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SAMMANFATTNING 

Denna uppsats handlar om folkhälsoarbete inom en pågående bebyggelseplanering i ett 

utsatt område i Köpings kommun. Bebyggelseplaneringen inriktar sig på att skapa stödjande 

miljöer och samverkan för att lyfta området och göra det mer hälsofrämjande. Studiens 

teoretiska referensram är modellerna HELPSAM och SESAME som är viktiga verktyg inom 

tvärsektoriellt arbete. Syftet med studien var att studera planering och genomförande av 

förbättringsarbetet i bostadsområdet Byjorden i Köpings kommun. Metoden som använts har 

en kvalitativ studiedesign med enskilda semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna 

analyserades med manifest innehållsanalys. Resultaten visar att orsaken till projektets början 

var att bostadsområdet Byjorden länge varit stökigt och haft dåligt rykte. Det strategiska 

arbetet bestod av kartläggningar från polis, beslutsfattande, genomförande samt en 

kommande uppföljning. Resultaten visar även på att genomförda insatser i området var 

bland annat en trygghetsvandring, ökad polisiär närvaro samt ökad kommunikation med 

boende. Slutsatser som kan dras utifrån studien är att en god kommunikation med boende är 

viktigt för bredare förankring av projekt. Ytterligare slutsatser som kan dras var att arbetet 

behöver ytterligare utveckling och strukturering för tydligare riktlinjer och mål med 

samverkansarbetet.  En slutsats var att projektet verkar som en föregångare inom 

brottsförebyggande arbete och kan fungera som förebild för många andra liknande projekt. 

Nyckelord: delaktighet, förbättringsarbete,  kvalitativ, projekt, samverkan,  trygghet, 

tvärsektoriellt  

 

 

  



ABSTRACT 

This paper is about public health in an ongoing community development in a vulnerable area 

in Koping municipality. The community development focuses on creating supportive 

environments and collaborative projects. The frame of reference is the HELPSAM and 

SESAME models which are important tools in intersectoral work. The purpose of this study 

was analyzing the planning and execution of improvements in Koping municipality. The 

method used is a qualitative study design with semi-structured interviews. Interviews were 

analyzed using a manifest content analysis. The results show that the reason the project 

started was that Byjorden had a bad reputation. The strategic work consisted of mapping 

from police, decision making, implementation and an upcoming follow-up. The results also 

show that efforts made in the area were increased police presence and increased 

communication with residents. Conclusions to be drawn from the study were that good 

communication with residents is important for the broader acceptance of the project, also 

that the work needs further development and structuring for clearer guidelines and goals in 

the intersectoral work. A further conclusion to be drawn was that the project is a pioneer in 

crime prevention and can therefor act as a model for other similar projects. 

Keywords: Collaboration, improvements, intersectoral, participation, project, qualitative, 

safety,  
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1 INTRODUKTION 

Det kommunala och regionala folkhälsoarbetet i Sverige i dag är starkt fokuserat på att höja 

och förbättra utsatta områden i samhället. Förbättringsarbetena i dessa utsatta områden har 

pågått under lång tid, men har än så länge inte haft någon större inverkan. Flera olika 

metoder och aktioner har använts för att förbättra bostadsområden så att dessa områden ska 

bli trivsammare samt tryggare för de boende i områdena. Beslut har tagits på nationell nivå 

om att tydliggöra vikten av brottsförebyggande och tvärsektoriellt arbete i utsatta områden, 

bland annat för att öka trygghet, delaktighet och minska kriminalitet och otrygghet. Detta 

kan bidra till att främja hälsan och välbefinnandet hos de boende i området, både bland den 

äldre och yngre generationen. Hjälpmedel så som olika planeringsmodeller och strategier har 

utvecklats för att underlätta arbetet och kunna försäkra sig om att nå ett hållbart resultat 

samt göra arbetet mer systematiskt. Alla delar i en kommun har en viktig roll i det 

hälsofrämjande arbetet där även polisen bör vara med och påverka utifrån sin profession. För 

att ett förbättringsarbete ska få en ordentlig genomslagskraft och kunna upprätthållas behövs 

en god planering samt en väl utförd handlingsplan. Detta för att tydligt redogöra för de 

planerade insatserna och anvsarsområden som kan förekomma vid ett förbättringsarbete. 

Projekt Byjorden ämnar att minska kriminaliteten och öka tryggheten för de boende i 

området Byjorden i Köpings kommun. Valet att välja detta område kommer från författarens 

tid som praktikant inom Köpings kommun där hon kom i kontakt med projektet. Projektet 

utgår från brottsförebyggande arbete genom tvärektoriell samverkan mellan polis, kommun, 

boende samt fastighetsägare i området. Projektet må ha en brottsförebyggande utgångspunkt 

men kan även ses ur ett folkhälsoperspektiv eftersom resultaten kan påverka hälsan i positiv 

bemärkelse. Studiens uppgift är att studera huruvida projektet är framgångsrikt eller inte för 

att kunna främja hälsa hos boende i ett utsatt område. 

2 BAKGRUND 

2.1 Folkhälsoarbete 

Folkhälsoarbete ska inriktas på människors behov av integritet och valfrihet, samt grundas 

på sambandet mellan villkor för hälsan och individens förutsättningar i samhället. För att 

säkerställa positiva effekter av folkhälsoarbetets insatser och åtgärder som görs krävs att 

arbetet är systematiskt och att det görs uppföljningar allt eftersom projektetet pågår. World 

Health Organization [WHO] (1998) framhäver vikten av ett tvärsektoriellt arbete och att alla 
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samhällssektorer måste inse och ta sin roll inom folkhälsoarbetet på allvar, för att 

tillsammans kunna sträva mot bättre hälsa i befolkningen.  

Folkhälsoarbetet har blivit allt mer viktigt i det kommunala och regionala arbetet och består 

oftast av olika samverkansformer genom tvärsektoriellt arbete. Kommunen, samt 

landstinget, har nyckelrollen inom arbetet för förbättrad folkhälsa och bör därför sträva efter 

att utveckla och förbättra de metoder och verktyg som används för hälsofrämjande åtgärder 

(Prop. 2007/08:110). För hållbart och effektivt hälsofrämjande arbete är det viktigt med 

engagemang och delaktighet  från ledare och organisationer på lokal nivå. I en fallstudie om 

utveckling på kommunal nivå, gjord av Jansson och Tillgren (2010), lyftes 

kommunledningen fram som en viktig ledare, däribland den politiska ledare som haft 

nyckelrollen i kommunen och gett projektet större slagkraft. 

2.1.1 Sociala relationer 

Goda sociala relationer och en stark gemenskap i ett samhälle ger ökad potential att 

förhindra och förebygga sjukdom samt att främja hälsa, delaktighet och inflytande hos 

individen. Starka sociala nätverk bidrar även till att förhindra och minska risken för bland 

annat psykisk ohälsa på grund av upplevd utanförskap, ensamhet samt stress. Därför kan 

gemenskap och sociala relationer ses som en viktig friskfaktor för hälsan i samhället 

(Marmot, 2006; Pellmer & Wramner, 2012; Cattell, 2001). De sociala relationerna en individ 

har påverkar dennes riskbeteende, exempelvis en person med dåliga sociala relationer 

tenderar att ha ökat riskbeteende än de med goda sociala relationer (Prop. 2007/08:110). 

Den sociala sammanhållningen har tydlig koppling till hälsan enligt Lindén-Boström, 

Persson och Eriksson (2010), där individer i områden med låg social sammanhållning oftare 

rapporterar en upplevelse av låg hälsa. 

2.1.2 Empowerment 

En annan viktig faktor för god hälsa i befolkningen är individens och gruppens känsla av 

vardagsmakt, även kallat empowerment. Det förklaras som människors möjlighet till 

inflytande över den egna livssituationen eller egenmakt att kunna påverka sin livssituation. 

Det är viktigt att individerna eller grupperna själva ges möjlighet att formulera de problem de 

anser viktiga samt själva finna lösningar på det, vilket ger bland annat ökad inre motivation 

(Askheim & Starrin, 2007).  

2.1.3 Utanförskap 

Ett centralt mål för regeringen, enligt prop 2007/08:110, är att minska utanförskapet vilket 

kan kopplas till hälsan i befolkningen. Utanförskap har påvisat effekt på antalet individer 

som rapporterat minskad självupplevd hälsa och välbefinnande. Utanförskap i samhället ger 

minskad känsla av uppskattning, tillit och trygghet hos individer och grupper. Det 

förekommer stora skillnader mellan socioekonomiska  grupper där en tydlig ökning mellan 

klyftorna i samhället blir allt synligare. Hårdast drabbade är de individer som är bosatta i 
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områden med lägre social status (Marmot, 2006; Bond et al., 2012). Engelska studier visar 

tydligt på en stor skillnad i hälsa och välbefinnande hos individer som bor i utsatta områden. 

Det är därför av stor vikt att arbeta för att utjämna klyftorna mellan dessa områden i 

samhället enligt Marmot (2006). Flera studier visar på skillnader i hälsa mellan olika 

områden och att hälsan är ojämt fördelad. De visar även på att hälsan har en koppling till 

bostadsområdet individen bor i. Områden med lägre status och lägre tillgång till socialt 

kapital har lägre självskattad hälsa än andra med högre socialt kapital (Lindén-Boström et 

al., 2010; Marmot, 2006; Gould Ellen, Mijanovich & Dillman, 2001; Ziersch, Baum, 

MacDougall & Putland, 2005). 

2.2 Stödjande miljöer och satsning på lokalt förebyggande 

Begreppet stödjande miljöer kan definieras på många sätt. En definition som tydligt lyfter 

fram betydelsen av stödjande miljöer är följande citat: 

”Det innefattar var människor bor, deras lokalsamhälle, deras hem, där de arbetar och leker. 

Begreppet innefattar också de förhållanden, som bestämmer tillgång till levnadsresurser och 

möjligheter till att utöva sin makt. Sålunda har insatser för att skapa stödjande miljöer många 

dimensioner: fysiska, social, andliga, ekonomiska och politiska. Var och en av dessa 

dimensioner är oupplösligt kopplade till de andra i en dynamisk samverkan. Åtgärder måste 

samordnas på lokal, regional, nationell och global nivå för att uppnå lösningar som är verkligt 

hållbara ( WHO, 1991, p. 3).” 

En utgångspunkt för att skapa stödjande miljöer är att jämlikhet bör vara en prioritering för 

att skapa möjligheter och makt genom att inkludera alla människor i det berörda området. 

Samtidigt ska alla aktioner och resursfördelningar läggas på och prioriteras till de områden 

med de allra fattigaste och utsatta i befolkningen. Detta för att i längden kunna sträva efter 

en hållbar och bestående välfärd i samhället (WHO, 1991; Lindén –Boström et al., 2010; 

Robert, 1999). 

De stödjande miljöerna hjälper till att bryta isoleringen och ge människor möjlighet till 

utveckling och ett rikt socialt liv . Ett lokalt förbättringsarbete i exempelvis bostadsområden 

utgör viktiga skydds- och friskfaktorer för hälsan. Det verkar även som basen för lokalt 

förebyggande arbete där ideér och prioriteringar från de boende står i fokus. Behovet av 

hälsofrämjande- och förbättringsarbete har visat sig vara störst i de socialt utsatta områdena 

(Pellmer & Wramner, 2012; Lindén –Boström et al., 2010; Robert, 1999). En tydlig definition 

av hälsofrämjande arbete ges i Ottawa Charter (WHO, 1986, p.1):  

”…är den process som ger människor möjligheter att öka kontrollen över sin hälsa och att 

förbättra den.[…] hälsofrämjande arbete är därför inte enbart hälsosektorns ansvar, utan går 

utöver hälsosamma livsstilar till välbefinnande.” 

Det hälsofrämjande arbetet syftar till insatser för att stärka individen och göra henne kapabel 

till att ta kontroll över sin egen hälsa samt förbättra den, vilket innefattar både miljömässiga 
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som psykiska och fysiska faktorer. Inom hälsofrämjande arbete är utgångspunkten hälsa och 

vilka faktorer som framkallar hälsa hos en individ (Medin & Alexandersson, 2000). 

Hälsofrämjande arbete idag  har en mer salutogen ansats och utgår enligt Hansson (2004) 

från Aaron Antonovskys teori om KASAM – Känsla Av Sammanhang, som lyfter fram vikten 

av att se de faktorer som bidrar till hälsa istället för att utgå från orsaken till sjukdom, så 

kallad patogenes.  

Under 2010 beslutade flera kommuner, landsting och regioner att genomföra lokala och 

regionala satsningar för att stimulera den sociala hållbarheten samt minska skillnader i 

hälsa. Besluten antogs utifrån Marmotkommissionens rekommendationer. Den sociala 

hållbarheten och skillnaderna i hälsa har varit på agendan hos Sveriges Kommuner och 

Landstings [SKL] folkhälsonätverk och i WHO:s nationella nätverk ”Healty cities” under lång 

tid och är fortfarande en viktig fråga. Social hållbarhet handlar om att skapa ett långsiktigt 

bestående och föränderligt samhälle där människors grundläggande behov uppfylls 

(Frykman, 2011). Minska skillnader i hälsa är tänkt att bidra till ökad kvalitet i det lokala och 

regionala arbete samt beakta den nationella nivån i deras roll i arbetet. Ett arbete för 

minskade skillnader i hälsa ger goda förutsättningar för ett socialt hållbart samhälle där de 

mänskliga rättigheterna tillgodoses (Frykman, 2011; Lindén-Boström et al., 2010; Robert, 

1999 ). 

Marmotkommissionen utsågs 2005 av WHO:s, dåvarande generaldirektör Lee Jong-wok. 

Arbetets utgångspunkt var de odrägliga och systematiska klyftorna i hälsan internationellt 

och nationellt sett. Kommissionen åsyftade att påverka de sociala bestämningsfaktorerna 

genom politiska åtgärder och program för att kunna verka för en mer jämlik hälsa. Sir 

Michael Marmot var den som ledde kommissionen, vilken bestod av 19 kommissionärer med 

olika kompetens inom forskning, politik och policy. Tre övergripande rekommendationer 

antogs för att minska ojämnlikheten i hälsa (Lundberg Mattson, 2011): 

 Förbättra förutsättningarna för människors dagliga liv 

 Motverka den orättvisa fördelningen av makt, pengar och resurser 

 Mät och förstå problemet och bedöm effekterna av olika åtgärder.  

 

2.3 Teoretiska utgångspunkter 

Inom folkhälsoarbete används olika modeller som verkar bland andra som en checklista eller 

mall för arbetet. De används för att kunna hålla arbetet strategiskt samt att noggrant kunna 

följa upp de steg som gjorts i arbetet. I vald modell tydliggörs aktörernas roller, hur arbetet 

ska utföras, vilka målgrupperna är, på vilken nivå de olika aktionerna ska göras, vad som ska 

göras och den förväntade nytta som insatserna ska utgöra (Pellmer & Wramner, 2012).   
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2.3.1 HELPSAM – Health Promotion Strategy Analysis Model 

Modellen fungerar som en referensguide och ett verktyg för att analysera problem samt 

bestämma hur arbetet ska utformas för att kunna nå förändring. HELPSAM verkar som en 

strategisk modell för att skapa stödjande miljöer för hälsa. Den är baserad på verkliga 

erfarenheter tagna från deltagare vid Sundsvalls konferensen. De sju strategierna tagna från 

bland andra Sundsvalls konferensen är följande (Haglund, Finer, Tillgren & Pettersson, 

1996): Policy utveckling, Regler och reglementen, Omorientering av organisationer, 

Förespråka, Samverka/förmedla, Möjliggöra/ mobilisera/empowering 

Samtliga delar kan implementeras på flera nivåer som globalt, nationellt, regionalt och lokalt. 

Kolumnerna i modellen gör det möjligt att fylla i hur förändring ska uppnå (se bilaga A), vilka 

som är aktörer, målgruppen, var förändringen ska ske (exempelvis bostadsområdet som 

arena), vilka medel och ansatser som ska användas samt förväntat utfall. Fördelar med 

modellen är att den stimulerar sektorsöverskridande arbete, definierar rollerna för aktörerna 

och pekar på svaga länkar i systemet. Den skapar även nya erfarenheter genom att studera 

strategin utifrån flera synvinklar samt lyfter fram strukturella, systematiska mönster och 

svagheter genom tvärsektoriellt gränsöverskridande (Haglund et al., 1996). 

2.3.2 SESAME – Supportive EnvironmentS Action ModEl 

SESAME modellen verkar som en systematisk beskrivning av erfarenheter och projekt. Den 

fungerar även som planeringsinstrument, verksamhetsuppföljning samt 

kvalitetssäkringsinstrument i lokalt folkhälsoarbete. Det är en åttastegs spiralformad modell 

som beskriver en logisk utveckling av ett förändringsarbete (Sydhoff, 2004). Den har 

utformats för att främja stödjande miljöer samt samverkan på alla nivåer inom en 

organisation eller ett samhälle. Modellen verkar genom ständig förändring och aktivt 

skapande  av möjligheter  till påverkan och förbättring av valda åtgärder. Den inriktar sig på 

processer i ett samhälle som krävs för förändringsarbete samt  hälsofrämjande arbete 

(Statens folkhälsoinstitut [FHI], 2008:11).  

De olika punkterna i modellen är följande : 

 Identifiera behov och problem,  

 Etablera samverkan,  

Planera: a) Formulera och konkretisera mål, b) Utveckla strategier, 

c) förbereda utvärdering,  

 Utforma genomförandet och mobilisera resurser,  

 Dra igång verksamheten – utveckla stödjande miljöer (program, projekt),  

 Skapa strukturer för vidmakthållande,  

 Följa upp och utvärdera samt  

 Förnya, förstärka och/eller omorientera (Haglund, Finer, Tillgren & Pettersson, 

1996). 
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2.4 Bostadsområdet som hälsofrämjande arena 

Bostadsområdet är en viktig arena inom folkhälsoarbete där de boendes perspektiv på 

förbättringsarbete och utveckling ska stå i fokus. Dock krävs det mycket tid och engagemang 

från yrkesverksamma så som kommunen, vilket kan vara problematiskt om de även har 

andra arbetsuppgifter som kan ta tid (Pellmer & Wramner, 2012; Robert, 1999).  

Hälsofrämjande arenor, så som bostadsområden och föreningar med flera, fungerar som en 

bred förankring i samhället och ökar möjligheten till interaktion med andra människor samt 

att skapa sociala nätverk (Pellmer & Wramner, 2012; Gould Ellen, Mijanovich & Dillman, 

2001). Dessa verkar även för att stärka individen samt att minska riskfaktorerna i både den 

fysiska som den psykiska miljön. Vissa kommuner har därför infört familjecentraler, vilka 

verkar som en stödjande miljö för framförallt barnfamiljer. Där samverkar team mellan 

mödra- och barnavårdscentralerna tillsammans med kommunala strukturer samt det privata 

och civila samhället. Familjecentralerna arbetar generellt hälsofrämjande, förebyggande och 

stödjande som en mötesplats för socialt nätverk, delaktighet, stöd samt kunskaps- och 

informationscentrum . Arbete sker genom multidisciplinära team som verkar framgångsrikt 

gällande förbättring av hälsan. Ungdomsmottagningar har liknande funktion och fungerar 

som stöd och hjälp för ungdomar i behov av psykoemotionell utveckling (prop. 

2007/08:110). 

Tumiel-Berhalter, Kahn, Watkins, Goehle och Meyers (2011) samt Ziersch et al.’s (2005) 

studier visar på en positiv inverkan när boende i ett område är delaktiga och engagerade i 

rustningen av bostadsområdet för att nå en trygg och hälsosam arena. Bebyggelseplanering 

är ett annat sätt att arbeta brottsförebyggande där områden byggs så att upptäckten av bland 

andra stöld eller inbrott förenklas genom ökad belysning. Ökad belysning i utsatta områden 

har påvisad effekt på känslan av trygghet och fler vågar vistas ute när det är mörkt ute, vilket 

i sin tur minskar brott och skadegörelse på grund av risken för upptäckt (Persson & Nygren, 

2007). Miljön i bostadsområden spelar en viktig roll för individens upplevda hälsa och 

välbefinnande. Kommunala och statliga områden som inte blir omskötta ordentligt har 

påvisad negativ effekt på hälsan hos de som bor eller vistas i området. Parry, Mathers, 

Laburn-Peart, Orford och Dalton (2007) tydliggör miljöns inverkan på individens hälsa och 

upplevda känsla av hopplöshet och nedstämdhet på grund av förfallet i den fysiska närmiljön. 

Andra faktorer i den fysiska miljön som skapar orolighet och otrygghet är inflyttandet av 

individer som inte följer de sociala normerna samt risken för förstörelse av egendom och 

störande ljud från grannar (Parry et al., 2007; Robert, 1999).  

2.5 Samverkan på lokalnivå 

En framgångsrik samverkan krävs att ansvarsområden är tydliga, att det finns en gemensam 

referensram och att det finns tydliga målsättningar, vilket gör arbetet både effektivare och 

enklare för de aktörer som är delaktiga i arbetet. Ett viktigt delmål är att få alla aktörer att 

känna sig delaktiga och att känna medansvar i arbetet samt att arbeta för ett förbättrat 

samarbete på lokal nivå.  Bästa effekt nås genom tvärsektoriella och tvärvetenskapliga 

interventioner där samtliga aktörer tar ett gemensamt ansvar (Prop. 2007/08:110). Det är 
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viktigt att samtliga aktörer strävar efter liknande visioner och är eniga om hur samverkan ska 

fungera för att arbetet ska verka effektivare. Tre viktiga element för bra organisatorisk 

samverkansform är samordning: föra samman delarna till en helhet, samarbete: att agera 

tillsammans och samgående: att sträva mot samma mål. Det viktigaste är att alla delar inom 

kommunen är verksamma i samverkan, även privata och frivilliga organiseringar för att nå 

bästa resultat (Pellmer & Wramner, 2012; WHO, 1998; Haglund et al., 1996). 

2.6 Projekt Byjorden i Köpings kommun 

Basen för projektet lades genom en överenskommelse mellan Köpings kommun och 

länspolismyndigheten i Västmanland i början av 2012. Först skulle problembilden kartläggas 

för att sedan konkretisera nödvändiga insatser samt utföra dessa och slutligen ska en 

utvärdering göras när projektets alla mål är uppfyllda. Arbetssättet introducerades successivt 

under 2012 och utifrån erfarenheterna ska arbetet utvecklas allt eftersom och fortsätta 

tillsvidare (Brottsförebyggande rådet [BRÅ], 2012a). Köpings kommun har slagit fast att 

kommun och närpolis ska samverka, gällande brottsförebyggande och trygghetsskapande 

insatser. Arbetet ska vara geografiskt avgränsat och utgångspunkten är Byjorden som ligger 

inom Köpings kommuns tätort (Stadsarkitektkontoret, 2012). Köpings kommun, 

tillsammans med polismyndigheten i Västmanland, har tagit fram en genomförandeplan där 

det tydligt syns vad som ska göras och vem som ska utföra åtgärden eller målet som ska 

uppnås. När punkten är avklarad stryks den i genomförandeplanen (se bilaga E) (BRÅ, 

2013).  

En trygghetsvandring  i området kring Byjorden gjordes för att få en tydligare bild av de 

problem som finns i området. Kommun, polis och boende gick systematiskt igenom området 

för att peka ut de områden som upplevdes otrygga eller hade brister samt varför det är så och 

vad som kan åtgärdas (Stadsarkitektkontoret, 2012). En trygghetsmätning gjordes under 

hösten 2012 där en enkät skickades till 500 boende i området varav 255 (51%) svarade. Vilket 

tydligt visade på att området trots dåligt rykte upplevs hyfsat tryggt av de boende. I övrigt är 

skillnaderna inte överhängande, men problem förekommer ändå inom vissa delar av området 

(Stadskansliet, 2013). Samtidigt visade det sig på boendemötet att det fanns problem så som 

otrygghet, höga hastigheter, störande grannar, dålig belysning och skötsel av områden samt 

avsaknad av naturliga mötesplatser. Det önskades högre polisiär närvaro, bättre belysning 

samt  bättre fastighetsskötsel (BRÅ, 2012b).  

2.6.1 Problemformulering  

Inom folkhälsa är lokalt brottsförebyggande arbete en viktig del samt att verka för att höja de 

socialt utsatta områdena i en kommun. Detta kan göras på flera sätt bland annat genom den 

arbetsmetod som använts i Projekt Byjorden. Denna studie ämnar därför att studera hur det 

strategiska arbetet gått till, vilka modeller och verktyg som använts samt hur projektets 

samverkan har fungerat enligt de delaktiga aktörerna i projektet. Studien av projektet komer 

att lyfta fram för- och nackdelar med projektet och huruvida det kan verka som en förebild 

för liknande projekt landet över. 
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Studiens syfte är att  studera planering och samverkan i förbättringsarbetet för att skapa en 

hälsofrämjande bostadsmiljö i området Byjorden, Köpings kommun.  

 Vad ligger till grund för beslutet om förbättringsarbete på Byjorden? 

 Hur ser det strategiska arbetet ut? 

 Vilken roll har de olika aktörerna i förbättringsarbetet? 

 Vilka aktioner har gjorts i bostadsområdet? 

4 METOD OCH MATERIAL 

En kvalitativ studiedesign valdes för att uppfylla syftet att söka djupare kunskap om 

upplevelsen av att samverka och planera förbättringsarbete på lokalnivå. Enligt Kvale & 

Brinkman (2009) är den kvalitativa metoden ämnad att studera upplevelser och erfarenheter 

hos en intervjuperson där personen själv med egna ord får beskriva en händelse eller ett 

fenomen. Studiens syfte var att ta reda på aktörernas upplevelser och erfarenheter av 

samverkan och planeringen i projekt Byjorden. Detta för att lyfta fram fördelar med 

samverkan och planering samt hur det strategiska arbetet ser ut i samverkansarbetet. 

Dessutom har valet av metod utgått från forskningsfrågan, vilket var aktörernas upplevelser 

av samverkan på lokalnivå samt vilka fördelar det finns i att arbeta genom samverkan. 

Larsson (2005) och Howe & Eisenhart (1990) framhäver att forskningsfrågan är det som ska 

ligga till grund för metodvalet i studien och inte valet av studiedesign, även om det praktiskt 

sett inte alltid förefaller sig så i många studier enligt dem. Det är dock viktigt att sträva efter 

att låta forskningsfrågan vara ledande och inte beroende av vald studiedesign. 

4.1 Intervjuguide 

En intervjuguide utformades genom att först forma olika teman för varje frågeställning. Ett 

tema var till exempel initiala faktorer för förbättringsarbetet och därefter formulerades ett 

antal frågor genom att formulera dem så att de svarade till frågeställningen. Frågorna 

strukturerades utifrån olika faktorer som kan påverka samverkansarbetet och projektets 

ändamål, vilka är följande: trygghet och trivsel i närområdet, socialt stöd, tvärsektoriellt 

arbete, brottsförebyggande och delaktighet med flera (Se bilaga C). Sammanlagt gjordes fyra 

teman med fyra till sex frågor per tema. Enligt Patel & Davidsson (2003) är det vanligt 

förekommande inom kvalitativa studier att använda flera teman gällande frågorna i 

intervjun.  
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Intervjuguidens standardisering var av låg grad för att kunna anpassa frågor och följdfrågor 

efter de svar som gavs av intervjupersonen. Det har även hållts en låg grad av strukturering 

för att intervjupersonen fritt ska kunna tolka frågorna och ge det svar de anser passande för 

intervjustudien. Intervjuerna fick på så vis ett öppet klimat som verkade mer som ett samtal 

än en ren intervjusituation. Patel & Davidsson (2003) lyfter fram standardisering som ett val 

av begränsning för intervjuarens möjlighet att kunna omformulera intervjufrågor samt 

ordningen av dem under intervjun. De påpekar även vikten av struktureringsgrad på 

intervjufrågorna vilket avgör hur stor frihet intervjupersonen har att tolka det 

intervjufrågorna.  

4.2 Urval  

Sju deltagare av cirka tio till femton aktörer valdes till studien för att besvara syfte och 

frågeställningar. De sju daltagarna valdes eftersom de var dem som svarade vid första 

kontakten via telefon eller mail. Samtliga deltagare skulle vara aktörer inom Projekt Byjorden 

för att få delta i studien. Urvalet av deltagare var givet eftersom syftet var att studera 

planering och samverkan i projekt Byjorden, vilket innefattar de som arbetar med projektet. 

Det gjordes ett subjektivt urval, vilket innebär att de tillfrågade var personer som jag som 

intervjuare visste hade kunskap om projektet som var  grunden  för undersökningen 

(Eliasson, 2006). Urvalet av deltagare i studien beror därför inte på att representera en större 

grupp eller population, utan snarare att nå kärnan i projektet som är ämnet för studien.  

4.3 Informationsbrev 

Varje intervjuperson kontaktades först via telefon, utom en som kontaktades via mail 

eftersom personen var svår att få tag på via telefon. Därefter skrevs ett informationsbrev som 

redovisade för tid, plats och datum för intervjun. Informationsbrevet innehöll även 

information om studiens syfte och genomförande samt vad intervjustudien skulle användas 

till. Det gavs även information om deltagarens roll, att intervjun skulle spelas in, att intervjun 

skulle transkriberas och analyseras samt hur den skulle presenteras. Enligt Olson & Sörensen 

(2011) är det ett krav på forskaren att meddela intervjupersonen både skriftligt och muntligt 

hur intervjun kommer gå till, vad informationen kommer användas till och om 

intervjupersonens rättigheter. I brevet ska det framkomma tid, plats och datum för intervjun, 

kontaktinformation till forskaren det är också viktigt att informationen är personligt riktad 

till interjupersonen. Intervjupersonen bads att stänga av telefon och dator under 

intervjutillfället i brevet eftersom dessa kan störa både ljudupptagning och samtalet vid 

intervjun, som enligt Olsson & Sörensen (2011) kan verka störande under en intervjun. Sist i 

informationsbrevet informerades personerna om att deras deltagande var helt frivilligt och 

om de inte vill vara med kan de avsäga sig sitt deltagande när helst de önskar. Utifall 

intervjupersonerna hade frågor eller dylikt fanns kontaktinformation till både handledare 

och student med på slutet (Se BILAGA D).   
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4.4 Datainsamling 

Semistrukturerade intervjuer innefattar en intervjuguid med flera frågor som kan täcka in 

flera områden vilka kan svaras ytligare eller djupare beroende på vad intervjuaren väljer. 

Metoden gör att intervjuer på så sätt kan leda till ett mer samtals liknande tillvägagångssätt 

där intervjupersonen kan tala djupare om vissa frågor och mer grundligt om andra frågor 

(Eliasson, 2006). Insamlingen av data skedde genom semistrukturerade intervjuer med 

öppna frågor för att intervjudeltagarna skulle berätta sin bild och upplevelse av att samverka 

i projekt Byjorden. Intervjuerna hade ett öppet klimat där inevjupersonerna visade tillit till 

intervjuaren och pratade öppet om sina erfarenheter av samverkansprojektet.  

Olsson & Sörensen (2011) anser det vara viktigt att intervjun inte blir påverkad av yttre 

ovidkommande faktorer vilka kan störa interjvun och intervjupersonens riktighet i sin 

utsaga. För att minska de eventuella störningsfaktorer skedde intervjuerna på 

intervjupersonens arbetsplats i antingen det egna kontoret eller ett bokat konferensrum. 

Telefoner och datorer slogs av för att inte störa under intervjun eftersom det kan börja ringa 

eller låta. 

Enligt Olsson & Sörensen (2011)kan inte kroppsspråk återspeglas i transkriberat material 

från en ljudinspelning. Enligt Patel  & Davidsson (2003) är det en given metod om målet för 

transkriberingen är att återge det sagda och studien inte är inriktad på samtalmetodik eller 

beteenden hos intervjupersonen. Ljudupptagningen  skedde genom inspelning på diktafon 

under intervjun och det inspelade samtalet transkriberades ordagrant bortsett från icke 

ljudliga tecken så som suckar, nickar eller liknande kroppsspråk. Denna typ av 

transkriberingsform underlättade och var mindre tidskrävande när ljud och händelser runt 

omkring intervjun kunde sållas bort. Varje intervju tog ca 40 minuter till en timme att 

genomföra, men en intervju var markant kortare men den uppfyllde ändå förväntningarna 

genom välformulerade svar.  

Varje intervju började med en presentation av mig som intervjuare samt syftet med studien. 

För att lätta upp stämningen fick intervjupersonen möjlighet att läsa igenom intervjuguiden 

och ställa frågor om något de undrade. Kvale & Brinkman (2009) menar att denna metod 

skapar en ökad tillit mellan intervjuare och intervjuperson, vilket är viktigt för att få 

personen att svara så öppet som möjligt på frågorna.  

Olsson & Sörensen (2011) lyfter fram två olika metoder för användandet av intervjufrågor och 

intervjuguide vilka är standardisering och strukturering. Dessa två kan vara antingen höga 

eller låga. En hög standardisering betyder att intervjuaren inte kan variera intervjuguiden 

och frågornas ordning efter situationen. Liknande regler gäller vid hög strukturering, men 

berör istället intervjupersonens möjlighet att tolka frågorna (Olsson & Sörensen, 2011).  

Intervjuerna genomfördes genom att ta frågorna i den ordning de stod med viss avvikelse på 

några intervjuer där intervjupersonen var mer öppna och pratade på, vilket betytt att alla 

frågor inte besvarats i den ordning de förekommer i intervjuguiden. Samtliga intervjuer 

genomfördes på en femdagars period där fyra intervjuer genomfördes på två dagar (två/dag) 

och resterande på varsin dag.  När intervjuerna väl var genomförda transkriberades alla 

intervjuerna enligt ovannämnda metod där icke ljudlig kommunikation dokumenterades. 
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Intervjuerna tog ungefär en vecka att transkribera eftersom de var mellan 40 minuter till en 

timme långa samt att ljudet vid vissa tillfällen var svårtolkade på grund av mummel eller 

rörelse i rummet.  

4.5 Analys 

För analys av det transkriberade materialet användes en manifest innehållsanalys där syftet 

var att lyfta fram det sagda ordet utan djupara analys av innehållet (Olsson & Sörensen, 

2011).  Analysmetoden är väl anpassad för studier med stora mängder data vilket är förenligt 

med denna intervjustudie som resulterade i cirka 140 transkriberade sidor. Intervjustudier 

som resulterar i ett stort datamaterial bör enligt Lundman och Hällgen Graneheim (2008) 

samt  Kvale och Brinkman (2009) analyseras med hjälp av en innehållsanalys. Detta 

förenklar analysen genom att dela upp analysen i flera mindre steg: meningbärande enheter, 

koder, underkategorier och kategorier. Ett exempel på studiens innehålls analys kan ses i 

tabell 1 nedan. 

Meningsbärande 
enhet 

Kondensering  Kod Underkategori Kategori 

Så valde vi att göra 
kartläggningar från 
båda 
samverkansmyndighet
erna, det vill säga 
polismyndigheten och 
kommunen […] och 
kartläggningarna 
visade då att Byjorden 
var ett område för, 
med potential för 
förbättring[…]. 

Kartläggningar 
från polisen och 
kommunen 
visade att 
Byjorden hade 
förbättringspoten
tial 

Kartläggning 
visade 
förbättringspoten
tial 

Förbättringspote
ntial i området 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det 
strategiska 
arbetet och 
beslutstagan
det för 
samverkan 
 

 […]Och det är ju 
kartläggning, 
genomförande, 
uppföljning […]. 
Kartläggning för att få 
fram problembilden, 
man gör åtgärder 
genom handlingsplan 
man följer upp det man 
har gjort för att se om 
det har haft någon 
effekt. 

Kartläggning, 
genomförande 
och uppföljning 
ger problembild, 
åtgärder och visar 
resultaten 

Strategiskt 
tillvägagångssätt 
för att uppnå 
resultat 

Strategi för att nå 
resultat 

 

En kondensering av meningseheterna gjordes för att koncentrera innehållet till mindre 

enheter av text och meningar. Kondenseringen avser, enligt Lundman och Hällgren 
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Graneheim (2008), att minska texten till mindre hanterbara enheter samtidigt som det 

väsentliga innehållet behålls utan att viktig information försvinner. Transkriberingens 

meningsenheter delades upp i små delar som försågs med olika koder, vilka representerade 

varje text dels innehåll. Lundman och Hällgren Graneheim (2008) framhåller att all 

kondenserad text ska förses med koder genom att abstraheras med hänsyn till kontexten i 

meningsenheten. Koder verkar som redskap och hjälpmedel för forskaren under analysen av 

datan och hjälper till för att kunna se på innehållet på nya sätt (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2008).  

Kategorierna har sedan skapats genom sammanföring av flera koder som har  gemensam 

betydelse eller likhet i mening. Ingen av den data som besvarar syftet i studien  har 

utelämnats eller ignorerat. De bör vara enhetliga internt men ändå olikartade utåt sett så 

länge de har en gemensam nämnare enligt Lundman och Hällgren Graneheim (2008).  

Vidare framhåller Lundman och Hällgren Graneheim (2008) att kategorierna ska vara 

detaljerade och uteslutande så att ingen data blir utesluten eller passar in i flera kategorier.  

4.6 Kvalitetskriterier 

4.6.1 Tillförlitlighet i studien 

Det är viktigt att informera och förtydliga de valda strategierna i analysen för att uppfylla 

tillförlitligheten i en kvalitativ studie . Detta för att samma studie ska gå att göra om på 

liknande sätt. Lundman & Hällgren Graneheim (2008) påvisar vikten av en noggrann 

beskrivning av analysen just för att kunna stärka resultatets tillförlitlighet. Vidare förklarar 

Lundman & Hällgren Graneheim (2008) att tillförlitlighet är forskarens noggrant verifierade 

ställningstagande under analysprocessen, vilket kan ske på flera olika sätt bland annat genom 

att låta en annan forskare studera analysens alla faser. Verifieringsmetoden har inte använts i 

detta fall.  

Reliabilitet handlar om att uppgifterna i studien är pålitliga och att informationen inte har  

misstolkats. Detta kan stärkas genom att studera begrepp och se om de förekommer flertalet 

gånger. Utskrifterna kan även kontrolleras mot den inspelade intervjun för att som om det 

utskrivna materialet stämmer överens med intervjun (Eliasson, 2006). Transkriberingen i 

denna studie har mätts mot inspelningen av intervjuerna för att se huruvida de stämmer eller 

inte. Har fel uppdagats har dessa ändrats i transkriberingen för att uppnå korrekthet i 

transkriptionen.  

En annan faktor som bör tas i beaktande är huruvida intervjupersonerna kommer ändra sina 

utsagor vid ett annat tillfälle eller med en annan intervjuare. Det går inte att garantera att 

intervjupersonens utsago blir lika vi andra tillfällen. Detta kan bero på flera olika faktorer så 

som dagsformen hos personen eller hur frågorna är ställda samt kontakten mellan 

intervjuare och intervjuperson (Kvale & Brinkman, 2009). Av den precis nämnda 

anledningen kan inte en garanti för att intervjupersonen kommer hålla sig till samma svar 
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vid andra tillfällen. Ett försök har gjorts genom att använda  någorlunda specificerade frågor, 

vilka kan ses i intervjuguiden (Bilaga C).  

Validering handlar om att iakttagelserna stämmer överens med konstruerade begrepp från 

operationaliseringen. Resultatet ska gå att överföras till liknande miljöer (Eliasson, 2006). 

Intervjupersonens egna ord kommer att vara i fokus för resultatet av studien och kommer 

därför att studeras utifrån sin helhet. Vilket är de kriterier för validering av en kvalitativ 

ansats enligt Olsson & Sörensen (2011).  Patel & Davidsson (2003) framhäver vikten av att 

det som ämnas undersöka verkligen undersöks. 

4.6.2 Överförbarhet av resultat 

Resultatet av denna studie skulle kunna överföras på andra liknande projekt i andra 

kommuner. Överförbarhet kommer vara svårt att upprätthålla i denna studie med tanke på 

att antalet intervjuade är litet, men kan användas inom områden i samma storlek med 

liknande förutsättningar (Holloway & Wheeler, 2010). För att få en mer exakt överförbarhet 

skulle en studie av flera samerkansgrupper vara lämplig för att genomföra en jämförelse 

mellan olika grupperingar. Ett stort antal intervjuer ökar tillförlitligheten om tolkningen av 

flera grupper blir likartade. Ett sätt att underlätta vid kontrollering av överförbarheten är det 

viktigt att noggrant beskriva urval, datainsamling, analys samt omständigheter som utgör 

helheten av studien (Lundman & Hällgren Graneheim, 2008). 

4.6.3 Objektivitet 

Det går inte att garantera objektivitet med tanke på att fördomar och förförståelse av det 

studerade objektet kan störa det objektiva förhållningssättet (Kvale & Brinkman, 2009). 

Vanligtvis föredras att fullständig objektivitet strävas efter, men i en kvalitativ studie är det 

svårare att uppnå eftersom det oftast förekommer ett samspel mellan forskare och informant 

under intervjun. Här ses forskarens förförståelse som en viktig del i processen vilket innebär 

att en intervjustudie inte kan bli oberoende av forskaren (Lundman & Hällgren Grameheim, 

2008). Studien har till största möjliga mån hållts objektiv genom att enbart återge det som 

sägs av informanten och sedan ställa det mot tidigare forskning. 

4.6.4 Etiska övervägande 

Under intervjuerna togs det hänsyn till fyra etiska krav vilka är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet: 

Informationskravet innebär att forskaren ska redogöra för studiens, informationen ska vara 

begriplig. Studiedeltagaren ska få information om studiens syfte, uppläggning och 

redogörande av moment och metoder som ingår i studien. Det ska även framgå den 

förväntade nyttan och precisering av vad deltagandet i studien innebär (Olsson & Sörensen, 

2011). Deltagarna har även delgivits information om vart de kan vända sig om de har frågor 

eller vill avsäga sitt deltagande. Samtyckeskravet avser att ge deltagaren möjlighet att ta 

ställning till sitt deltagande och på muntligt och skriftligt sätt medge sitt deltagande i studien 
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(Olsson & Sörensen, 2011). Samtliga deltagare i studien har själva fått ge sitt samtycke och 

informerats om att de när helst de vill kan avsäga sitt deltagande i studien. 

Konfidentialitetskravet innebär att alla upgifter som lämnas av deltagarna ska hålls 

konfidentiella där personuppgifter ska förvaras så att ingen obehörig kan komma åt dem 

(Olsson & Sörensen, 2011). All information som kan hänvisas till en specifik person har tagits 

bort. Även sådant som tid och plats för intervjuerna för att skydda personens identitet. Allt 

annat material har avidentifierats för att skydda individen. Nyttjande kravet syftar till att all 

informationsom framkommer enbart får användas för forskningsändamålet (Olsson & 

Sörensen, 2011). Säkerställande av att information från informaterna inte kommer användas 

i kommersiella eller andra icke-vetenskapliga områden sker genom att informationen 

raderas. Informationen kommer enbart att användas i nämnda studie och inte finnas för 

nyttjande utanför studien (Vetenskapsrådet, 2002).  

5 RESULTAT 

Av hänsyn till intervjupersonerna har vissa delar i citatet censurerats så som namn på platser 

eller andra detaljer som gör att personen kan identifieras. Censureringen har gjorts med 

asterix,  *****. Det andra tecknet som finns i resultatet är […], vilket betyder att delar av 

citatet tagits bort. Det kan vara upprepningar eller ord som inte är relevanta för studien.  

5.1 Grunden till beslutet om förbättringsarbete på Byjorden 

5.1.1 Välkänt problemområde  

För att svara till frågeställning ett, lyfts problembilden i Byjorden fram här för ett 

förtydligande av läget i området. Byjorden är ett bostadsområde i Köpings kommun som 

ligger centralt i kommunens tätort och är ett område som ligger lägligt till för ett 

förbättringsarbete. Området har en hel del flerfamiljshus där det förkommit problem och det 

har varit många utryckningar från polisens sida. Detta orsakar inte enbart problem för de 

som bor i dem husen utan påverkar även hela området. Ryktet om Byjorden och dess 

problematik har under lång tid påverkat människors syn på området även utanför Köping. 

Nedanstående citat ger en bra förståelse för att området har haft problem under väldig lång 

tid: 

P1: Ja kan berätta för dig, lite kuriosa e att ja träffa en person i somras, i ett helt annat 

sammanhang. Då, då befann ja mig ****** och ja börja prata me honom å då berätta han för 

mig att,” du”, sa han. ”Jag flyttade från Köping för, för över 20 år sen”.” Jaha”, sa ja.” Är de 
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fortfarande lika stökit på Byjorden”? ”De vet ja inte”, sa ja. […] då förstår du att de går ganska 

långt tillbaka.  

5.1.2 Oroligt bostadsområde 

Det finns även en ganska tydlig problembild med oroligheter, fortkörning och många 

missbrukare i området, samt dålig skötsel av området och dess fastigheter. Detta är några av 

orsakerna till att området upplevs som otryggare än andra områden i Köping. Det 

förekommer även en hel del kriminalitet i området vilket syns på den tidigare kartläggning 

som gjorts. Några av de anledningar till att området upplevs som otryggt och oroligt 

uppdagades under ett möte med boende i området: 

P7: Alltså trafiksäkerhetsarbete fick vi in då, då klagade man alltså på hög, fortkörande bilar 

och sånt på dom här gatorna, man klagade också på att det var mycket hundar som gick 

kanske lösa eller inte sköttes på rätt sätt i området, man påpekade att man hade missbrukare 

som det fanns i området. Man klagade på att det var dålig städning, att det var dåligt be, att 

buskar och sånt inte sköttes. Vissa fastigheter sköttes inte, varken fastigheterna eller tomterna. 

Och det här då kom vi fram till när vi hade pratat med befolkningen då[…].  

Sammanfattningsvis finns en god förbättringspotential inom området som kan främja både 

tryggheten och den sociala tillvaron, enligt intervjupersonerna.  

5.2 Det strategiska arbetet och beslutstagandet för samverkan 

5.2.1 Förbättringspotential 

Beslutsfattandet grundade sig först i att två kartläggningar av området gjordes för att ta fram 

en problembild av området. När dessa sammanställdes visade sig Byjorden vara ett område 

med en god förbättringspotential och viktig att satsa på. 

P6: Så valde vi att göra kartläggningar från båda samverkansmyndigheterna, det vill säga 

polismyndigheten och kommunen som det här handlar om. […] och kartläggningarna visade 

då att Byjorden var ett område för, med potential för förbättring om man säger så […].  

I BRÅ togs sedan beslutet att man skulle titta på kartläggningarna och konstaterade att 

området var intressant för projektet. Det var en kort process där beslutet togs snabbt utan 

vidare överläggning. 

P2: I Köpings kommun så är ju BRÅ, brottsförebyggande rådet, vi har ju beslutande rätt så att 

vi har tagit upp det i BRÅ och där finns då […] viceordförande i kommunstyrelsen, polisen 

finns där och också representanter från berörda förvaltningar kan man säga. Att det är både 

polis, politiker och tjänstemän i kommunen, så besluten togs där då, och ja egentligen tog vi 

bara ett beslut med att Byjorden skulle, ja ett nytt arbetssätt. 
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5.2.2 Strategi förbättringsarbetet i Byjorden 

Beslutet mynnade därefter ut i en planering av upplägget för det fortsatta arbetet. Projektets 

genomförande bestod av tre olika huvudsteg där det första var att kartlägga var i kommunen 

den största problematiken fanns. Därefter gjordes en planering av de insatser och aktiviteter 

som var tänkta att genomföras i det valda området och projektet kommer sedan att avslutas 

med en uppföljning. 

P6: Ja det är ju den samverkansprocess […], det är så här man bör arbeta för att nå resultat i 

samverkan, så det är den processen vi jobbar utefter. Och det är ju kartläggning, 

genomförande, uppföljning, det är ganska basic. Kartläggning för att få fram problembilden, 

man gör åtgärder genom handlingsplan man följer upp det man har gjort för att se om det har 

haft någon effekt. I grova drag. 

BRÅs tidigare arbetssätt, med mindre aktioner på flera ställen i kommunen, har enligt flera 

intervjupersoner inte haft tillräckligt med evidens, men genom det nya arbetssättet har 

projektets samverkan en tydligare strategi där resultaten blir mätbara. Detta är en av 

förhoppningarna med det här nya tillvägagångssättet. 

5.3 Flera aktörer med gemensamt mål 

5.3.1 Alla kan bidra med något 

I arbetet har ett flertal aktörer valts för att täcka in ett så stort problemområde som möjligt 

samt för att kunna gå från olika håll med riktade insatser. Några valdes utifrån att alla som 

sitter med i BRÅ ska bidra med något och utifrån det kan arbetet utgå från flera områden 

samtidigt. Aktörerna valdes även utifrån deras profession och arbetsområde just för att 

kunna täcka in ett så stort område som möjligt. Ett exempel är tekniska kontoret som 

ansvarar för den fysiska miljön medan kultur och fritid ansvarar för olika aktiviteter i 

området. För att även kunna komma åt de flerfamiljshus i området som haft problem bjöds  

fastighetsägare in som en aktör i projektet. De fick utifrån sin horisont lyfta fram förslag på 

förbättringar och aktiviteter som behöver göras i området. Den sista aktören och målgruppen 

i projektet var de boende i området. De var målet för projektet och det var de som i framtiden 

ska känna sig trygga i sitt bostadsområde. De valdes in för att ansvariga ville se vad de tyckte 

om arbetet, och om det fanns några förslag och idéer samt om  intresse förekom för att 

samarbeta för att förbättra området. 

P1: Ja tekniska förvaltningen, jätteenkelt, […]. Kultur och fritid. […] Sen hade vi ju 

stadsarkitektkontoret, eftersom dem är ansvariga oh håller i dem här trygghetsvandringarna 

som vi har. […] Sen har vi aktörer som fastighetsägare, dem som äger flerfamiljshus. Och sen 

naturlitvis att vi har haft med alla dem som bor på området också. Så att dels några olika 

förvaltningar, dem boende, fastighetsägarna, polisen. 
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5.3.2 Utbildning för utveckling av samverkansarbete 

Idén att samverka utkristalliserade sig från en utbildning som hölls av SKL, BRÅ och 

Rikspolisstyrelsen där målet var att förstärka samverkan på lokal nivå mellan polis och 

kommun.  Arbetsmetoden är även djupt förankrad i svensk politik, där samverkan ska 

förespråkas inom brottsförebyggande arbete.  

P6: […] samverkan mellan polis och kommun är ju nånting som förespråkas, det är ju också 

själva grunden till att den här utbildningen […] gick av stapeln, det var ju då SKL, sveriges 

kommuner och landsting tillsamans med BRÅ, nationella BRÅ och Rikspolisstyrelen som satt 

ihop en utbildning för hur man skulle kunna förstärka den lokala samverkan när det gäller 

brottsförebyggande arbete. […]det här är ju den politiska viljan i Sverige att vi ska jobba på det 

här sättet. 

Om arbetet faller väl ut ser aktörerna det som en möjlighet att kunna använda samma metod 

på flera områden inom kommunen. Samverkan ger även en känsla av delaktighet för de 

boende i området. 

P5: jag hoppas att det faller väl ut så att man kan fortsätta med andra områden också och 

jobba på det här sättet. Jag tror att det stärker samverkan och i områdena får folk närmre 

varandra, att det är många positivta delar i ett sånt här projekt om man kan få ut det ordentligt 

i området och alla känner sig lite delaktiga å att nu är vi på samma bana vi och kommunen och 

nu ska vi jobba för att få positiva förändringar i området. 

5.3.3 Dokumentation inom projektet 

I projektet har samtliga insatser och åtgärder dokumenterats, både av de egna 

förvaltningarna och i BRÅ. Det finns även flertalet protokoll från olika BRÅ möten samt 

liggande A4or över där aktiviteterna och insatserna specifieras med ansvarig, åtgärd/insats 

och där den sedan bockas av när den är utförd. I BRÅ diskuteras möjliga insatser och 

aktiviterer med aktörerna för att se hur långt i projektet man har kommit samt om det dykt 

upp nya saker som behöver åtgärdas, vilka förs upp på de liggande A4orna.  

P2: Vi har ju naturligtvis har vi ju ettliggande A4 där det står åtgärd, ansvarig och sen kommer 

det en bock att det är gjort. […]Flera liggande A4 där det står åtgärden, ansvarig och sen så 

förs det upp och så prickar man av med datum när det är gjort. […] sen finns det naturligtvis 

protokoll eller anteckningar från vårat möte med dem som bor där och också från 

trygghetsvandringen så att dem dokumentationerna finns ju, så dem ska ju mynna ut i 

åtgärder. 

Avrapporteringen sker löpande under hela projektet och A4 dokumenten kan ses som 

processdokument där insatser skrivs in och hur de har  gått. De kommer att ligga till grund 

för den tänkta processuppföljningen. På så sätt kommer en tydlighet av insatsernas inverkan 

att tydliggöras. Målet med det är att kunna se vad i arbetet som har gått bra och vilka insatser 

som inte uppfyllt önskad effekt.  
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P4: Vi har ju löpande avrapportering så vi får ju inför varje BRÅ sammanträde så får vi reda 

på vad som har gjorts och vad som är på gång.  

5.4 Aktioner för ökad närvaro och förbättrad kommunikation 

5.4.1 Ökad polisiär närvaro 

I projektets handlingsplan finns en tydlig beskrivning av de insatser som planerats att 

genomföras i området. Polisen ska öka sin närvaro, en medborgardialog har hållts samt att en 

trygghetsmätning har gjorts i området för att säkerställa utförda åtgärder. 

P4: […] mmm det finns en handlingsplan, det finns olika aktiviteter som ska göras. […] det är 

ju den här, en trygghetsmätning, […] enkäten, ett informationsmöte för dem boende, det kan 

man säga var den här medborgardialogen. Närpolisen, eller alltså ah polisen ska öka sina, sin 

närvaro. Alla har försökt att bidra med något. 

5.4.2 Aktiviteter i området 

Kultur och fritid har lyfts fram som en aktör som planerar att ha olika aktiviteter i området så 

som en torgfest eller liknande för att engagera människor i området. Det har även gjorts en 

trygghetsvandring i området för att rent praktiskt titta på de områden som de boende 

upplever som otrygga och stökiga. 

P5: Vi har ju pratat lite om att kultur och fritid skulle engagera sig lite i området och försöka 

tillexempel nån torgfest på lilla torget där, så att dom känner att […] dom är med i , där det 

händer nånting även i det här området då. Jag vet inte att det hänt nånting konkret än. Det 

mest konkreta är nog den här trygghetsvandringen som, där dom ändå fått varit med oh säga 

rent praktiskt att det här tycker vi är bra och det här tycker vi är mindre bra. 

5.4.3 De boendes medverkan i Projekt Byjorden 

Kommunen och polisen har även initierat en grannsamverkan som ska hållas både i villor 

och hyreshus. Detta har gjorts genom att ansvariga för polis och kommun har gått ut och 

frågat om det finns intressenter i området som kan verka som kontaktpersoner mellan 

boende och polis. 

P7: Och där gäller det ju att engagera dom som bor i området att dom verkligen kommer på 

dom här mötena och att man får kontaktpersoner i trappuppgångarna som kan för fastigheten 

ha den här kontakten med polisen och tala om att nu har vi det här problemet och liksom ha 

den här kontakten. 
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Responsen från de boende har varit positiv enligt majoriteten av intervjupersonerna. Någon 

negativ kritik har inte uppkommit från de boende. Många boende vill själva vara med och 

hjälpa till i arbetet och kommer med egna idéer och tankar till projektet. 

P3: Det tror jag har varit väldigt positiv, man har fått väldigt mycket positivt gensvar, det var 

ju många som kom till mötet och var väldigt positiva till att man vill göra insatser i området, 

dem är med och jobbar själva och bara det är ju positivt[…].  

6 DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 

Det kvalitativa metodvalet kan härledas från studiens syfte vilket var att söka djupare 

kunskap om upplevelser och erfarenheter av Projekt Byjorden i Köping kommun. Eftersom 

målet med den här studien var att lyfta fram fördelar med tvärsektoriellt samverkansarbete 

på lokal nivå utifrån aktörernas perspektiv var den valda metoden väl anpassad. Enligt 

Eliasson (2006) söker en kvalitativ studie förståelse för omständigheter och fenomen som 

ligger djupare rotat än den data som framkommer vi en kvantitativ studie. Dock kan 

nackdelar med kvalitativa studier vara brist på objektivitet och svårighet vid överförbarhet. 

En kvantitativ metod ger istället ett bredare perspektiv av ett fenomen och hur det i längden 

kan påverka befolkningen i ett specifikt område, samtidigt som den uppfyllar kraven för 

objektivitet och överförbarhet (Olsson & Sörensen, 2011). Studieobjektet var dock väldigt 

begränsat och specifikt för att kunna utföra en kvantitativ studie, men hade en sådan metod 

valts hade perspektivet behövts förflyttas till de boende i området. Problemfrågan hade 

istället utgått från de boendes synsätt och deras uppfattning av projektet. Dock hade ingen 

djupare förståelse för projektets underliggande faktorer kunnat lyftas fram, vilket denna 

studie åsyftar att göra. Det vore däemot intressant att även göra en kvantitativ studie för att 

mäta upplevelsen av otrygghet och kriminalitet före och efter projektet. Det bäst lämpade 

vore att genomföra en studie med båda metoderna som kan gå mer på djupet och studera 

projektet utifrån flera infallsvinklar (Olsson & Sörensen, 2011).  

6.1.1 Intervjuguide 

Intervjuns låga standardisering och strukturering gjorde det möjligt att skapa ett öppet 

klimat för att ge intervjupersonen utrymme att uttrycka sina svar. Frågorna låg mer som en 

grund och ett stöd för ett samtal kring samverkansarbetet. Patel & Davidsson (2003) 

uppmuntar kvalitativa forskare att förehålla sig så till intervjun att den upplevs mer som ett 

samtal än som en intervju. Intervjun blir mer avslappnad och intervjupersonen kan 

uppmuntras att svara på en fråga genom att intervjuaren berättar om sig själv och sin syn på 
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ämnet i frågan. I de intervjuer där intervjuklimatet var mer öppet och mer likt ett samtal än 

en intervju talade intervjupersonen mer fritt om projektet än där det var ett mer strängt 

klimat. Patel & Davidsson (2003) menar att ett öppet klimat kan berika intervjun samt att 

intervjupersonens uppfattning lyfts fram tydligare (Patel & Davidsson, 2003).  

6.1.2 Urval  

Det finns flertalet olika metoder för val av deltagare i en studie, vilken som är bäst lämpad 

beror ofta på vad som ska studeras och storlek på undersökningsgrupp. Valet av den 

subjektiva urvalsmetoden baseras på att aktörerna var av liten skala samt att aktörerna i det 

studerade projektet redan var kända för intervjuaren. Målet var inte heller att 

intervjupersonerna skulle representera en specifik grupp utan svara för deras deltagande i 

samverkansprojektet i Köpings kommun. Det förekommer dock en risk vid valet av subjektivt 

urval, enligt Olsson & Sörensen (2011). Det är att icke slumpmässiga urval riskerar att avvika 

systematiskt från resterande population samt att generalisering av resultatet begränsas 

(Olsson & Sörensen, 2011). En annan nackdel med vald urvalsmetod är att deltagarna i 

studien riskerar att vara för nära till forskaren, vilket lättare undviks vid valet av exempelvis 

en strategisk urvalsmetod (Patel & Davidsson, 2003). Det viktigaste i denna studie var att 

intervjupersonen hade god kunskap om det studerade projektet samt att intervjupersonen 

var eller har varit delaktig i projektet.  

6.1.3 Datainsamling 

Semistrukturerade intervjuer användes för att kunna nå den information som inte kan nås 

vid exempelvis en enkät undersökning eller observationer. En enkät undersökning kan inte 

gå på djupet och söka bakomliggande faktorer eller fenomen i ett samhälle. Enkäten är bättre 

utformad för att ta fram statistiska data enligt Olsson & Sörensen (2011). Patel & Davidsson 

(2006) famhåller att observationer oftast används inom laboratorieundersökningar av 

människors upplevelser eller om syftet är att studera beteenden hos människan i dess 

naturliga tillvaro. Den valda datainsamlingsmetoden har några bristande egenskaper 

eftersom resultaten kan bli färgade av intervjupersonen och forskarens relation under 

intervjun. Andra faktorer som kan störa huruvida frågorna är tydliga och uppfattas av 

intervjupersonen. Samtidigt kan intervjuer vara bättre lämpade eftersom öppna enkäter med 

frågor kan orsaka bortfall på grund av att respondenten exempelvis inte förstår frågorna 

(Eliasson, 2006).  

Valet att hålla intervjuerna på intervjupersonens arbetsplats var för att hon skulle känna sig 

bekväm i en miljö hon känner till. Det var även viktigt att alla möjligt störande faktorer 

eliminerades, vilket innebar att exempelvis telefonerna slogs av under intervjun. Det gör att 

intervjupersonen och intervjuaren helt kan koncentrera sig på intervjun och dialogen där i 

utan att några yttre faktorer som påverkar. Detta styrks av att Olsson & Sörensen (2011) lyfter 

fram vikten av att exkludera alla ovidkommande faktorer som kan ha en inverkan på 

intervjupersonens riktighet i sina utsagor eller störa ljudupptagningen. Det upplevdes som en 

viss svårighet att föra fram vikten av att vara fullständigt ostörda, samtidigt som respekt för 

intervjupersonens arbete måste tas i beaktande. 
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Intervjuerna transrkiberades sedan ordagrant med undantag för suckar, gester och andra 

kroppsrörelser. Dessa var inte av intresse för studien samt att de inte framgår vid en 

ljudinspelning. Det upplevdes en viss svårighet att transkribera det ljudliga materialet 

eftersom visst tal överskred varandra och skrapljud från stolar störde ljudupptagningen. 

Vissa uttalanden hade kunnat styrkt av återgivande av kroppsrörelser eller gester för att 

kunna stärka det som sägs under intervjun. Enligt Olsson & Sörensen (2011) kan inte 

transkriberat tal återge blickar, gester eller kroppshållning. De menar på så vis att 

intervjupersonen talar inte enbart genom ord utan även genom kroppsspråk. Kvale & 

Brinkman (2009) menar att det finns inga direkta standardiserade regler, det hela beror på 

en rad olika faktorer så som materialets natur och studiens syfte. Valet av noggrannhet vid 

transkriberingen beror även på vad intervjuuttalandena ska användas till. Utförligare 

transkriberingar är mer intressant i studier där fokuset ligger på social interaktion och 

språklig stil enligt Kvale & Brinkman (2009). Denna studie ämnar enbart att återge det fakta 

om intervjupersonens åsikter och tankar kring ett projekt och därför anses inte kroppsspråk 

och överlappningar i samtal lika viktiga. 

6.1.4 Analys 

En manifest innehållsanalys valdes på grund av att studiens datamängd blev relativt stort 

efter transkriberingen av intervjuerna och målet med studien var att lyfta fram det sagda 

ordet och inget annat. Den är på så vis väl anpassad för intervjustudier som oftast resulterar i 

stora mängder data. Intervjuerna i denna studie blev ca 40-60 minuter långa och enligt Kvale 

& Brinkman (2009) resulterar en timmes inervju i ca 20 sidor transkriberat material 

beroende på hur noga dessa transkriberas. Analysen gjordes i flera steg enligt de steg som 

lyfts fram i Lundman & Hällgren Graneheim (2008) diskurs om kvalitativ innehållsanalys. 

Eftersom analysen endast beskriver det synliga och tydliga som framgick i det transkriberade 

materialet var en manifest innehållsanalys mest användbar. Syftet var inte att söka efter det 

bakomliggande, den latenta informationen i det som framkom under intervjun.  

Olsson & Sörensen (2011) menar att även om båda analysmetoderna kräver viss tolkning, så 

kräver den latenta metoden mer djupgående tolkning är den manifesta som beskriver 

innehållet i texten. En latent innehållsanalys hade kunnat gå mer på djupet om de 

bakomliggande faktorerna till varför de intervjuade exempelvis upplever projektet positivt 

eller negativt. Bristen med en manifest innehållsanalys är att forskaren enbart skrapar på 

ytan och kan missa underliggande faktorer som framkommer vid djupare analys. 

Nedbrytningen av en transkribering genom innehållsanalys skapar mindre lätthanterligare 

och kompaktare informationsstycken. Istället för att göra analyser utifrån stora mängder text 

kan analysen förenklas genom att minska ned texten stegvis. På så sätt koncentreras den 

väsentliga informationen i en text till koder och kategorier som sedan kan användas för 

tolkning. Enligt Kvale & Brinkman (2009) ger kategoriseringen av texten möjligthet att 

fastställa hur ofta ett specifikt tema förekommer i en text och frekvensen kan sedan jämföras 

och ställas i relation till andra. Det upplvedes dock viss svårighet att hålla sig objektiv 

gällande analysen och inte färga resultatet, vilket är ett problem vid kvalitativa studier 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2008).  
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6.1.5 Kvalitetskriterier 

Det är svårt att garantera pålitlighet  i en kvalitativ studie emedan resultatet är tolkad 

information från intervjuer. Det som intervjupersonen ha sagt behöver inte vara det som 

intervjuaren har uppfattat det som. Enligt Eliasson (2006) kan tilliten försäkras genom att en 

kontroll av utskriften görs. Detta sker genom att lyssna av intervjun igen och se om utskriften 

stämmer överens med det som sägs i intervjun. Finns det återkommande begrepp både i 

anteckningarna och i utskriften så kan tolkningen ses som reliabel nog för att inge tillit i 

studien (Eliasson, 2006). Lundman & Hällgren Graneheim (2008) lyfter fram vikten av att 

informera och förtydliga valda strategier i en analys för att försäkra sig om tillförlitligheten i 

en kvalitativ studie. Hur valid en studie är beror på om de konstruerade begrepp som kommit 

fram under operationaliseringen stämmer väl med iakttagelserna.  

Det är också viktigt att resultatet går att överföra till andra miljöer och studier (Eliasson, 

2006). Studien kan överföras på liknande projekt i andra kommuner där de kan se liknande 

resultat, men inte applicera hela resultatet på en annan studie. Kvale & Brinkman (2009) 

påpekar vikten av att sträva efter fullständig objektivitet, men i en kvalitativ studie är det 

svårare att uppnå emedan ett samspel mellan forskare och informant förekommer under 

intervjun. Här ses forskarens förförståelse som en viktig del i processen och innebär att en 

intervjustudie inte kan bli oberoende av forskaren enligt Lundman & Hällgren Graneheim 

(2008). Studien har till största möjliga mån hållts objektiv genom att enbart återge det som 

sägs av informanten och sedan ställa det mot tidigare forskning. 

6.1.6 Etiska principer vid intervju 

Samtliga av de fyra etiska principerna har tagits i beaktande under studiens gång. Alla 

deltagare i intervjuerna har fått genomförlig information via telefon eller mail samt via 

informationsbrevet. I informationsbrevet tydliggörs den överenskommelse som gjorts och 

deras samtycke att delta i studien. Information gavs även om att deltagandet var frivilligt och 

att de kunde hoppa av när helst de ville. Konfidentialiteten har upprättshållit genom att ta 

bort information som kan härledas till en specifik person. Sådan information är exempelvis 

namn, platser eller andra likande kännetecken. Ingen annan än ansvarig för studien har haft 

tillgång eller kommer ha tillgång till datamaterialet som insamlats vilket minierar risken för 

att studien bryter mot nyttjandekravet. Inga större svårigheter att leva upp till de etiska 

principerna har förekommit eftersom dessa är tydligt förklarade i Vetenskapsrådets 

dokument om etiska principer (2002). 

I Vetenskapsrådet (2002) dokument om etiska principer kan en tydlig öveblick av de olika 

principer och regler som forskare måste följa. Detta för att skydda individerna som deltar i en 

studie ty vissa ämnen kan vara känsliga, samt att intervjudeltagandet inte ska riskera att 

skada exempelvis deras arbetsposition (Vetenskapsrådet, 2002). 
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6.2 Resultat 

6.2.1 Projekt Byjorden, ett utsatt område 

Områdets problembild med otrygghet, kriminalitet och bortglömda skötsel, stämmer väl 

överens med strukturen på de utsatta områdena i ett samhälle. Dessa områden kantas bland 

annat av individer som lever i utanförskap eller kriminalitet (Marmot, 2006). Den fysiska 

miljön har stor inverkan på individens välbefinnande och utvecklingen av folkhälsan i 

samhället. Miljön i Byjorden har blivit eftersatt och har påverkat synen och upplevelsen av 

området enlgt den kartläggning som ligger till grund för projektet. Enligt Parry et al. (2007) 

har omgivningens miljö stor inverkan på människors välbefinnande och hälsa. Är miljön 

eftersatt i bostadsområdet, finns det överväxta buskar, trasiga lampor och störiga grannar 

kan detta påverka individen i sådan grad att den upplever hopplöshet och nedstämdhet vilket 

påverkar folkhälsa negativt och risker för exempelvis folksjukdomar så som depression ökar. 

Förfallet i området ger en upplevelse av att individerna som bor där är inte viktiga, de saknar 

betydelse jämfört med de områden som inte är eftersatta (Parry et al., 2007).  

Marmot (2006) menar att dessa skillnader beror på ojämlikhet i den sociala gradienten. 

Desto längre ner på skala desto högre brottslighet, större risk för sjukdomar och upplevelse 

av utanförskap. Vidare menar Marmot (2006) att detta inte är ett fenomen som enbart 

förhåller sig till områden utan även förekommer mellan individer i en och samma sociala 

grupp. För att kunna nå förbättring krävs att skillnaderna i ett samhälles sociala gradient 

minskar, att de sociala klyftorna minskar. Innan dess kan bara symtomen lindras och 

problemen skjuts framåt. Förbättringen påverkar även folkhälsan i positiv riktning och gör 

att individens och gruppens välbefinnande och upplveda hälsa förstärks (WHO, 1998). 

6.2.2 Potential för utveckling av Projekt Byjorden  

Utifrån besluten tagna i BRÅ utformades en plan för genomförandet samt uppföljningen. 

Dock saknas tydliga mål och direktioner om vad som ska uppnås, vad ska göras och när det 

ska göras. Det är av stor vikt att målen för ett projekt är tydliga så att samtliga deltagare i ett 

projekt vet vad som förväntas med deras insatser i projektet. Vid bristande tydlighet tappar 

aktörerna lätt motivationen och förståelsen av vikten av deras insatser och projektet tenderar 

att fallera (prop. 2007/08:110). Det nya arbetssättet var tänkt att skapa ytterligare struktur 

samt göra resultaten mer mätbara än den tidigare arbetsmetoden som använt inom BRÅ, 

enligt intervjupersonerna. Projektet har en bra utgångspunkt men behöver som sagt 

ytterligare strukturering för att samtliga delar i projektet ska bli tydliga. Enligt Prop 

2007/08:110 behöver ett projekt tydliga ramar och strukturer för att kunna nå en fördjupad 

förankring i samhället samt inom projektgruppen. Ett projekt fungerar bäst när samtliga av 

dess delar är tydliga och möjliga att överblicka, detta gör att samtliga aktörer lättare kan 

förstå syftet med projektet och känna sig som viktiga delar i projektet (Prop. 2007/08:110). 

Eftersom projektets mål upplevs diffusa skulle användandet av en modell för 

samhällsinterventioner vara till fördel. I HELPSAM modellen klargörs samtliga aktörers 

olika roller samt vad som ska göras och hur det ska genomföras (Haglund et al., 1996). 



24 

 

Modellen kan på så sätt användas för att tydligt och överskådligt lägga upp planer för 

samtliga delar i projektet. Det gör även att aktörerna i projektet lättare får förståelse för 

projektets innebörd och syfte, vilket kan medföra ytterligare driv att fördjupa sig i arbetet hos 

aktörerna i projektet (Haglund et al., 1996). 

SESAME modellen däremot åskådliggör hela projektets olika steg som krävs för att nå et 

slutgiltiga målet men ger även möjlighet till omstrukturering under projektets gång (Sydhof, 

2004). Denna modell skulle vara det bäst lämpliga eftersom arbetet inriktar sig på att skapa 

en stödjande miljö för de boende i området Byjorden. Tanken med projektet är att området 

slutligen ska kunna fortsätta utvecklas utan kommunens ingripande. Därför är ett arbete för 

att skapa en stödjande miljö viktig för att området ska kunna klara sig själva när projektet 

avtar, enligt författaren. Den stödjande miljön tillsammans med strategier för en stark 

empowerment i området ger verktygen för en långsiktig verkan, samtidigt som de boende i 

området får medel för att bemästra utmaningar i vardagen (Pellmer & Wramner, 2012). 

Medin & Alexandersson (2000) menar att strategier för empowerment fokuserar på att 

möjliggöra för individen att utveckla sin förmåga att hantera sin tillvaro. Processens 

utgångspunkt ska vara individen och hennes önskemål för att öka dennes motivation och 

förmågan för att effektivt kunna ta ansvar för sitt liv och sin hälsa (Medin & Alexandersson, 

2000).  I och med att en del av projektet utgår från de boendes perspektiv och deltagande 

kan detta ses som ett tydligt empowerment tänk. Kommunen kan på så sätt stärka gruppen 

och individen genom att ge dem medel och möjlighet till att påverka sin tillvaro. 

Användandet av en redan etablerad modell för projektarbete kan stärka arbetet och öka 

potentialen för ett lyckat resultat. 

6.2.3 Olika professioner med gemensamt arbete och mål  

I projekt Byjorden ingår aktörer från kommunens alla delar så som polisen, olika 

förvaltningar samt fastighetsägare och boende i Byjorden. Det gör att arbetet kan ske på flera 

plan samtidigt ur flera synvinklar, vilket är en viktig egenskap som finns i tvärsektoriellt 

folkhälsoarbete. Arbetet påverkar indirekt individens förutsättningar i samhället. Både WHO 

(1998) och Tillgren & Jansson (2010) lyfter fram vikten av tvärsektoriellt arbete för att uppnå 

ett hållbart och effektivt resultat av hälsofrämjande projekt och samverkan inom kommuner. 

Det måste även finnas ett engagemang och ansvarskänsla hos ledare och beslutsfattare inom 

kommunen för att ett projekt verkligen ska få förankring i samhället. Det gäller även att det 

finns människor som vill och känner sig delaktiga för att praktiskt kunna driva projektet 

framåt (Tillgren & Jansson, 2010; WHO, 1998). De aktörer som varit i fokus för den här 

studien och i projektet har ett enormt engagemang och driv i projektet enligt dem själva, 

både gällande sina egna insatser och de andra aktörernas insatser. Samtliga lägger ner 

mycket resurser och tid på projektet för att få det ordentligt förankrat i sin egen organisation 

som i samhället.  

Pellmer & Wramner (2012) lyfter fram vikten av att samtliga aktörer i en samverkan arbetar 

mot samma mål och visioner för att arbetet ska bli effektivt och ge goda resultat. Det gäller 

att allt i ett projekt förs samman till en helhet där samtliga aktörer verkar tillsammans 

samtidigt för bästa effektivitet. Alla delar i en kommun, även privata och ideella, 
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organisationer har en viktig del i förbättringarbetet (Pellmer & Wramner, 2012; WHO, 1998; 

Haglund et al., 1996). Arbetar samtliga mot samma mål och med samma engagemang ökar 

chanserna att projektet blir väl förankrat i det berörda området. Styrkan i projektet är dess 

tvärsektoriella utgångspunkt med stora delar av kommunens olika organisationer och 

myndigheter involverade, vilket ger goda utsikter för ett gott resultat. Något som framgår 

dock är bristen på intresse från fastighetsägarna. Får de väl med sig dem i arbetet ökar 

chanserna att arbetet får en bredare förankring.  

6.2.4 Ökad närvaro och förbättrad kommunikation i Byjorden 

Projektet innefattar både insatser i form av olika aktiviteter och en grannsamverkan hos de 

boende i området, vilket tydligt kan kopplas till både att skapa empowerment samt att skapa 

goda sociala relationer inom hälsofrämjande arbete. En av de intrevjuade i studien anser 

grannsamverkan som en möjlighet till ökad social samvaro och gemenskap i området. Cattell 

(2001) menar att skapandet av sociala nätverk eller aktiviteter i ett område ger ökad känsla 

av gemenskap samt ökad möjlighet till delaktighet. Marmot (2006) lyfter fram de sociala 

relationerna och gemenskapen i ett samhälle som betydelsefulla för inividens hälsa och 

känsla av välbefinnande. Dessa kan därför ses som viktiga friskfatorer som minskar risken 

för bland andra, stress, utanförskap och psykisk ohälsa enligt Pellmer & Wramner (2012). Ett 

av de underliggande målen med projektet är att skapa sociala relationer som ökar tryggheten 

i bostadområdet genom att till exempel starta upp grannsamverkan. De ska även starta upp 

olika aktiviteter i  området under sommaren för att få fler boende att röra sig i området och 

umgås med varandra. Både kommunens verksamheter och polisen ska öka sin närvaro 

genom olika aktiviteter i området. Förstärking av sociala relationerna ökar individens 

möjligheter att skapa egna goda relationer till andra boende, vilket kan öka motsåndet mot 

riskbeteenden (Prop. 2007/08:110; Cattell, 2001 ). En studie gjord av Tumiel-Berhalter et al. 

(2011) förtydligar vikten av delaktighet och engagemang från boende vid en rustning av ett 

bostadsområde. De boendes engangemang ger en positiv inverkan och skapar på så sätt en 

tryggare och hälsofrämjande arena.  

6.2.5 Utveckling av projektet 

I projektet förekommer en del svagheter som behöver utvecklas där det största problemet var 

tydligheten i mål och struktur. Därför anser jag att en av de nämnda modellerna, SESAME 

eller HELPSAM, skulle verka positivt för att stärka projektet. I SESAME modellen tydliggörs 

de olika stegen och vad som ska göras vid varje steg så att samtliga aktörer kan se hur 

projektet utvecklas allt eftersom. När ett projekt kommer till modellens slutskede görs en 

uppföljning och sedan börjar proceduren om, samtidigt tydliggörs projektets mål i modellen 

vilket är viktigt för ett framgångsrikt projekt (Pellmer & Wramner, 2012). HELPSAM 

modellen hade nog dock varit bättre lämpad att använda om de använt den innan projektet 

börjat när aktörerna väljs och de insatser som är tänkta att genomföras. På så sätt kan 

HELPSAM-modellen vara hjälplig eftersom den fungerar mer som en checklista över faktorer 

som berör genomförande samt strategier (Haglund et al., 1996). 
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7 SLUTSATSER 

Områdets problembild med nedgånga hus, dåligt skötta gårdar, lösa hundar, kriminalitet och 

otrygga miljöer svarar tydligt till vad som låg till grund för uppstarten av projektet. 

Kartläggningarna och samverkansavtalet ligger även de till grund för beslutet att starta upp 

projektet. 

De valda strategierna som använt i projektet är ökad närvaro och kommunikation med de 

boende i området samt kartläggningar och tvärsektoriellt arbete. Projektet utgår från tre 

huvudpunkter vilka är kartläggning, genomförande och uppföljning.  

Aktörernas roller i förbättringsarbetet är att anvsra för sina egna områden och arbeta utifrån 

sina egna professioner. Några av de olika aktörerna som finns med i projektet är poils, 

kommun och fastighetsägare. Deras gemensamma nämnare är att samtliga sitter med i BRÅ.  

Aktioner som genomförts i området har varit en trygghetsvandring, en medborgardialog 

samt en trygghetsmätning. De aktioner som är planerade att genomföras är bland andra att 

laga lampor, fixa buskage och en torgfest i området. Många av besluten grundas på de 

boendes önskemål och upplevelse av problemen i området.  

Projektet behöver viss förbättring av sturktur, tydlighet och planering som gör det enklare för 

aktörerna att veta vad som är målet med projektet samt var i projektet de befinner sig. Därför 

skulle användandet av en välstrukturerad modell så som SESAME  eller HELPSAM vara att 

rekommendera där varje steg blir tydligare och projektet blir lättare att följa upp efteråt.  

Projekt Byjorden må i första hand arbeta för brottsförebyggande och trygghetsförankrande i 

bostadsområdet, men kan även ge resultat ur ett hälsofrämjande synsätt. Projektets 

hälsofrämjande arbete kan resultera i positiva effekter på hälsan i bostadsområdet Byjorden. 

Om projektet visar sig ha goda effekter kan liknande metoder användas inom andra 

hälsofrämjande arbeten inom andra kommuner. Det skulle kunna verka som en utveckling av 

det nuvarande bristande hälsofrämjande arbetet för förbättrad folkhälsa gällande utsatta 

områden i samhället. Studien och Projekt Byjorden kan på så sätt förse kommande forskning 

med viktiga faktat för vad som fungerar och vad som är viktigt för hållbara och långsiktiga 

hälsofrämjande projekt i samhället. Det är därför av str vikt att en uppföljning och 

utvärdering av projektet genomförs så att både för- och nackdelar inom det hälsofrämjande 

och brottsförebyggande arbetet tydligt kan lyftas fram. Samtidigt tydliggörs de svaga delarna 

i projektet och ger en möjlighet att utveckla och förstärka dessa för att ytterliga förbättra det 

hälsofrämjande arbetet och inverkan på folkhälsan på lokal nivå. 
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BILAGA A – HEALTH PROMOTION STRATEGY ANALYSIS 

MODEL (HELPSAM) 

 

            Genom-      
             förande    
 
 
 
Strategier 

Medel 
och 
ansatser  

Aktörer Målgrupper Nivåer 
och  
arenor 

Tillväga-
gångssätt 

Förväntade 
resultat 

Utveckla policy  
 

     

Lagar och 
regleringar 

      

Omorientera 
organisationer 

      

Förespråka  
 

     

Samverka och 
förmedla 

      

Möjliggöra  
 

     

Mobilisera/utveckla 
självbestämmande 
(Empowering) 

      

Källa: Pellmer & Wramner, 2012 



 

   

BILAGA B – SUPPORTIVE ENVIRONMENTS ACTION MODEL 

(SESAME) 

 

 

Källa: Haglund, Finer, Tillgren & Pettersson, 1996. 

1. Identifiera behov och 
problem 

2. Etablera samverkan 

3. Planera: 

a. Formulera och konkretisera mål  
b. Utveckla strategier 

c. förbereda utvärdering 

4. Informera involverade 
parter. Engagera frivilliga 
anställda och övriga aktörer 
inom kommunen 
 

5. Dra igång verksamheten – 
utveckla stödjande miljöer 
(program, projekt) 
     

6 Skapa strukturer för 
vidmakthållande 
 

7 . Följa upp och utvärdera 

8. Förnya, förstärka 
och/eller omorientera 



 

   

BILAGA C - INTERVJUGUIDE 

 

Tema: Initiala faktorer för förbättringsarbetet. 

 Varför valdes Byjorden som område för förbättringsarbetet? 

 Vilka beslut ligger till grund för förbättringsarbetet och på vilken nivå togs de? 

 Finns någon koppling till politiska dokument i planeringen av arbetet? 

 Hur beslutades vilka aktörer som skulle vara delaktiga i arbetet? 

Tema: Strategiskt tillvägagångssätt. 

 Hur har planeringen av förbättringsarbetet gått till? 

 Vad finns det för typ av stöd för de boende i området? 

 Vilka mål för arbetet har satts upp? 

 Hur ser förväntningarna på förbättringsarbetet ut? 

 Vilka prioriteringar inom arbetet finns? 

Tema: Aktörens roll. 

 Vilken är din roll i arbetet? 

 Vad anser du om samverkan med de andra aktörerna i arbetet? 

 Hur upplever du möjligheten att påverka beslut tagna i samverkan med de andra aktörerna? 

 Finns det något som behöver förbättras i samverkansarbetet? 

 Hur har dokumentationen av arbetet gått till? 

 Vilka andra aktörer skulle du kunna tänka dig vara viktiga i förbättringsarbetet? 

Tema: Genomförda interventioner. 

 Vilka insatser har gjorts i området? 

 Hur ser fördelning av ansvarsområden ut i arbetet? 

 Hur har responsen från de boende i området varit gällande interventionerna? 

 Upplever du att interventionerna har haft någon inverkan på området Byjorden? 



 

 

BILAGA D - INFORMATIONSBREV 

 

INFORMATIONSBREV OM INTERVJUSTUDIE, VÄSTERÅS 2013-04-06. 

 

Hej! Jag heter Sandra Granberg och studerar sista terminen på det folkhälsovetenskapliga 

programmet vid Mälardalens Högskola i Västerås.  

Då jag är inne  på min sista termin ska jag nu göra mitt examensarbete och syftet med arbetet 

är att studera hur ni i Köpings kommun arbetar med förbättringsåtgärder i området Byjorden 

för att göra området tryggare. Jag vill få en djupare förståelse för planering och samverkan i 

ett sådant interventionsarbete. 

Jag kontaktade dig via telefon där vi bokade tid för en intervju den XXXX klockan XX.XX i 

XXXX i Köpings kommun. Intervjun är en del i en intervjustudie som kommer att ligga till 

grund för min uppsats. Intervjun kommer att spelas in och all information kommer att 

avidentifieras för att hållas konfidentiellt. Du kommer under studiens gång ha möjlighet att 

när som helst avbryta din medverkan i studien. Resultatet av den information jag får kommer 

att presenteras i en uppsats vid Mälardalens högskola, Västerås.  

Jag är tacksam för ditt visade intresse att ställa upp på intervjun då det har betydelse för min 

studie. Vid frågor kan du kontakta mig eller min handledare på nedanstående 

kontaktinformation. 
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BILAGA E – GENOMFÖRANDEPLAN FÖR PROJEKT 

BYJORDEN
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