

kan det avidentifierade materialet diskuteras av undertecknad och min handledare. Allt 

material berörande deltagare kommer att förstöras så fort som uppsatsen har godkänts 

och arkiverats.  

 

Din medverkan är frivillig och kan när som helst avbrytas utan närmare motivering, av 

principerna för deltagare i vetenskapliga undersökningar utifrån 

Helsingforsdeklarationen (1964). Om du accepterar att medverka i studien, kan du redan 

nu anmäla dig på tider för deltagande i fokusgruppsintervju via Doodle, länk: 

http://doodle.com/poll/6ukh44k6vh77z4ur 

 

För ytterligare upplysningar är du välkommen att kontakta mig eller min handledare:  

Heidi Kari. E-post: heka1402@student.miun.se. 

Handledare: Heléne Zetterström-Dahlqvist, universitetslektor Mittuniversitet.  

Tele (arb): 010- 142 85 02. E-post: helene.zetterstrom-dahlqvist@miun.se

http://doodle.com/poll/6ukh44k6vh77z4ur
mailto:helene.zetterstrom-dahlqvist@miun.se


 
   

Bilaga 2 Påminnelsebrev deltagande 

 

Hej! 

En förfrågan om deltagande i examensarbete om aktiva transporter och stadsplanering 

skickades till dig tidigare och då jag inte fått något svar på tidsförslag från dig, vill jag 

följa upp med en påminnelse. 

 

För ytterligare upplysningar är du välkommen att kontakta mig eller min handledare:  

Heidi Kari. E-post: heka1402@student.miun.se. 

Handledare: Heléne Zetterström-Dahlqvist, universitetslektor Mittuniversitet.  

Tele (arb): 010- 142 85 02. E-post: helene.zetterstrom-dahlqvist@miun.se 

  

mailto:helene.zetterstrom-dahlqvist@miun.se


 
   

Bilaga 3 Skriftligt samtycke 

 

Skriftligt informerat samtycke till medverkan i fokusgruppintervju/ intervju 

gällande studie gällande planering av aktiva transporter i en pågående 

stadsomvandlingsprocess. 

 

 

Jag har informerats om studiens syfte, om hur information samlas in, bearbetas och 

hanteras. 

Jag har informerats om att mitt deltagande är frivilligt och att jag, om jag så önskar, kan 

avbryta min medverkan i studien utan närmare motivering. 

 

 

 

 

 

 

Ort/Datum/År:__________________________________________________________ 

 

 

 

Namnunderskrift:________________________________________________________ 

 

 

 

 

Namnförtydligande:______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

Bilaga 4 Semi-strukturerad intervjuguide 

 

Öppningsfrågor – Uppvärmning 
1) ”Jag tänkte att vi kanske kunde börja med att var och en får berätta om vilken 

yrkesbakgrund har du och vilka arbetsuppgifter har du i dag?  

 

 

2) Så, detta med aktiv transport. Vad innebär det begreppet för er?  

 

3) Vad har ni för uppfattningar kring aktiv transport utifrån era tjänsteroller och hur 

berör det era arbetsuppgifter generellt? 

 

4) Diskuteras hos er betydelsen av aktiva transporter i koppling till att vara en 

förebyggande hälsofaktor i den fysiska stadsmiljön? Är det ”ballt”? Försök att få fram 

om det är ”inne” eller ”belönande” att tala om aktiv transport som viktigt för folkhälsan. 

Är det en bifråga alternativt en icke-fråga? 

Vad tror du det beror på…. Behövs mer Kunskap? Information? Hänsynstagande?  

 

Kärnfrågor - Utifrån syfte och frågeställning 
5) Hur uppfattar ni planering av och användning av aktiva transporter i den befintliga 

samhällsplaneringen?  

 

 

6) Hur uppfattar ni förutsättningarna för planering av aktiva transporter i 

stadsomvandlingsprocessen? Hur berör stadsomvandlingsprocessen er arbetsmässigt? 

 

 

7) Vad har ni för uppfattningar om sammanlänkningen mellan den nya stadskärnan och 

det befintliga områdena i staden? 

 

 

8) Vad kan vara betydande faktorer i stadsplaneringen för aktiva transporter enligt er 

uppfattning? 

 

 

Avrundande frågor 

9) Vad uppfattar du som utmaningar för aktiva transporter (gällande fysisk omgivning/ 

faktorer) utifrån lokala förutsättningarna?  

 

10) Vad uppfattar du som möjligheter för aktiva transporter utifrån de lokala 

förutsättningarna? 

 

Avslutande kommentarer – tillägga något? 



    

  
Meningsenhet  

 
Kondenserad enhet 

 
Kod 

 
Under-

kategori  

Kategori 

 
Under-tema Tema 

C, s 1:[…] dialogen blir så otroligt 

viktig här. Samtidigt som det är 

hemskt lärorikt[…] För jag har 

förstått en massa saker som är 

myter… som [orts]borna inte alls 

ställer upp på.[Orts]borna har 

bilen som ryggsäck. 

Antydan om dialog 

viktig och lärorik,  

myt om ortsbor och 

bil-beroende är 

överdrivet 

Generali-

sering bil-

beroende  

”kultur” Bil-diskurs Utgångspunkt 

utveckling 

Utgångs-

punkt 

D, s 3: Vi har också konstaterat att 

om vi ska planera bostäder i olika 

former, att vi i [ort] idag är väldigt 

mobilt med bil burna, alltså det 

finns väldigt mycket bilar per 

capita och per hushåll…. 

Antydan om ett måste 

för planering, utifrån 

utgångsläge bilbehov i 

ersättning 

 

Förut-

sättning 

planering  

Bilbehov 

utgångs-

punkt 

ersättnings

-planering 

Förut-

sättning för 

sam-

hällsomvan

dling 

Utgångs- 

punkt 

ersättning 

Utgångs-

punkt 

FGKA, s 4: Vi har ju till och med 

en rubrik med gång- och cykel… 

[…], det är liksom viktigt att 

planera för, för att undvika 

biltransporter… 

Aktiv transport i 

arbetsuppgift, fler 

transportalternativ 

Aktiv 

transport 

arbets-

uppgift 

Aktiv 

transport i 

arbets-

uppgift/ 

planering 

Aktiv trans-

port i plan 

Utgångspunkt 

ersättning och 

utveckling 

Utgångs-

punkt 

FGHA, s11: Det vet vi att det 

kommer att vara för brant lutning, 

det kommer inte att vara för den 

som har ett rörelsehinder… och 

det är vi medvetna om. Men… vi 

kan inte göra så mycket åt det, 

[…]. 

Topografisk utmaning 

för aktiv transport och 

olika funktionsnivå, 

kan inte alltid 

åtgärdas, hinder för 

olika funktions-nivåer 

i kommande planer 

Förut-

sättning 

utmanar 

planering  

Topografi,  

hindrar 

aktiv 

transport 

funktions-

nivå 

Faktor aktiv 

transport 

Inflytande Inflytande 

B
ila

g
a
 5

 E
x
em

p
el in

n
eh

å
llsa

n
a
ly

s 

 



    

 

 

Meningsenhet Kondenserad 

enhet 

Kod Under-

kategori 

Kategori Undertema Tema 

FGHA, s 4: Plus att man ska se det 

en frihet att inte behöva ha bilen 

Valmöjlighet och 

frihet vid transport 

Frihet från bil Bilfri Andra 

värden  

Utgångs-

punkt 

utveckling 

Utgångspunkt 

E, s 22- 23: Jag tycker 

[fritidsområde] också är ett ganska 

bra exempel på där… där det inte är 

tillgängligt[…] det är inga trygga 

gångstigar eller… det är knappt att 

man vet hur man ska ta sig dit…[…] 

Det är med bil. 

Fritidsområde med 

bilbehov, otryggt 

och otillgängligt, 

hämmar aktiv 

transport  

Fritids-

område bil-

beroende 

Otillgänglig

het, hämmar 

aktiv 

transport 

Faktor 

aktiv 

transport 

Utgångs-

punkt 

utveckling 

Utgångspunkt 

E, s 2-3: Ja, absolut… det gör det 

ju.[…]Jag tänker mest på hur vi 

hanterar oskyddade trafikanter[…] att 

det flyter på bra…[…] Att det är 

tryggt och säkert. 

Kontakt med aktiv 

transport i yrket, 

oskyddade, flyt, 

trygghet 

Främjande 

aktiv 

transport 

Flöde och 

trygghet 

och 

säkerhet, 

främjar 

aktiv 

transport 

Faktor 

aktiv 

transport 

Utgångs-

punkt 

utveckling 

Utgångspunkt 

FGKC, s 28: Jag var inne lite på det 

här med att man behöver kunna… 

hålla ihop, så man inte… så att man 

får ett nät. […]. Så blir det lätt att 

röra sig mellan olika delar, för även 

om det är fint på [bostadsområde], så 

är jag inte betjänt av att cykla runt 

där om jag ska till stan. 

Nätverk över hela 

staden, skapa flöde 

och användas i 

rörelsemönster  

Planera 

aktiva 

transporter 

Nätverk och 

planering 

G/C 

Aktiv 

transport i 

plan 

 

Utgångs-

punkt 

utveckling 

Utgångspunkt 


