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Abstrakt  
 

Minskad rörelse i vardagen är ett problem som idag blir allt större i världen. Trots 

att människor idag blir allt mer regelbundet fysiskt aktiva och utför mer planerad 

träning mer, minskar den rörelse i vardagen som krävs för att upprätthålla en god 

hälsa och minska risken för att dö i förtid. Någonting som visat sig kunna öka 

vardagsrörelse är närvaron av parkmiljöer. Forskning har visat på att där färre 

parker fanns, rörde människor på sig mindre. Syftet med denna studie var 

att undersöka relationen mellan vardagsrörelse och parkmiljöer utifrån fysiskt 

aktiva unga vuxnas uppfattning. Metoden som användes var intervjuer av unga 

vuxna (18 - 30 års ålder). Varför detta urval användes var för att denna åldersgrupp 

tidigare ansetts ha god hälsa under denna levnadsperiod, men nya rön visar på att 

människor i dessa åldrar blir allt mer inaktiva i vardagen. Fysiskt aktiva 

människor valdes var för att se hur deras uppfattningar om rörelse utöver deras 

normala träning betyder för just dem. Sex stycken aktiva unga vuxna individer 

rekryterades till studien och intervjuades. Resultatet visade på att unga vuxna 

förstår innebörden av vilka positiva effekter rörelse ger, men var samtidigt negativt 

inställda till att besöka parkmiljöer. Den enstaka rörelsen i parker som 

studiedeltagarna angav var i form av promenader och löpturer. Deltagarna menade 

på att fler olika typer av verksamheter och gratisaktiviteter (kiosker, utomhusgym, 

etc.) bör finnas tillgängliga, för att öka besöksnivån i parkmiljöer under längre tid, 

samt bedriva mer vardagsrörelse där. 

 

 

 

Nyckelord: parkmiljöer, non-exercise physical activity, vardagsrörelse, rekreation, 

attention restoration theory, fysisk aktivitet, unga vuxna, hälsa. 

  



 

Abstract  

Reduced movement in everyday life is a problem that is becoming increasingly 

common in the world today. Although people today are becoming more and more 

regularly physically active and conduct more planned exercise, the everyday 

movement that is needed to maintain a good health and reduce the risk of dying 

prematurely, is decreasing. Something that has been shown to increase everyday 

activity is the presence of park environments. Research has shown that where 

fewer parks existed, people were more sedentary and less active. The aim of this 

study was to investigate the relationship between everyday movement and park 

environments based on the view of physically active young adults. The method 

used in this study consisted of interviewing young adults (18-30 years of age). 

Why this selection was used was because this group of age were previously 

considered to have good health during their period of life, but new evidence shows 

that people of these ages are becoming increasingly inactive in their daily lives. 

Physically active people were chosen to see how their perceptions of movement in 

addition to their normal training meant to them. Six active young adults were 

recruited to the study and interviewed. The results showed that young adults 

understand the meaning of the positive effects of movement, but at the same time 

they were negatively motivated to visit park environments. The single movement 

in parks indicated by the participants was in the form of walks and jogging. 

Participants suggested that more types of activities (kiosks, outdoor gyms, etc.) 

should be available to increase the visitor level in park environments for a longer 

period of time, as well as conduct more daily living there. 

 

 

Key words: park environments, non-exercise physical activity, everyday 

movement, recreation, attention restoration theory, physical activity, young adults, 

health 
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1 Inledning 
 

Otillräcklig vardagsrörelse är ett problem som idag blir allt större i världen. Trots 

att människor idag blir allt mer fysiskt aktiva minskar den rörelse i vardagen som 

krävs för att upprätthålla en god hälsa och minska risken att dö i förtid. Denna risk 

kvarstår oavsett om den rekommenderade dosen av fysisk aktivitet per vecka (150 

minuter) uppfylls hos befolkningen eller inte (van der Ploeg, et.al. 2012, s.2). En 

målgrupp där detta problem ökat hos är unga vuxna (18 - 30 års ålder) (Rutherford 

& Fox, 2010, s. 468). Tidigare ansedd som en period av god hälsa och 

välbefinnande, börjar övergången från tonåren till ung vuxen få allt mer 

erkännande som en viktig del av livet, där närvaron av ohälsosamma beteenden får 

allt större konsekvenser för resten av unga vuxnas liv (Nelson, et.al. 2008, s. 

2205). Samtidigt visar forskning på att två tredjedelar av de unga vuxna uppfyller 

den nationella veckorekommendationen av fysisk aktivitet, men spenderar även 

två tredjedelar per dag med någon form av inaktivt, stillasittande beteende (Unick, 

et.al. 2015, s.925). Dessa rön gör unga vuxna till en viktig och intressant målgrupp 

att undersöka, gällande deras stillasittande beteenden. 

  

Inledningsvis ställs först frågan: vad är då otillräcklig vardagsrörelse och på vilket 

sätt kan det motverkas? Här bör det först ses över vilka andra liknande problem 

som finns relaterat till detta område. Ett exempel är stillasittande, som är ett av de 

största folkhälsoproblemen i världen idag, inte minst i Sverige. Att enbart sitta still 

har visats vara en betydande faktor till för tidig död och anses ligga som grund för 

många typer av livsstilssjukdomar, bland annat cancer, hjärt- och kärlsjukdomar 

och diabetes (van der Ploeg, et.al.2012, s.3). Enligt Folkhälsomyndigheten (2016, 

s.57) definieras stillasittande beteende som aktiviteter som inte nämnvärt ökar 

energiutgifterna utöver ämnesomsättningen under vila. Exempel på stillasittande 

aktiviteter är TV-tittande, dator- eller tv-spel (ej stående), mobil- och 

datoranvändning, eller bilkörning. Att även ha ett stillasittande jobb bidrar negativt 

till denna ansamling av aktiviteter.  Men hur kan då stillasittande “botas”? För att 

motverka stillasittande beteenden krävs här en ökning av vad som tidigare 

forskning kallar för “non-exercise physical activity” eller förenklat: 

vardagsrörelse, som det också kommer benämnas som i resten av denna studie. 
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Vardagsrörelse beskrivs som all fysisk aktivitet som sker utanför planerad träning. 

Exempel på detta är transport utan assistans av motordrivna fordon (promenad, 

cykling, etc.), stående arbete/hushållssysslor, eller liknande aktiviteter för att som 

motsatt till stillasittande; öka energiutgifterna utöver vilometabolismen (den grad 

av ämnesomsättning som kroppen har under vila) (Melansson, 2017, ss. 41 – 42.). 

Det problem som framställs i denna studie är i sig inte en ökning av stillasittande 

idag utan istället en ökad brist på vardagsrörelse.  

 

I denna studie har det valts att fokusera på vardagsrörelse i relation till 

parkmiljöer. Detta då forskning visar på att olika typer av anlagda parkmiljöer 

bidrar till en ökad vardagsrörelse för människor som är bosatta i ett närbeläget 

område och spelar en viktig roll i att få fler människor att öka hälsa och välmående 

(Irvine et al. 2013, s.435). Forskning har visat på att brister på parkmiljöer i städer 

har lett till en ökning av stillasittande hos de boende i närområden kring parker 

(Floyd et.al. 2008, ss.299-303). Dessa faktorer gör parkmiljöer till en bidragande 

faktor till denna studie, i syfte att få ökad förståelse hur unga vuxna uppfattar 

vardagsrörelse och på vilket sätt parkmiljöer kan bidra till att öka vardagsrörelse 

för just denna målgrupp. 
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2 Syfte 
 

Syftet med denna studie är att undersöka relationen mellan vardagsrörelse och 

parkmiljöer utifrån fysiskt aktiva unga vuxnas uppfattning. 

 
3 Frågeställningar 
 

• Hur uppfattar unga vuxna parkmiljöer? 

 

• Vilken betydelse har parkmiljöer för vardagsrörelse?  

  



 

 4 

4 Tidigare forskning 
 

I detta avsnitt kommer den tidigare forskningen inom området att presenteras. 

Ämnen som berör parkmiljöer, vardagsrörelse och unga vuxna kommer att 

sammanställas för att ge en övergripande bild över det rådande forskningsläget 

inom dessa ämnen.   

 

4.1 Stillasittande och vardagsrörelsens betydelse 
 

Hellénius (2010, s.587) menar att personer som har en otillräcklig nivå av 

vardagsrörelse har en större risk för att drabbas av ohälsa. Fortsatt hävdar 

Hellénius (2010, s.587) att 30 minuter fysisk aktivitet per dag kan motverka risken 

för ohälsa med hela 28 procent. Nya rön har dock visat på att minst en timmes 

fysisk aktivitet per dag bör bedrivas (för att motverka effekten av åtta timmars 

stillasittande), vilket är betydligt högre än den nivå som idag rekommenderas runt 

om i världen (Ekelund et. al (2016, ss- 1306-1309). Fysisk inaktivitet bör dock inte 

ses som en synonym till otillräcklig vardagsrörelse utan bör ses som två olika 

saker. I framtiden menar Hellénius (2010, s.587) att rekommendationer om fysisk 

aktivitet och hälsa även bör innehålla undvikande av stillasittande och syfta till att 

bidra till ökad vardagsrörelse.  

 

Hellénius (2010, s. 587) menar även att stillasittande ökar risken för det metabola 

syndromet. Enligt Frazer (2015, s.125) är det metabola syndromet en term som 

används för en grupp av riskfaktorer för kranskärlssjukdomar och typ 2 diabetes. 

Symptom som är karakteristiska för det metabola syndromet är förhöjt blodtryck, 

en försämrad glukostolerans och central fetma (Frazer, 2015, s.125). Fortsatt 

hävdar Hellénius (2010, s.587) att en undersökning som utfördes på kvinnor visar 

att för varje stillasittande timme, till exempel genom TV-tittande, ökar risken för 

det metabola syndromet med hela 26 procent. Oberoende av annan medel- eller 

högintensiv fysisk aktivitet (Hellénius, 2010, s.587). 

 
4.2 Vardagsrörelse utomhus 
 
Enligt Wagner et al. (2015, s.1) har forskning visat att vardagsrörelse utomhus är 

mer njutbar för individen jämfört med inomhus. Dessutom har rörelse utomhus 
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även visat sig vara mer uppiggande genom interaktionen mellan individen och 

naturen och kan även motverka vitamin D-brist. På grund av detta menar Wagner 

et al. (2015, s.1) att främjandet av regelbunden vardagsrörelse utomhus istället för 

inomhusaktiviteter kan vara ett effektivt sätt att öka nivån av vardagsrörelse hos 

stillasittande individer. 

 

Enligt Pasanen, Tyrväinen och Korpela (2014, s.325) finns det även en koppling 

mellan närbelägna naturmiljöer och hälsa. Exponering för naturen, oavsett om det 

är bilder på natur eller verklig natur, har visat sig ge positiva hälsoeffekter. 

Tidigare epidemiologiska studier har visat att det finns en koppling mellan 

närbelägna naturmiljöer, såsom parker, och mindre sjuklighet. Det syns även 

tydligt att vardagsrörelser och exponering för natur påverkar generell och mental 

hälsa. Pasanen, Tyrväinen och Korpela (2014, s.325) påstår även att det syns 

kortsiktiga positiva effekter av vardagsrörelse i naturmiljö jämfört med 

vardagsrörelse i byggda miljöer. Även att få välmående rent mentalt har visat sig 

vara en positiv effekt av vardagsrörelse i natur och parker. Dock ska det även 

påpekas att vardagsrörelse i grunden ger positiva hälsoeffekter oavsett miljö 

(Pasanen, Tyrväinen och Korpela, 2014, s.325). 

 

För att sedan se specifikt till parker menar Irvine et al. (2013, s.435) att parker har 

många potentiella sätt att ge positiva hälsoeffekter, exempelvis positiva känslor om 

sig själv och omgivningen, ett inre lugn, livsglädje, och tillfredsställelse för 

individen. 

 
4.3 Vädrets effekt på vardagsrörelse 

 
Även väder och klimat är en bakomliggande faktor till huruvida människor 

bedriver vardagsrörelse utomhus eller inte. Chan och Ryan (2009, s. 2650) 

undersökte hur vardagsrörelse korrelerar till väderförhållanden för att få en bättre 

förståelse för hur naturliga miljöer kan påverka vardagsrörelse hos individer och 

till slut även människors hälsa. Enligt Chan och Ryan (2009, s.2650) finns inte 

mycket forskning rörande detta ämne men studierna som faktiskt finns publicerade 

visar att nederbörd är något som korrelerar mycket med utebliven vardagsrörelse. 
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Nederbörd i form av snö har dock visat sig vara positiv för vardagsrörelse då det 

ökar den hos framförallt män. 

 

Detta styrker även Tucker och Gilliland (2007, ss. 909 - 910) som menar att det 

finns starka bevis på att vardagsrörelse är starkt kopplat till miljön som individen 

befinner sig i. Dock är vädret ett problem för vissa människor då de befinner sig 

utomhus. Fortsatt hävdar Tucker och Gilliland (2007, ss. 909 - 910) att mängden 

dagsljus och extrema temperaturer är faktorer till en utebliven vardagsrörelse 

utomhus, speciellt för uteblivna promenader. Sammanfattningsvis kan väder, på 

både positiva och negativa sätt, påverka människor till att utföra vardagsrörelse 

utomhus (Tucker och Gilliland, 2007, ss. 909 - 910). 

 

Hillier et al. (2014, s. 202) undersökte var individer som lever i urbana miljöer, 

bedriver sin vardagsrörelse eller utövar fysisk aktivitet. Denna studie visade att 

64% av respondenterna var aktiva endast inomhus och 23% av respondenterna var 

aktiva utomhus. 13 % var fysiskt aktiva både inomhus och utomhus.  Av de 

personer som var aktiva inomhus var 50% aktiva i hemmet, 27% var aktiva på ett 

gym eller liknande, och 22% var aktiva på jobbet. Av de personer som var fysiskt 

aktiva utomhus var 23% aktiva i en park och 64% var aktiva på trottoarer eller 

gator (Hillier et al. (2014, s. 202). Hug et.al. (2009, s.976) menar vidare att med en 

ökad urbanisering minskar möjligheterna till att bedriva vardagsrörelse utomhus i 

närområdet. Studiens resultat visade på att deltagarna fann aktiviteter utomhus mer 

uppiggande och förfriskande. 

Vidare menar Hug et.al. (2009, s. 976) att många boende i städer har lite tid att ta 

sig utanför stadsmiljön för att bedriva rörelse utomhus i naturliga miljöer på grund 

av brist på både tid och pengar. Även fast dessa boende har möjlighet att bedriva 

aktiviteter inomhus, angav respondenterna i studien att de inte får samma typ av 

fördelar, sett till stressminskning eller uppfriskande känsloupplevelser. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 7 

4.4 Vardagsrörelse i parkmiljöer 
 
Parkmiljöer definieras av NE (2017) som:  

 

större trädgårdsanläggning där gräs-, blomster-, busk- och trädplanteringar 

genomkorsas av ett system av promenadvägar och där kanaler och dammar 

tillsammans med skulpturer, fontäner, paviljonger samt andra mindre 

byggnadsverk ofta ingår. 

 

Ett antal studier har gjorts gällande vardagsrörelse i parker däribland Floyd et.al. 

(2008, ss.299 - 303) som har gjort en studie där observationer på olika typer av 

vardagsrörelse har gjorts på parker i två städer. Parker i stadsmiljö har visats sig 

kunna spela en viktig roll i att öka vardagsrörelse för människor. Detta för att 

parkmiljöer erbjuder en rad olika aktiviteter inom olika områden, som antingen är 

gratis för besökarna eller i vissa fall kostar en låg summa pengar. Att ha tillgång 

till parkmiljöer i städer har identifierats som en viktig faktor till ökad 

vardagsrörelse (Floyd et.al, 2008, s.299). För att ge exempel om vad 

vardagsrörelse eller aktiviteter i parker innebär visades det i studien att 28% av de 

som observerades som hade en mer intensiv form av aktiviteter i parker, hade det 

på öppna ytor, medan 32% - 34% var aktiva på olika sport-och idrottsanläggningar 

som placerats ut i parkerna. Överlag visade studien att 11% av de som 

observerades och besökte parker deltog i någon form av intensiv aktivitet och 23% 

observerades promenera. Pojkar och män var mer förekommande än flickor och 

kvinnor. Fler vuxna än barn befann sig i parkerna men fler barn observerades vara 

mer aktiva än de vuxna (Floyd et.al, 2008, s.301). 

 

Även Cranney et al. (2016, s.26) hävdar att offentliga öppna ytor, som till exempel 

parker i urbana miljöer, kan främja vardagsrörelse och kan även bidra till att öka 

vardagsrörelser hos många delar av befolkningen. Fortsatt menar Cranney et al. 

(2016, s. 26) att en bra strategi för att främja hälsa och vardagsrörelse är att 

förbättra kvaliteten på de redan befintliga parkerna. Särskilt viktiga är dessa 

insatser för socioekonomiskt svaga grupper menar Cranney et al. (2016, s. 26) 

framförallt på grund av att parkerna ofta är gratis. 
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4.5 Tillgång till parkmiljöer i Sverige 
 

Statistik visar enligt Svanström (2010, s. 14) att i de största städerna i varje län ser 

tillgängligheten till parkmiljöer mycket olika ut för den svenska befolkningen. 

Andelen som saknar parkmiljöer inom 300 meter från bostaden varierar ända från 

4% till 30%. De städer och tätorter som har bäst tillgång till parkmiljöer är Tumba, 

Skövde och Södertälje, där andelen som saknar parkmiljöer inom 300 meter endast 

är 4% av befolkningen. I Falun, där denna studie kommer att utföras, saknar cirka 

17% parkmiljöer i närområdet (Svanström, 2010, s. 14). 

 

4.6 Vuxenlivets början 

 

Nelson et al. (2008, s.2205) menar att under de senaste 50 åren har stora 

förändringar skett i befolkningen, såsom ökningar av eftergymnasial utbildning, 

befolkningen ingår äktenskap senare och barnafödande har också inträffat senare i 

befolkningens liv. Dessa förändringar har öppnat en dörr för en period av 

“vuxenlivets början”. Detta stadie i livet definieras vanligtvis som individer i 

åldrarna 18 – 30 år (Rutherford & Fox, 2010, s. 468). Denna period kännetecknas 

ofta med viktiga ansvar såsom eget boende och ett ökat eget beslutsfattande. 

Fortsatt hävdar Nelson et al. (2008, s. 2205) att detta stadie även medför ansvar för 

saker som ekonomisk självständighet och stabilt arbete. Denna period i livet kan 

dock bli förbisedd, men i dessa åldrar etableras också långsiktiga beteendemönster 

rörande hälsa (Nelson et al., 2008, s.2205). 

 

4.7 Unga vuxnas fysiska aktivitet i parkmiljöer 
 
Utomhusområden såsom större parkmiljöer kan enligt Boone-Heinonen et al. 

(2010, s.295) vara en resurs för vardagsrörelse hos unga vuxna. En studie gjord av 

Boone-Heinonen et al. (2010, s. 297) visar korrelationen mellan parker och 

vardagsrörelse hos unga vuxna. Då det gäller manliga unga vuxna. visade det sig 

att större parkmiljöer gav 62% bättre odds till att de utövade någon form av 

vardagsrörelse utomhus. Hos kvinnliga unga vuxna. visade det sig att om individen 

i fråga bodde nära en stor park var det högst troligt att individen utövade någon 

form av aktivitet i den. Det visade sig också att i de fall då unga vuxna. bodde nära 
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en park var det signifikant större chans för vardagsrörelse, likaså om unga vuxna. 

bodde nära större parkmiljöer (Boone-Heinonen et al., 2010, s. 297). 

 

Enligt Mak et al. (2011, s.4) är även vardagsrörelse något som är lättare att öka hos 

unga vuxna jämfört med planerad fysisk aktivitet oavsett kön och ålder. 
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5 Teoretiskt ramverk 
 
Då det gäller analys av det framtagna resultatet kommer två teorier att användas, 

Attention Restoration Theory och Theory of Planned Behavior. Dessa två teorier 

kommer användas på grund av dessa anses vara relevanta för studiens syfte.  

 

Attention Restoration Theory (ART) är en teori som i huvudsak menar att 

människor kan koncentrera sig bättre efter de har spenderat tid i naturliga miljöer, 

eller sett dem på fotografier (Kaplan, 1995, ss.160-180). ART kommer att 

användas i denna studie för att analysera svaren från den enkät som nyttjas i 

studien. Enkäten kallas Perceived Restoration Scale (PRS) (Korpela & Hartig, 

1996, ss.249 – 258) och kommer bidra till att få en förståelse över hur 

studiedeltagarna uppfattar olika bilder på parkmiljöer som kommer att visas under 

intervjun. Detta för att det ansågs svårt att få en helhetsbild av alla känslor bara 

genom muntliga frågor, främst på grund av tidsbrist. Dessutom kommer vissa av 

frågorna beröra känslorna kring parker vilket förhoppningsvis även kan kopplas 

till ART.  

 

Den andra teorin som kommer användas i denna studie kallas Theory of Planned 

Behaviour (TPB). Denna teori bygger på socialpsykologen Icek Ajzens (1991, ss. 

1120 – 1124) arbete om attityder och intentioner. Genom dessa attityder och 

intentioner försöker teorin förklara och förstå bakgrunden till människors 

beteende. TPB kommer nyttjas på grund av att frågorna i de intervjuer som 

kommer att genomföras delvis berör deltagarnas attityder om vardagsrörelse och 

deras uppfattning om vikten av att röra på sig. 

 
5.1 Attention Restoration Theory 
 
För att bedöma huruvida natur- och parkmiljöer bidrar till en ökad, positiv mental 

effekt eller inte hos människor används Kaplans (1995, ss.160 – 190) teori 

Attention Restoration Theory (ART). Teorin menar att upplevelsen av naturliga 

miljöer har en stärkande effekt på människors mentala återhämtning och bidrar till 

en ökad hälsoeffekt. Inom denna teori är återhämtad uppmärksamhet den 

viktigaste byggstenen. Detta förklaras genom fyra begrepp som Kaplan (1995, 
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ss.169 – 190) anser viktiga: Directed Attention, Directed Attention Fatigue, 

Effortless Attention, och Restored Attention.  

 

● Directed attention (direkt uppmärksamhet) är då en person använder 

hjärnans mekanismer för uppmärksamhet som hanterar inkommande 

distraktioner medan personen försöker fokusera på en specifik uppgift 

(Kaplan, 1995, s. 170). 

● Directed attention fatigue (direkt uppmärksamhetströtthet) är ett 

neurologiskt fenomen som är ett resultat från överanvändning av hjärnans 

mekanismer för uppmärksamhet, vilket ger en trötthetskänsla (Kaplan, 

1995, s. 170). 

● Effortless attention (oavsiktlig uppmärksamhet) är den koncentration som 

inte kräver någon ansträngning, det vill säga oavsiktlig uppmärksamhet, 

detta ger ofta en stärkande känsla (Kaplan, 1995, s.172). 

● Restored attention (återställd uppmärksamhet) är då den direkta 

uppmärksamheten bryts av med någon annan aktivitet eller genom 

oavsiktlig uppmärksamhet. Detta medför att risken för “direkt 

uppmärksamhetströtthet” minskar (Kaplan, 1995, s. 174).  

 

Fortsatt menar Kaplan (1995, s.180) att detta koncept kring uppmärksamhet 

förklarar hur en person kan utföra en aktivitet eller ett arbete och vara utmattad 

efter den genom att denne kan ha råkat ut för ”direkt uppmärksamhetströtthet” 

(Kaplan, 1995, s.180). Kaplan (1995, s.180) menar även att stress hör ihop med 

konceptet kring uppmärksamhet. Detta då informationsprocesserna i hjärnan ofta 

är krävande och är relaterade till “direkt uppmärksamhetströtthet”, och under vissa 

omständigheter är dessa processer också kopplade till stress. ”Direkt 

uppmärksamhetströtthet” gör ofta att människor blir lättirriterade eller otåliga 

 

Naturliga miljöer ger ofta möjlighet att observera saker med ”oavsiktlig 

uppmärksamhet”, till exempel moln som rör sig över himlen, eller vatten som 

porlar (Kaplan, 1995, s.174). Denna “oavsiktliga uppmärksamhet” motverkar ofta 

“direkt uppmärksamhetströtthet”. Fortsatt hävdar Kaplan (1995, s.174) att 

uppmärksamheten även kan “återställas” genom att exponeras för naturliga miljöer 
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då det visat sig ha stärkande effekter inklusive en ”återställd uppmärksamhet” 

(Kaplan, 1995, s.174).  

 

Det finns fyra olika komponenter som gör att en miljö kan kännas stärkande för en 

individ och ge “återställd uppmärksamhet”. Dessa fyra komponenter är: Being 

away, Fascination, Extent, och Compatibility. 

 

● Being away (vara ifrån): Det finns platser som kan ge en känsla av att 

individer får ett tillfälle av paus från vardagen. Platser där detta kan ske 

menas vara miljöer som ligger i närheten av vattendrag, berg, strömmar, 

floder och skogsmiljöer. Dessa platser är dock inte alltid lätta att nå, men 

andra naturliga miljöer är ofta lättare att nå som exempelvis parker. Kaplan 

(1995, s.174) menar att parker kan ge samma typ av känsla. 

 

● Fascination (fascination): Naturen är ofta fyllda med fascinerande saker 

som människor finner fängslande. Kaplan (1995, s.174) menar att moln, 

solnedgångar, snö, eller ljudet av löv i vinden kan vara saker som är 

fascinerande för människor. Samtidigt sker denna typ av fascination i ett 

enkelt sammanhang och kräver inte mycket uppmärksamhet, vilket ger 

individen möjlighet att tänka på andra saker samtidigt (Kaplan, 1995, 

s.174). 

 

● Extent (utsträckning) Ofta ger vildmarker en känsla av stor utsträckning, 

alltså att vildmarken i detta fall känns stor. Dock kan även en mindre park 

ge en känsla av stor utsträckning till exempel genom att stigar och 

gångbanor blir designade så att platsen känns större. Utsträckningen ger 

ofta en känsla av att individen kan göra saker denne tycker om i miljön och 

känns mindre förvirrande och mindre kaotiskt. 

 

● Compatibility (förenlighet):  Enligt Kaplan (1995, s.174) upplevs naturliga 

miljöer ofta som att det finns en särskild resonans mellan platsens 

egenskaper och mänskliga benägenheter. För många människor känns det 

ofta lättare att fungera i naturliga miljöer då det kräver mindre ansträngning 
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jämfört med att fungera på “civiliserade” platser, även om de har mycket 

mer kännedom om det senare. 

 

Dessa komponenter är viktiga för att en plats ska kännas stärkande, vilket naturliga 

miljöer kan bidra till (Kaplan, 1995, s.174). 

 

Sammanfattningsvis är konceptet i denna teori att människor kan koncentrera sig 

bättre efter de har spenderat tid i naturliga miljöer. Även att bara se naturliga 

miljöer på fotografier kan ge stärkande känslor och en “återställd uppmärksamhet” 

(Kaplan, 1995, ss.160 – 180). Huvudsakligen kommer ART att användas i denna 

studie för att förstå ifall parkmiljöer kan ha positiva hälsoeffekter hos de 

människor som kommer att delta.  

 
5.2 Theory of Planned Behavior 
 
I syfte att analysera resultatet och för att försöka förstå varför människor har (eller 

inte har) ett visst beteende gentemot det som kommer att undersökas, kommer 

teorin Theory of Planned Behavior (TPB) att användas. Denna teori bygger på 

socialpsykologen Icek Ajzens (1991, ss. 1120 - 1124) arbete om attityder och 

intentioner och genom detta, försöka förklara och förstå bakgrunden till 

människors beteende. Teorin är ett värdefullt tillägg till studien och dess utfall, då 

frågorna i den intervjun som kommer att genomföras kommer delvis att beröra 

studiedeltagarna attityder om vardagsrörelse och varför rörelse är viktigt (eller 

inte) för just dem. Hassmén, Hassmén och Plate (2003) menar i deras beskrivning 

av TPB att intentionen att bete sig på ett visst sätt är starkare om en individ har en 

positiv attityd gentemot beteendet i fråga. Som exempel, om attityden att besöka 

parker eller att bedriva vardagsrörelse är hög hos studiedeltagarna, kommer det bli 

lättare att ta reda på deras inställning mot att utföra dessa beteenden eller inte. Av 

denna anledning kommer TPB att användas för att underlätta analysarbetet av det 

insamlade resultatet.  

 

Enligt Theory of Planned Behavior är intentioner (och beteenden) funktioner av tre 

grundläggande faktorer: den naturliga personligheten (attityden mot beteendet), det 

sociala inflytandet (subjektiva normer) samt att hantering av kontrollbehov 
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(uppfattad beteendekontroll). Dessa tre faktorer kommer att förklaras mer utförligt 

nedan. 

 

5.2.1 Den naturliga personligheten  
 

I attityden mot ett nytt beteende faller det på individen att bedöma om denna är 

positivt eller negativt inställd mot denna attityd. Denna attityd återspeglar en 

individs personlighet och personligheten i sin tur styr utfallet av attityden. Den 

naturliga personligheten kan också beskrivas som en persons observerbara svar i 

en given situation med hänsyn till ett visst mål (Icek Ajzens, 1991, ss. 1120 - 

1124) 

 

5.2.2 Det sociala inflytandet 
 

Den andra faktorn som avgör en persons intention eller beteende beskrivs som 

påverkan av subjektiva normer. Alltså, om andra personer exempelvis uppmuntrar 

en attityd mot ett nytt beteende, kommer chansen vara större att attityden mot 

beteendet stärks (Icek Ajzens, 1991, ss. 1120 - 1124). 

 

5.2.3 Hantering av kontrollbehov 
 

Det tredje och sista steget i TPB menar att om en person känner att denne kommer 

kunna ha en upplevd kontroll av situationen innan denna åtagit sig en ändring 

gentemot det nya beteendet. Det kan också förklaras som en persons upplevda 

lätthet eller svårighet att utföra det särskilda beteendet (Icek Ajzens, 1991, ss. 1120 

- 1124). 

 

Ajzens (1991, ss. 1120 - 1124) menar att om alla dessa faktorer uppfylls hos en 

individ, kommer dennes attityd gentemot ett nytt beteende vara positivt och 

därmed är chansen att denne kommer genomföra de handlingar som leder mot det 

nya beteendet. I denna studie kommer TPB att användas för att analysera utfallet 

av resultatet, just för att försöka urskilja deltagarnas attityder gentemot 

vardagsrörelse i parkmiljöer. 
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6 Metod 
 

Med metod menas den, eller de, specifika “tekniker” som används för att samla in 

och analysera data (Fejes & Thornberg, 2015, s.22). Studien som genomförts 

benämns huvudsakligen som kvalitativ med ett kvantitativt inslag. Om en forskare 

vill genomföra en kvalitativ studie, syftar denne till att ta reda på “hur?” och 

“varför?”, istället för det en kvantitativ studie vill undersöka, vilket till exempel 

kan vara “vad? och “när?”. Ett exempel på en kvalitativ metod är intervjuer, 

medan exempel på en kvantitativ metod kan vara att undersöka genom en enkät. 

Metoden som användes i denna studie bestod främst av intervjuer där även en 

enkät användes i samband med intervjuerna. Intervjuerna syftade främst till att ta 

reda på förståelse kring den relation som undersöktes, för att hitta och belysa de 

tankar som intervjudeltagarna hade kring vad vardagsrörelse och parkmiljöer 

betyder för dem. Detta menar Fejes och Thornberg (2015, s. 190) är en av 

fördelarna med intervjuer, då metoden ger svar på det en enkät inte kan. Den enkät 

som användes ansågs istället vara ett starkt komplement just för att denna belyste 

upplevelser kring det ämne som undersöktes, samt att det var mer tidseffektivt. 

Enkäten användes för att ta reda på deltagarnas känslor om naturmiljöers påverkan 

på människor och vilka positiva kvalitéer dessa kan ha för att förbättra människors 

mentala hälsa. Därav kunde det fastställas huruvida intervjudeltagarna upplevde 

parkmiljöer stärkande och positiva eller inte. Att istället ställa intervjufrågor 

rörande det enkäten tog upp ansågs omfattande och på grund av tidsbrist valdes 

istället denna enkät för att utnyttja intervjutiden mer effektivt.   

 
6.1 Metodansats 

 
Inför studien valdes en fenomenografisk metodansats, som används för att 

beskriva och analysera kvalitativa data samt människors tankar om olika fenomen i 

omvärlden. Fenomenografi används främst för insamlade data från 

halvstrukturerade intervjuer. Denna typ av intervjuer användes även i denna studie. 

Ett begrepp som är centralt inom fenomenografin är uppfattning. Att uppfatta 

något är enligt Fejes och Thornberg (2015, s.162) ett sätt att förstå eller att erfara 

något, eller i annan mening; att försöka förstå någon annans sätt att förstå sin 

omvärld med en djupare insikt. För att förstå djupet av ett ämne menar Fejes och 
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Thornberg (2015, ss. 162 - 172) att all uppmärksamhet ska riktas på det fenomen 

ska undersökas (djupinriktning), istället för att endast få en övergripande bild av 

texten i sig (ytinriktning). I denna studie skulle förhållningssättet till det 

undersökta ämnet utgå efter en djupinriktning. För att tillägga utgick även studien 

utifrån ett holistiskt synsätt, som syftar till att söka uppfattning om ämnets helhet, 

alltså att få en bredare överblick av ämnet. Detta synsätt är i sin tur kopplat till den 

djupinriktning som beskrevs, på det sätt ämnet i denna studie ska förstås på djupet 

och undersökas utifrån ett helhetsperspektiv (Fejes & Thornberg, 2015, ss.162-

172).  

 
6.2 Frågeformulering 

 
Halvstrukturerade intervjuer användes i denna studie och enligt Hassmén & 

Hassmén (2008, s.254) ska dessa intervjuer ha både öppna och slutna frågor och 

följdfrågor kan ställas. I denna studie valdes det att utgå från det Krag Jacobsen 

(1993, s. 103) beskriver, att öppna frågor ofta inleds med ord som “hur”, “vad” 

eller “varför”, medan slutna frågor ofta inleds med orden “när”, “vilka” eller “hur 

många”. De öppna frågorna tillgängliggör längre och mer beskrivande svar, medan 

de slutna frågorna ofta ger kortare svar (Krag Jacobsen, 1993, s. 103). Både öppna 

och slutna frågor användes i denna studie (se bilaga 2) och formulerades även 

utefter den tidigare forskningen som fanns publicerad.  

 
6.3 Urval 
 
Urvalet som valdes till studien var 6 stycken unga vuxna mellan åldrarna 18 till 30 

år som var aktiva på tre olika gymanläggningar i Falun. Detta var ett strategiskt 

urval som Trost (2011, s.138) definierar som att forskaren utgår från ett antal 

variabler som har en teoretisk betydelse. Forskaren utgår sedan ifrån dessa för att 

hitta intervjupersonerna. Unga vuxna som var aktiva på gymanläggningar 

utspridda över Falun valdes genom detta urval för att få en så bra spridning på 

urvalet som möjligt, och dessutom gym som ligger olika distanser från parker. 

Detta var intressant att undersöka på grund av att möjliga skillnader skulle kunna 

urskiljas i inställningar till parkbesök, från de som utövar sin fysiska aktivitet på 

ett gym nära parkmiljöer och de som utövar fysisk aktivitet på ett gym längre ifrån 

parkmiljöer. 
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Bell (2016, ss. 190-191) menar att det är viktigt att forskaren säkerställer att 

deltagaren i intervjun känner till syftet med forskningen och deras rättigheter. Det 

vill säga att forskaren har ansvaret att informera om vad undersökningen handlar 

om och varför forskaren vill intervjua deltagaren, vilken typ av frågor som 

kommer att ställas och även vad forskaren ska göra med informationen som 

deltagaren ger. 

 
6.4 Datainsamling/Genomförande 
 
Då studien undersökte människors uppfattning valdes intervjuer på grund av att 

denna kvalitativa metod enligt Bell (2016, s.190) ger ett rikt material. Dessutom 

menar Eriksson och Hultman (2015, s.104) att intervjuer ger mer utförliga svar och 

ger även en möjlighet att tolka kroppsspråk och annat som inte går att fånga på 

andra vis. Hassmén och Hassmén (2014, s.104) hävdar även att kvalitativa 

metodansatser producerar beskrivande data. Detta gör att kvalitativa metoder ofta 

är bra då det gäller att få en förståelse av upplevelser, känslor eller erfarenheter 

genom att fråga deltagaren om ett fenomen, eller innebörden av det fenomen 

forskaren valt att undersöka (Hassmén & Hassmén, 2014 s.104).  

 

För att vidare beskriva genomförandet så formulerades frågorna gentemot den 

tidigare forskningen som fanns publicerad och även genom det Krag Jacobsen 

(1993, s. 103) förklarar kring öppna och slutna frågor. Enkäten kallad PRS valdes 

ut även och fotografier togs till de kommande intervjuerna. Därefter rekryterades 

sex stycken aktiva unga vuxna från tre olika gym i Falun som skulle vara delaktiga 

i studien. Bell (2016, s. 190) menar även att pilotintervjuer, eller testintervjuer är 

bra att göra innan de riktiga intervjuerna. Två pilotintervjuer utfördes inför denna 

studie i ett försök att ta reda om intervjufrågorna, enkäten och bilderna var 

kvalificerade för de följande intervjuerna. Bell (2016, s. 201) menar även att 

intervjuer bör utföras på en plats där inga störningsmoment finns, som exempelvis 

andra personer som pratar. På grund av detta genomfördes intervjuerna i ett tyst 

och avskilt grupprum på Högskolan Dalarna.  
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Enligt Bell (2016, s.192) bör även intervjuer spelas in på grund av att forskaren 

inte frenetiskt behöver skriva under intervjuns gång. Det är dock viktigt att fråga 

deltagaren om denne tillåter att forskaren spelar in intervjuerna (Bell, 2016, s. 

192), vilket även gjordes. Enligt Bell (2016, s.197) kan dock 

inspelningsinstrument vara hämmande för vissa personer och deltagaren kan uttala 

sig mer försiktigt då ljud spelas in och detta är något forskaren bör vara medveten 

om.  

 

Vidare hävdar Fejes och Thornberg (2015, s.166) att efter intervjun är slutförd kan 

ljudinspelningen med fördel transkriberas. Transkribering definieras som att 

forskaren skriver ut inspelningen i text. Detta gjordes för att analysarbetet ska 

kunna utföras på ett grundligt och tillförlitligt vis (Fejes & Thornberg, 2015, 

s.166). 

 
6.5 Bildanalys 
 
I samband med intervjutillfället skulle även fotografier visas för deltagaren, i syfte 

att ta reda på intervjudeltagarnas gemensamma upplevelse av parkmiljöers effekt 

för den mentala hälsan. Detta kallas också enligt Aspers, Fuehrer och Sverrisson 

(2004, s.298) för fotoeliciteringsmetod, där syftet är att stimulera till en reaktion 

från deltagaren och locka fram en respons. Enligt Eksell och Thelander (2014, 

ss.64 -65) används fotografier genom elicitering för att skapa kommunikativa 

broar mellan intervjuare och intervjudeltagare. Bilderna som visas bidrar till att 

reducera betoningen på det verbala och ge möjlighet för intervjudeltagaren att 

uttrycka sig på andra sätt. En annan fördel med eliciteringsmetoden är att det inte 

blir problem när tystnad uppstår, utan istället ges ett tillfälle för den som intervjuas 

att tänka efter och reflektera kring det ämne som diskuteras (Eksell & Thelander, 

ss.64 - 65).  

Responsen om bilderna utfrågades översiktligt, men innan detta fick deltagaren 

själv först fylla i en skala precis efter det att bilderna visats. Denna skala är 

utformad efter Kaplans (1995, s. 174.) teori om naturmiljöers hälsofrämjande 

egenskaper, kallad Attention Restoration Theory. Den skala som då användes 

kallas Perceived Restorativeness Scale och är således utformad för att utvärdera 

olika individers uppfattning om naturmiljöers positiva egenskaper, utifrån olika 
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påståenden och beskrivs mer utförligt i nästkommande avsnitt (Korpela & Hartig, 

1996, ss.249 - 258). Även tankar om den ifyllda skalan (PRS) efterfrågades. 

Bilderna som visas under intervjutillfället togs på parkmiljöer i Falun och 

presenteras i ett bildspel med duration 2 minuter, bestående av 10 bilder (ca 12 

sekunders visning per bild). Detta gjordes för att alla deltagare skulle få samma 

förutsättningar gällande deras upplevelse om de parkmiljöer som undersöks och 

visas. Vidare menar Eriksson och Göthlund (2012, s. 22) att en person tolkar ett 

fotografi beroende på tidigare erfarenheter, och personens egna bild av 

verkligheten, men också miljön som individen befinner sig i vid tillfället denne 

betraktar bilden. Detta tas i beaktande under genomförande och analys. 

Inkluderingskriterierna för de utvalda bilderna togs fram utifrån 

Nationalencyklopedins (2017) definition på park, där några eller alla av de 

följande egenskaperna eller objekt skulle finnas med: större trädgårdsanläggning 

där gräs-, blomster-, busk- och trädplanteringar genomkorsas av ett system av 

promenadvägar och där kanaler och dammar tillsammans med skulpturer, fontäner, 

paviljonger samt andra mindre byggnadsverk ofta ingår (NE, 2017). 

 
6.6 Perceived Restorativeness Scale och Attention 

Restoration Theory 
 
Korpela och Hartig (1996, ss.249 – 258) tog fram Perceived Restorativeness Scale 

utifrån en av de teorierna som användes i denna studie. Teorin som nyss beskrivet 

är kallad Attention Restoration Theory (ART) och bygger på hur olika miljöer 

anses ha olika stärkande (förkl. Restorative = Stärkande) kvalitéer i ett 

hälsofrämjande syfte. Naturmiljöer anses som exempel ha ett högre stärkande 

värde än byggda stadsmiljöer. För att utvärdera detta värde tog Korpela och Hartig 

(1996, ss.249 – 258) fram en skala (se bilaga 3), som bygger på ART och kallas 

PRS. I denna skala finns 16 olika påståenden som fylls i efter en värdering mellan 

0 – 5, där 5 anses högt och 0 lågt. Efter att skalan har fyllts i analyseras denna med 

hjälp av ART, där svaren i sin tur delas in i fyra underkategorier. Dessa kategorier 

är beskrivna av Kaplan (1995, s. 174.) och har beskrivits tidigare i den här studien. 

Utifrån dessa underkategorier analyserades resultatet utifrån ART i syfte att ta reda 

på en plats, eller som i denna studies fall, en bilds stärkande värde.   
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6.7 Analys av data 
 
Efter det att intervjuerna transkriberats och resultaten av PRS analyserats, som 

ovan beskrivet, påbörjades analysarbetet av de transkriberade texterna. För att 

kunna analysera det material som samlas in från de inspelade intervjuerna krävdes 

en analysmodell. Som tidigare nämnt skulle studien ha en fenomenografisk ansats 

och därför användes även en fenomenografisk analysmodell. Denna modell 

beskriver Fejes och Thornberg (2015, s.162) som ett sätt att kategorisera det 

insamlade resultatet, för att lättare skapa en helhetsbild över förståelsen av de 

intervjuer som genomförts, vilket ofta används vid en kvalitativ analys av ett 

fenomen. Denna modell beskrivs i sju steg: 

 

1.    Att bekanta sig med materialet: I detta steg läses de transkriberade 

intervjuerna flertal gånger tills forskaren är bekant med materialet. 

Anteckningar och notiser förs. 

2.   Kondensation: I detta steg startar analysen, där de mest signifikanta, 

betydelsefulla uttalanden väljs ut och skiljs bort från andra.    

3.     Jämförelse. Här försöker forskaren hitta likheter och skillnader inom 

materialet. 

4.   Gruppering: I detta steg grupperas de nu funna skillnaderna och likheterna, 

vilket innebär att forskaren samlar de utvalda stycken i olika grupper och 

försöker att relatera dem till varandra.   

5.     Artikulera kategorierna: Forskaren försöker i det här steget finna likheter 

mellan de utvalda kategorierna. Vikten här ligger på att kritiskt analysera 

essensen i de olika kategorierna, samt dra gränser för variationen av 

kategorier. 

6.     Namnge kategorierna: Här namnges de nu funna kategorierna utifrån det 

ämne som dessa innehåller 

7.     Kontrastiv fas: I det sista steget är det viktigt att granska alla stycken och 

se om de skulle kunna få plats i fler än en kategori, detta genom att 

kontrastera dem mot varandra (jämföra). 

 

Den fenomenografiska analysmodellen användes i denna studie som ovan 

beskrivet. Först lästes materialet, sedan skildes de mest relevanta uttalanden ut för 
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att jämföras och sedan kategoriseras. Slutligen grupperades och namngavs de 

framkomna kategorierna.  

 
6.8 Metoddiskussion 
 
I denna studie valdes en kvalitativ inriktning med ett kvantitativt inslag. Den 

kvalitativa inriktningen valdes på grund av att denna inriktning ofta syftar till att få 

en förståelse över “hur?” eller “varför?”. Då studiens syfte är att undersöka 

relationen mellan parker och vardagsrörelse ur unga vuxnas perspektiv ansågs 

kvalitativa halvstrukturerade intervjuer vara alternativet som skulle ge mest 

information. Halvstrukturerade intervjuer valdes genom den fenomenografiska 

metodansats som studien hade. Den fenomenografiska metodansatsen används ofta 

för att beskriva och analysera kvalitativa data och främst data från 

halvstrukturerade intervjuer.  

 

Under intervjun visades bilder, detta för att alla deltagare skulle få samma bild av 

vad en park var, och tidigare erfarenheter inte skulle påverka lika mycket. För att 

analysera detta valdes en enkät kallad PRS. Denna enkät valdes för att det ansågs 

fördelaktigt i jämförelse med att muntligt få fram alla tankar studiedeltagare hade 

kring bilderna och tankar gällande parker. Urvalet som valdes var unga vuxna (18-

30 år) som var aktiva på tre utvalda gym i Falun. Urvalet benämns som strategiskt, 

detta på grund av att de gym som valdes var utvalda på grund av deras placering i 

relation till parker, men även på grund av att det skulle ge en bättre spridning i 

urvalet. 

 

Gällande val av bildvisningsmetod har kritik har riktats mot fotoelicitering som 

metod av den anledningen att bilderna skulle styra intervjun, samt att visuella 

intryck riskerar att överbetonas på bekostnad av andra intryck. För att säga emot 

denna kritik har empiriska studier istället visat på att bilder snarare bidrar till att 

påminna intervjupersonen om fler sinnesintryck. Eksell och Thelander (2014, ss.64 

- 65) menar att det visuella blir således snarare en länk till andra sinnesintryck än 

en begränsning. Annan kritik har även riktats mot att just forskaren väljer de bilder 

som presenteras i intervjun, då antagandet blir då att denne är mest lämpad för att 

välja bilder. I denna studie undersöktes dock parkmiljöer i Falun, vilket också var 
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den miljö som presenterades på bilderna. Intressant blir då att diskutera huruvida 

studiens utfall berörde parkmiljöer eller de bilder som presenterades. På grund av 

tidsbrist, samt saknaden av en väldokumenterad lista över parker i Falun, ansågs 

de valda bilderna och den valda metoden kring visningen av dessa bilder ändå vara 

den mest fördelaktiga för studiens utfall.  

 

Den valda fenomenografiska metodansatsen ansågs vara den bästa på förhand, då 

alla aspekter hade analyserats och noga begrundats innan studien skulle 

genomföras. Dessutom ansågs halvstrukturerade intervjuer vara det mest 

fördelaktiga, detta då metodansatsen hade ett samband med denna typen av 

intervjuer. Enkäter var ett alternativ men då möjligheten till att generalisera inte 

eftersöktes valdes istället intervjuer. Dessutom får forskaren i det förstnämnda 

fallet inte ta del av tonlägen eller gester, som kan vara viktiga i en undersökning. 

Observation uteslöts också på grund av väderförhållanden under den tidsperiod 

som undersökningen skulle utföras under.  

 

En pilotintervju genomfördes för att undersöka om frågorna var relevanta och om 

de gav den data som eftersöktes. Efter denna pilotintervju upptäcktes vissa 

förändringar i frågorna och idén om bilder väcktes också vilket gjorde att PRS 

även eftersöktes och testades i en andra pilotintervju. Denna idé visade sig ge ett 

rikare material genom fler tankar kring parker från studiedeltagarna, och dessutom 

ge deltagaren en referens till hur en park kan se ut. Pilotintervjuerna hjälpte även 

till med att förstå att det som undersöktes hörde ihop med studiens syfte. 

 

Enligt Bell 2016, ss.179 – 180) är det tidsbegränsningen som avgör antalet 

människor som ska intervjuas. Därför måste urvalet begränsas till ett antal, eller 

stickprov även kallat. Under mycket stora undersökningar används urvalstekniker 

som ger en så stor mängd representanter från urvalet som möjligt. Då det är mindre 

undersökningar med en viss tidsbegränsning, krävs istället att forskaren får göra 

andra typer av urval, som i många fall inte ger lika mycket studiedeltagare. Detta 

är något som är acceptabelt om forskaren i fråga kan motivera sitt val och att 

forskaren är medveten om svårigheterna och begränsningarna detta medför (Bell, 

2016 ss.179-180). 
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Urvalet som valdes var sex stycken unga vuxna från tre utvalda gym. De gym som 

valdes låg olika distanser från centrum och olika distanser från parker. Detta på 

grund av att distanserna till centrum och parker skulle kunna påverka 

studiedeltagarnas uppfattning om parker i relation till vardagsrörelse. Det visade 

sig dock att distanserna inte hade någon betydelse för studiedeltagarnas 

uppfattning, vilket gör att vilka gym som helst hade kunnat användas i denna 

studie. Just gym valdes på grund av antaget att personerna som är aktiva på ett 

gym troligtvis var aktiva även utanför gymmet. Gällande individerna på dessa gym 

valdes personer som var mellan åldrarna 18 - 30 år. Som tidigare nämnt är det 

mellan dessa åldrar som hälsobeteenden fastställs inför hela livet (Unick et al., 

2015, s. 925). Enligt Unick (2015, s. 925) visar även forskning att två tredjedelar 

av de unga vuxna uppfyller den nationella veckorekommendationen av fysisk 

aktivitet, men spenderar även två tredjedelar per dag med någon form av inaktivt, 

stillasittande beteende. Detta gjorde att denna målgrupp var intressant att 

undersöka. 

 

Enligt Larsson (2005, s. 3) finns vissa kriterier för hur en studie kan uppnå 

kvalitet. Dessa kriterier bör appliceras och diskuteras inom alla studier för att 

försäkra sig om kvaliteten, dock kan inte alla kriterier appliceras på alla studier 

(Larsson, 2005, s.3). Det första kriteriet som här kommer att diskuteras är det 

etiska kriteriet. Detta kriterium syftar till de etiska överväganden som gjorts, och 

hur väl studiedeltagarnas uppgifter och uttalanden har behandlats. Denna studie 

utgick från Hassmèn och Hassmèn (2014, ss. 389 – 390) fyra krav som presenteras 

senare i detta arbete. Detta ansågs vara det mest relevanta för denna studie och 

användes också på grund av relevansen. En annan aspekt som Larsson (2005, s.10) 

visar är lögnaktighet i en studie. Då andra skribenter kan komma att använda 

denna studie som referens eller som utgångspunkt för sitt eget arbete har lögner 

undvikits helt.  

 

Även tillförlitligheten är ett kriterium som kan appliceras i denna studie. 

Tillförlitlighetsaspekten är ett mått på hur väl det som undersökts var menat att 

undersökas. I denna studie anses tillförlitligheten vara hög. Detta genom att 
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intervjufrågorna skapats utifrån syfte och tidigare forskning, dock bör frågorna ha 

utformats mer utifrån Theory of Planned Behaviour vilket inte gjordes. Enkäten 

som användes, kallad Perceived Restorativeness Scale, har i tidigare studier 

använts i bildsammanhang. Eftersom denna enkät endast användes för att förstå 

studiedeltagarnas tankar kring bilderna anses även denna del vara tillförlitlig. För 

att öka tillförlitligheten i denna studie borde fler intervjudeltagare använts. 

 

Även upplägget i arbetet med denna studie bör granskas. Då det är två skribenter i 

denna studie kan detta påverka skrivandet och framställandet av resultat, på grund 

av att båda skribenterna skriver på olika vis och anser olika saker vara relevanta. 

För att undvika problem med detta upplägg har båda skribenter läst det den andre 

har skrivit. Detta gör då att ändringar i text och formalia uppstår, och kan skapa 

mindre utrymme för feltolkningar. Då det gäller framställning av resultat kan den 

ene skribenten anse en sak medan den andre hävdar en helt annan sak. Detta har 

undvikits i största möjliga mån genom att båda skribenterna använt sig av samma 

metod som innan, att granska det den andre har skrivit. Här användes 

transkriberingarna som underlag i granskningen för att möjliggöra den mest 

tillförlitliga kontrollen.  

 

För att vidare gå in på vad som kunde gjorts bättre genom denna studie generellt 

sett finns några synpunkter om saker som skulle kunna ha gjorts på ett annat vis. 

Om syftet istället hade varit att generalisera, och inte undersöka uppfattningar över 

vardagsrörelse i parker, hade en större enkätundersökning kunnat användas. Detta 

hade gett en stor mängd data och hade kunnat ge en översikt över hur 

vardagsrörelse i parker ser ut idag inom det benämnda urvalet. 

Enkätundersökningen hade även kunnat kompletteras med intervjuer. Detta hade 

varit ett tillvägagångssätt som möjligtvis hade fungerat och gett en undersökning 

som kunde presenterats och använts av andra forskare som ett underlag till deras 

studie. Dock ansågs uppfattningar av vardagsrörelse i parker utifrån fysiskt aktiva 

unga vuxnas perspektiv intressantare, därför valdes detta tillvägagångssätt.  

 

Antalet intervjudeltagare kan även verka lågt, och hade kunnat vara mycket högre. 

Om antalet hade varit högre hade det gett mer data att analysera och hade gett ett 
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mer tillförlitligt resultat. Dock ansågs tiden vara alltför begränsad för att öka 

antalet intervjudeltagare, då intervjun först ska genomföras, och sedan även 

transkriberas och analyseras, därför valdes detta antal.  

Bilderna och enkäten testades innan studiens början. I syfte att få en ytterligare 

reflektion kring bilderna och enkäten hade möjligtvis fler tester kunnat 

genomföras. Detta hade kunnat ge en annorlunda respons och bildspelet hade 

kunnat förbättras på andra vis. 

 

Skribenterna som utfört denna studie har tillägnat sig teoretiska kunskaper inom 

intervjumetodik och samtalsstrategier, men har relativt lite erfarenheter. Detta kan 

påverka resultatet på ett sådant vis att viktig information kan ha blivit utelämnat 

från studiedeltagarna. Detta är något som har tagits i beaktning och den teoretiska 

bakgrunden byggdes på ytterligare med information kring intervjumetodik och 

strategier under en intervju i ett försök att väga upp den praktiska bakgrunden. 
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7 Etiska överväganden 
 
Hassmèn och Hassmèn (2014, ss. 389-390) menar att fyra olika krav bör tas i 

beaktande då det gäller etiska aspekter. Dessa fyra krav kallas informationskravet, 

nyttjandekravet, konfidentialitetskravet och samtyckeskravet och beskrivs nedan. 

 

Informationskravet: Enligt Hassmèn och Hassmèn (2014, ss. 389-390) definieras 

informationskravet som att forskaren informerar deltagaren i studien om deras 

uppgift i undersökningen och även villkoren som gäller för deltagaren. Forskaren 

förklarar även att det är helt frivilligt att delta i undersökningen och att deltagaren 

har rätt till att avbryta sin medverkan när som helst under studiens gång och ingen 

motivation eller förklaring behövs till avbrytandet (Hassmèn & Hassmèn, 2014, ss. 

389-390).  

 

Nyttjandekravet: Nyttjandekravet definieras som att forskaren i fråga tar hand om 

uppgifter insamlade om deltagarna i undersökningen. Vidare ska dessa uppgifter 

endast användas till forskningsändamål (Hassmèn & Hassmèn, 2014, ss. 389-390). 

 

Konfidentialitetskravet: Hassmén och Hassmén (2014, ss. 389-390) förklarar att 

konfidentialitetskravet syftar till att forskaren ser till att deltagarna ges största 

möjliga anonymitet och personuppgifterna från deltagaren förvaras på ett sådant 

vis att obehöriga inte kan ta del av dessa uppgifter (Hassmèn & Hassmèn, 2014, ss. 

389-390). 

 

Samtyckeskravet: Hassmén och Hassmén (2014, ss. 389-390) menar att 

samtyckeskravet syftar till att forskaren ska förklara för deltagaren att denne har 

rätt till att själv bestämma över sin medverkan helt och hållet (Hassmèn & 

Hassmèn, 2014, ss. 389-390). 

 

Detta styrker även Bell (2016, ss. 190-191) där de menar att det är viktigt att 

forskaren säkerställer att deltagaren i intervjun känner till syftet med forskningen 

och deras rättigheter. Det vill säga att forskaren har ansvaret att informera om vad 

undersökningen handlar om och varför forskarna vill intervjua deltagaren, vilken 



 

 27 

typ av frågor som kommer att ställas och även vad forskaren ska göra med 

informationen som deltagaren ger (Bell, 2016, ss.190-191). Dessa fyra krav och 

det Bell (2016, ss. 190-191) beskriver har tagits i beaktande och applicerats i 

denna studie genom muntlig och skriftlig information till intervjudeltagaren (se 

bilaga 1). Denna information bör även ges innan intervjun genomförs på grund av 

att deltagaren ska veta vad denne ger sig in på och även ha en möjlighet till att 

kunna tacka nej till genomförandet av intervjun. Dessa krav hjälper inte bara 

deltagaren utan hjälper även forskaren i förebyggande syfte om någon av 

deltagarna framför klagomål eller menar att de har blivit tvingade att svara på 

frågorna som ställs (Bell, 2016, ss. 190-191).  

 

  



 

 28 

8 Resultat 
 

 

Totalt sex intervjuer genomfördes och i samband med dessa samlades sex enkäter 

in. Först kommer deltagarna i studien att kort beskrivas i tabell 1, sedan 

presenteras och analyseras utvalda citat som ansågs relevanta för studiens syfte, 

indelade i lämpliga kategorier. Tre huvudkategorier valdes ut för att ge bättre 

förståelse av resultatet. Dessa kategorier namngavs som: Vardagsrörelse, 

Parkmiljöers betydelse och egenskaper, Attityder till vardagsrörelse i parkmiljöer.  

 

Tabell 1. Intervjudeltagare 

 
Ovan i tabell 1 visas information om de deltagare som medverkat i studien. 

 Varje deltagare har givits ett  

kodnamn som står i förhållande till vilket gym de har medlemskap hos. 

Intervjudeltagare Ålder Kön 

Nivå av 

stilla-

sittande 

(h/dag) 

Nivå av fysisk 

aktivitet(h/vecka) 

 

Gymmets 

placering i 

förhållande 

till park 

1.1 19 år Kvinna 3 – 4 h 7 – 9 h 

Utanför 

centrum utan 

anslutning till 

park 

1.2 28 år Kvinna 
10 – 11 

h 
5 – 6 h 

Utanför 

centrum utan 

anslutning till 

park 

2.1 22 år Man 8 – 9 h 4 – 5 h 

Inom 

centrum med 

anslutning till 

park 

2.2 25 år Kvinna 7 – 8 h 15 – 20 h 

Inom 

centrum med 

anslutning till 

park 

3.1 25 år Man 12 h 4 h 

Utanför 

centrum med 

anslutning till 

park 

3.2 28 år Man 8 h 8 h 

Utanför 

centrum med 

anslutning till 

park 
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8.1 Vardagsrörelse 
 

Följande avsnitt syftar till att presentera alla de utvalda citaten innehållande 

diskussioner och uppfattningar om just begreppet vardagsrörelse, utifrån det 

deltagarna sagt under intervjuerna.  

 

8.1.1 Vardagsrörelse, vad betyder det? 
 

Gällande studiedeltagarnas uppfattning av vad vardagsrörelse är och vad ordet 

betyder för dem antydde de att detta begrepp innefattar aktiva val i vardagen, eller 

sundare val i vardagen. Exempelvis att gå eller cykla som transport för att utföra 

ärenden eller ta sig till olika destinationer istället för att ta bil eller buss. Även att 

ta trappan istället för hissen antyddes hos majoriteten av studiedeltagarna. Detta 

exemplifieras tydligt genom den uppfattning som intervjuperson 2.1 har om 

begreppet vardagsrörelse.  

“Det skulle jag tolka som att gå och cykla till jobbet, ta trapporna 

istället för hissen, gå och handla istället för att ta bilen. Sådana 

saker.“ 

- Intervju 2.1 

Samtliga deltagare menade även att träning som exempelvis aktiviteter inom 

idrottsorganisationer eller träning på gym, inte var någon variant av 

vardagsrörelse, eftersom dessa aktiviteter är planerad. De ansåg istället att det är 

de icke planerade aktiviteterna i vardagen som är vardagsrörelse. Däremot 

framgick att studiedeltagarna inte helt uppfattade vardagsrörelse på ett sätt som är i 

överensstämmelse med den etablerade definition som används i forskning om 

vardagsrörelse. Den mest använda definitionen på vardagsrörelse beskrivs som all 

fysisk aktivitet som sker utanför planerad träning, vilket innefattar exempelvis 

städa, diska, laga mat och promenader. Majoriteten av studiedeltagarna i denna 

studie menade att diska eller städa inte var en typ av vardagsrörelse.  
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8.1.2 Vikten av att röra på sig 
 

Gällande betydelsen av att röra på sig ansåg studiedeltagarna att det var väldigt 

positivt för alla delar av individernas hälsa, både fysiskt och psykiskt. 

Intervjudeltagarna menade att de tränar på grund av att de anser att det är en rolig 

aktivitet, men också på grund av hälsoaspekter såsom skadeförebyggande 

anledningar och för att klara av vardagens utmaningar. Även undvikande av 

sjukdomar var en återkommande anledning till att utöva fysisk aktivitet. Dessutom 

tas psykologiska aspekter i beaktande av deltagarna då de menar att den fysiska 

aktiviteten även är bra för sinnet, och välbefinnandet. Samtliga deltagare ansåg att 

det var viktigt att röra på sig.  

 
8.1.2.1 Fysiologiska aspekter 

Fysiologiska aspekter som tas i beaktande av studiedeltagarna är exempelvis 

utseendemässiga fördelar med träning, ett bra mående, att klara av vardagens 

utmaningar, och som tidigare nämnt, hävdade även ett fåtal av studiedeltagarna att 

de tränade av skadeförebyggande anledningar och även för undvikande av andra 

sjukdomar. Detta exemplifieras utifrån intervjuperson 3.1 som svarade på frågan 

“varför tror du att det är viktigt att träna?”. 

“Dels för att må bra och dels för att se bra ut. Men för att orka med 

också.” 

- Intervju 3.2. 

Intervjuperson 3.1 exemplifierar även tydligt vikten av träning för undvikande av 

sjukdomar.  

“...så det är ju viktigt liksom av kardiologiska skäl. Alltså för att det 

ska fortsätta pumpa och så vidare.” 

-Intervju 3.1 

Detta synsätt återspeglas hos majoriteten av studiedeltagarna och verkar vara en 

viktig faktor till ett bra mående för dem. Även Blair och Morris (2009, s.253) 

menar att tidigare forskning visar att individer som är fysiskt aktiva har lägre risk 
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för hjärt- och kärlsjukdomar, men visar också många andra fördelar för hälsan. 

Detta stämmer helt överens med studiedeltagarnas upplevelser och uppfattningar 

kring fysisk aktivitet. 

8.1.2.2 Psykologiska effekter 

Då det gäller psykiska fördelar med fysisk aktivitet uttrycker majoriteten av 

deltagarna att det är viktigt genom att hävda att det är positivt för sinnet och 

välbefinnandet och minskar risken för psykisk ohälsa. Detta synsätt exemplifieras 

tydligt av intervjuperson 2.2. 

“Ja, det är viktigt, det tror jag. Både för själva kroppen och sinnet 

skulle jag säga. Alltså hjärnan. Psykologiskt och fysiskt.” 

-Intervju 2.2. 

De psykologiska aspekterna framkommer inte lika tydligt från studiedeltagarna i 

jämförelse med de fysiska aspekterna, däremot verkar det som att de psykiska 

aspekterna är viktiga för intervjudeltagarna. Att träning stärker välbefinnande och 

minskar risken för psykisk ohälsa stämmer bra överens med den tidigare forskning 

som finns. Till exempel menar Folkhälsomyndigheten (2016, s.57) att regelbunden 

fysisk aktivitet minskar risken för psykisk ohälsa markant och har dessutom även 

visat sig ge ett ökat välbefinnande och mindre upplevd stress. Även Szabo (2013, 

s.449) hävdar att de mentala fördelarna med fysisk aktivitet framställs upprepade 

gånger inom forskningen. 
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8.2 Parkmiljöers betydelse och egenskaper 
 

Nedan presenteras intervjudeltagarnas tankar om vad parkmiljöer betyder för just 

dem, samt det resultat från den enkät (PRS) som fylldes i av deltagarna. Även 

olika egenskaper med parker lyfts här fram, genom att presentera olika citat från 

de genomförda intervjuerna.  

 

8.2.1 Närhet till parker 

Gällande närheten till parker kunde tydliga mönster urskiljas i deltagarnas svar. 

Enligt deltagarna var närheten till parker en viktig faktor i syfte att besöka dem, 

både från deras egna perspektiv men också rent generellt för vad de anser att 

befolkningen tror.  

8.2.1.1 Studiedeltagarnas perspektiv 
 

För att se till studiedeltagarna personliga perspektiv och om det är viktigt för just 

dem att ha en park i närheten ansåg majoriteten av intervjudeltagarna att det var 

viktigt att ha nära till en park i syfte att besöka den. Intervjuperson 3.2 påvisade att 

närheten är viktig genom att uttrycka: 

“...ju närmare desto bättre skulle jag säga. Och då blir det av mycket 

oftare också.” 

-Intervju 3.2 

Även intervjuperson 1.1 menade att:  

“... det underlättar ju mycket, det är guld värt att ha väldigt nära till 

en natur.” 

-Intervju 1.1 

8.2.1.2 Uppfattningar om generella perspektiv 

För att se till vad studiedeltagarna rent generellt sett anser att befolkningen tror om 

närheten till parker visade det sig att närheten var en stor faktor även här. Detta 

exemplifieras av intervjuperson 2.1. 
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“Ja, jag tror att det är lättare för folk att besöka den om den är 

närmare. Jag tror nog många tänker att den parken är så långt bort, 

så måste vi gå ända bort dit. Tror jag.” 

-Intervju 2.1 

I en studie gjord av Combees, Jones och Hillsdon (2010, s.816) påvisas att 

användandet av grönytor minskade i takt med ökande avstånd. Fortsatt menar 

Combees et al. (2010, s.816) att personer som bor nära en park är mer benägna till 

att uppnå rekommendationen av fysisk aktivitet. Detta styrker studiedeltagarnas 

uttryck, då även forskningen visat att närheten till parker spelar en avgörande roll i 

användandet, oberoende av syftet med brukandet.  

8.2.1.3 Skillnaden mellan olika städer 

Intervjuperson 1.2 påvisar även skillnaden mellan olika storlekar av städer och 

användandet av parker då denne person jämför Falun med Stockholm. 

Intervjuperson 1.2 fick frågan “tror du att det är viktigt att ha nära till en park?”. 

“Nej, inte här i Falun för här är det så pass nära till annan natur som 

jag tror att folk hellre föredrar att vara vid, däremot skulle du fråga i 

Stockholm, då tror jag att du skulle få ett helt annat svar för att där 

tror jag parkerna utnyttjas av mycket fler människor och på ett helt 

annat sätt. ” 

-Intervju 1.2 

Enligt Faskunger (2008, s.18) är parker viktiga tillgångar för samhället eftersom de 

är de enda platser som många individer i större städer kommer i kontakt med 

naturliga miljöer. Detta kan vara en anledning till att denne studiedeltagare anser 

att Stockholms befolkning har en annan användning av parker då det är en större 

stad jämfört med Falun. Stockholm har en landareal på 187,16 kvadratkilometer, 

varav 40 procent är park- och grönområden (Stockholm Stad, 2017). Den höga 

andelen park- och grönområden tillgängliggör även användandet för stora delar av 

Stockholms invånare. Detta kan också vara en anledning till att denne 
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studiedeltagare menar att svaren hade varit annorlunda om de hade ställts till 

Stockholms befolkning.  

8.2.2 Promenader och transporter 

Överlag upplevde deltagarna som ovan nämnt att närheten till parker spelade stor 

roll i syfte till att regelbundet besöka dem. Det som vidare efterfrågades i samband 

med närhet till parker är vilket transportmedel de skulle kunna tänka sig att 

använda om parken låg längre bort. Detta för att se hur mycket rörelse deltagarna 

var beredda att genomföra i syfte att besöka parker och därmed få in begreppet 

vardagsrörelse i sammanhanget. Här var åsikterna mer delade, då vissa svarade att 

de sällan går, utan brukar cykel eller bil för att ta sig till parken. 

“Jag tror att om man har långt till en park så tar man sig dit utan att 

gå kanske man tar sig dit på något annat sätt…. Man orkar inte gå mer 

än 2,5, 3 kilometer för att besöka någonting, det tror jag inte. 

-Intervju 3.1 

En faktor som visade sig påverka val av transport till parker var vädret. Ur ett citat 

beskrev intervjuperson 2.2 hur denne väljer att antingen gå eller cykla och inte ta 

bilen och förklarar även hur vädret påverkar besök: 

 

“När jag tänker på park så tänker jag på sommar, att parker är där 

man befinner sig på sommaren när det är fint väder och man vill 

hänga, kanske flera stycken. Då tror jag nog att cykla eller gå 

beroende på avståndet, men då föredras det nog att cykla, men det har 

ju också att göra med det här fysiska, hur man är. Jag är ju en sådan 

som isåfall skulle välja cykeln tror jag än att ta bilen och särskilt på 

sommaren. Med fint väder.” 

-Intervju 2.2 
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Det som också visades var att sociala faktorer påverkade val av transport, som 

exempelvis besök tillsammans med andra. Intervju 2.1 förklarar: 

“Jag tror det beror på, barnfamiljer tar nog barnvagnen och går bort, 

alternativt bil. Fast jag tror nog att om man är ensam förälder så 

kanske man tar cykeln, så jag tror nog att det är ganska blandat. Eller 

om det är flera mammor som ska på promenad så går de nog dit.”  

-Intervju 2.1 

Även andra faktorer förutom besöka tillsammans med andra påverkade 

transporten. Det som visas tydligt ur intervjuerna är att val av aktivitet påverkar 

hur olika människor tar sig dit: 

“Aa det beror på vad man ska göra också. Ska man köra en picknick 

med familjen så kanske det är trevligt men om man inte har någon 

familj.. haha. Om man har som syfte att promenera så skulle jag 

promenera i villaområdena.. om syftet är att slå sig ner någonstans, då 

kan man ju säkert ta något transportmedel dit. ” 

-Intervju 3.2 

Även intervjuperson 2.1 nämner vissa olika typer av faktorer som påverkar val av 

transport. Denna person beskriver dock det motsatta som föregående citat beskrev, 

denne väljer hellre att gå eller cykla om syftet är att “slå sig ned”, än intervju 3.2 

där denne i det fallet väljer att ta transportmedel: 

“Spontant så tänker jag ju att man inte tar bilen för att besöka en park. 

Då får det vara något väldigt speciellt man vill se. Men har man syftet 

att bara åka dit och sätta sig då känns det ju som att man går eller 

cyklar. men om det är en besöksattraktion, mer den typen av park då 

kanske man tar bilen.” 

-Intervju 1.2 
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Huvudsakligen visar detta avsnitt på att åsikterna om transport till parker är skilda 

hos intervjudeltagarna.   

8.2.3 Parkmiljöers stärkande egenskaper 

Under intervjuerna efterfrågades hur deltagarna upplever parkmiljöer och vilket 

inflytande de anser att parker har på dem. I syfte att undersöka och fastställa hur 

intervjudeltagarna upplever parker i allmänhet samt utefter de bilder som visades 

kommer detta avsnitt att analyseras efter Attention Restoration Theory (ART) 

(Kaplan, 1995, s. 174). För att här applicera teorin i fråga, följer en indelning av de 

kategorier som ingår i ART och hur de olika påståenden som valts ut ur 

intervjuerna passar in under dem. 

Nedan i tabell 2 presenteras resultaten får den ifyllda skalan Perceived 

Restorativeness Scale (Korpela & Hartig, 1996, s.174) (PRS). Denna tabell har 

som syfte att sammanställa och beskriva de rangordnade påståenden från PRS och 

därmed få en övergripande bild om intervjudeltagarnas inställningar gentemot 

parker. Utifrån Attention Restoration Theorys (Kaplan, 1995, s.174) fyra 

underkategorier om naturmiljöers stärkande egenskaper delas tabellen in i fyra 

delar. Det som främst visas är vilket värde intervjudeltagarna har gett de olika 

påståenden i PRS (se bilaga 3), samt det sammanställda värde i form av en 

procentandel av det totala möjliga värdet som går att få i PRS. Exempel: om en 

deltagares värde genom PRS blir 51 av 80 möjliga, presenteras värdet i en 

procentandel av det totala värdet (100%), i det här fallet får denna deltagare ett 

resultat på 68%. Denna deltagare finner alltså parkers stärkande värde måttligt hög 

 

För att igen hänvisa till de kategorier som ART presenteras och för att jämföra 

dem med PRS, följer igen här en förklaring:  

 

• Vara ifrån: Det finns platser som kan ge en känsla av att individer får ett 

tillfälle av paus från vardagen. Platser där detta kan ske menas vara miljöer 

som ligger i närheten av vattendrag, berg, strömmar, floder och 

skogsmiljöer. Dessa platser är dock inte alltid lätta att nå, men andra 

naturliga miljöer är ofta lättare att nå genom exempelvis parker och kan 

samtidigt ge samma typ av känsla. 
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• Fascination: Naturen är ofta fyllda med fascinerande saker som människor 

finner fängslande. Kaplan (1995, s.174) menar att moln, solnedgångar, snö, 

eller ljudet av löv i vinden kan vara saker som är fascinerande för 

människor. Samtidigt sker denna typ av fascination i ett enkelt 

sammanhang och kräver inte mycket uppmärksamhet, vilket ger möjlighet 

att tänka på andra saker samtidigt (Kaplan, 1995, s.174). 

 

• Utsräckning: Ofta ger vildmarker en känsla av stor utsträckning, alltså att 

vildmarken i detta fall känns stor. Dock kan även en mindre park ge en 

känsla av stor utsträckning till exempel genom att stigar och gångbanor blir 

designade så att platsen känns större. Utsträckningen ger ofta en känsla av 

att individen kan göra saker denne tycker om i miljön och känns mindre 

förvirrande och mindre kaotiskt. 

 

• Förenlighet:  Enligt Kaplan (1995, s.174) upplevs naturliga miljöer ofta 

som att det finns en särskild resonans mellan platsens egenskaper och 

mänskliga benägenheter. För många människor känns det ofta lättare att 

fungera i naturliga miljöer då det kräver mindre ansträngning jämfört med 

att fungera på “civiliserade” platser, även om de har mycket mer kännedom 

om det senare. 

 

Tabell 2 nedan syftar till att presentera svar från den enkät (PRS) som använts dels 

för att utvärdera de bilder som visats under intervjun. En annan funktion som 

Tabell 2 har i det här avsnittet att bistå de citat som nedan presenteras med 

underliggande stöd om intervjudeltagarnas uppfattningar om vad som är viktigast 

för dem i parkmiljöer (utifrån PRS). Detta gjordes genom att rangordna 

medelvärdet för varje kategori 1 - 4. Intervjudeltagarna har enligt PRS rangordnat: 

1=Utsträckning (4.2), 2.=Vara ifrån (3,2), 3.=Förenlighet (2,9) och 4.=Fascination 

(2,3). Överlag används även tabell 2 i syfte att försöka ta reda på om unga vuxnas 

inställningar till parkmiljöer (i den här studien) är höga eller låga. En 

sammanställning av deltagarnas testpoäng i tabell 2 visar på att i det här fallet är 
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inställningarna mer höga än låga (medelvärde = 62% av total poäng i PRS). Detta 

betyder enligt ART att intervjudeltagarna har sammanlagt funnit de bilder på 

parker som visats ha ett stärkande värde på 62%. För att igen förklara ordet 

stärkande i det här sammanhanget (restorative), menas denna egenskap ha en 

positiv och uppiggande mental hälsoeffekt hos människor. Sammanfattningsvis har 

användandet av PRS i den här studien gett en validation att de bilder på 

parkmiljöer som användes har måttligt stärkande egenskaper. Sett till närheten av 

parker i förhållande till de gym som deltagarna var medlemmar vid, fanns inga 

märkbara skillnader att finna. 

På följande sida finns tabell 2 att finna: 
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Tabell 2. Sammanställning av PRS (ID = Intervjudeltagare). 

 

Ovan i tabell 2 presenteras resultatet från de ifyllda enkäterna (PRS), samt hur svarsalternativen står i 

förhållande till de fyra faktorerna som ART förklarar. 

*Lägre angiven poäng tyder på positivt inställt svar, dessa svar kodas om till motsatt värde i PRS.  

Fråga ID 1.1 ID 1.2 ID 2.1 ID 2.2 ID 3.1 ID 3.2 Medelvärde 

Being away        3,2 

1. 5 2 2 0 3 4 2,6 

2. 5 4 2 5 3 4 3,8 

Fascination       2,3 

3. 2 1 3 2 2 1 1,8 

4. 2 1 3 2 2 2 2 

5. 5 1 4 3 4 3 3,3 

6. 2 1 3 0 3 2 1,8 

7. 0 1 4 5 3 2 2,5 

Extent*        0,8*(4,2) 

8.* 3(2) 1(4) 1(4) 0(5) 0(5) 0(5) 0,8*(4.2) 

9.* 0(5) 3(2) 0(5) 0(5) 0(5) 0(5) 0,5*(4,5) 

10.* 3(2) 1(4) 1(4) 0(5) 0(5) 1(4) 1*(4) 

11.* 3(2) 1(4) 1(4) 0(5) 0(5) 0(5) 0,8*(4,2) 

Compatibility        2,9 

12. 4 3 4 5 3 4 3,8 

13. 5 1 2 3 3 3 2,8 

14. 3 2 2 3 2 1 2,2 

15. 5 1 2 1 3 2 2,3 

16. 5 2 3 5 3 3 3,5 

Summa 
(Av total summa = 80) 

54 
(68%)  

34 
(42%) 

51 
(64%) 

54 
(68%) 

54 
(68%) 

50 
(62%) 

49,5 
(62%) 
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8.2.3.1 Fascination 

Kaplan (1995, s.174) menar att naturmiljöer har egenskaper som fascinerar och 

fängslar människors intresse. Denna fascination menas vara för människan enkel 

och kräver inte mycket uppmärksamhet. Att således rikta sin fascination mot 

sådana naturelement ger människan möjlighet att tänka på andra saker än i sin 

vardag. Exempel på objekt som ökar fascinationen inom naturmiljöer är moln, 

solnedgångar, ljud av vind mot träd, etc. Enligt Tabell 2 var fascination det som 

intervjudeltagarna rangordnade lägst gällande de bilder som visades under 

intervjun. Detta märktes överlag även under samtliga intervjutillfällen. 

Någonting som intervju 2.1 belyser är att kunna gå igenom en park för att titta på 

fina saker. Här är en parks så kallade trädgårdsegenskaper viktiga, där växter och 

blommor fascinerar intervjupersonen. Denna person vill se fler sådana egenskaper 

i parker: 

“...beror det ju såklart på vad det är för typ av park, som när man har 

varit på semester någon gång och gått igenom nån sån här trädgård 

som kan vara lite park-aktig då kan det ju vara jättemycket fina grejer 

att kolla på. ...växter, blommor, något sånt här arrangemang men det 

kanske är för att jag tycker sånt är fint att titta på.“ 

-Intervju 1.2 

Att parkers egenskaper fascinerar människor verkar framgå i alla de genomförda 

intervjuerna, men huvudsakligen höll samtliga deltagare med om att långt ifrån 

alla parker idag besitter de typer av egenskaper. 

8.2.3.2 ”Vara ifrån” 

Att få en känsla av att “vara ifrån” menar Kaplan (1995, s.174) ger en känsla av 

paus från vardagen. Denna känsla skapas genom att till exempel befinna sig i 

naturmiljöer, då denna miljö påverkar människan mentalt på ett sätt att andra saker 

“kopplas bort”. Denna kategori blev rangordnad som näst viktigast gällande de 

bilder som visades (se tabell 2) vilket även var tydligt under samtliga 

intervjutillfällen. Detta då fler citat nedan visar på mer vilja att “vara ifrån”. Ett 
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exempel beskrivs ur intervju 3.1, där denne tar upp viljan att komma ifrån andra 

människor: 

“Ehm.. om det händer alldeles för mycket så är det att man nästan inte 

vill gå dit på grund av.. nånting. Typ. För mycket folk kanske” 

-Intervju 3.1 

Liknande beskriver även intervjuperson 1.2, som tar upp vilka problem som 

människor i större städer kan möta gällande det hektiska liv som intervjudeltagaren 

tror invånare kan möta där: 

“...i Stockholm där kan det vara smockfullt med folk i en park för de 

har inte riktigt närhet till någon annan… alltså jag tror att de skulle 

svara helt annorlunda på dessa frågor. De skulle tycka att det var 

jättehärligt att komma till en park ibland för att dom kanske kan 

koppla av och komma ifrån liksom storstadspulsen på ett annat sätt.”   

-Intervju 1.2 

Att få en känsla av att komma bort benämndes som sagt vara viktigt för 

intervjudeltagarna. Som ovan nämnt kan det hjälpa att vara ifrån folk, men även 

parkernas egenskaper i sig kan hjälpa individer att få en känsla av att vara ifrån. 

Ett exempel nedan beskriver sådana egenskaper: 

Så att det ändå blir som en plats liksom, instängd men ändå öppet. Träden 

avgränsar området.” 

-Intervju 2.1 

Intervjudeltagarna ansåg att vara ifrån vardagen var en positiv fördel med att 

besöka parker. De påståenden som tagits upp stämmer väl överens med den 

beskrivning ART tar upp gällande “vara ifrån” (Kaplan, 1995, s.174).  

Att ha möjlighet att “vara ifrån” är något som sammanfattningsvis 

intervjudeltagarna finner viktigt i en park. Både att komma ifrån stadsmiljö och 
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andra människor är således av stor vikt och kan hjälpa människor att förbättra sin 

hälsa. Parker ansågs därför som en viktig del i en stadsmiljö.   

8.2.3.3 Utsträckning 

Att naturmiljöer ger en känsla av utsträckning är något som ART beskriver kan 

hjälpa människan att erhålla en mental positiv effekt (Kaplan, 1995, s.174). 

Utsträckningen ger en upplevd känsla av frihet, som Kaplan (1995, s.174) menar 

får människan att kunna gör det denne vill och känner för. Miljön leder till en 

känsla av mindre förvirring, vilket i sin tur leder till att miljön känns mindre 

kaotisk. Utsträckning blev rangordnad som den viktigaste kategorin (se tabell 2) av 

samtliga fyra kategorier. Detta var även någonting som påvisades hos merparten 

av alla intervjudeltagare, då främst öppna ytor utmärktes som en viktig egenskap i 

en parkmiljö. Ett utdrag ur intervju 2.1 visar på ett sådant exempel: 

“Gräsytorna tror jag är rätt lockande, att det finns plats och är öppet 

och fritt på något sätt. Och sen att det även blir så öppet mot himlen 

tror jag. Det kan nog vara lockade. 

-Intervju 2.1 

Även intervjuperson 2.2 nämner att parkmiljöer bör återspegla stora, öppna ytor:  

“...sen blir det så att parker för mig känns så här öppet och stort… 

Stora gräsytor. ...En park för mig är mer lite öppna ytor. Större. ” 

-Intervju 2.2 

Inte alla deltagare förklarade att det var just öppna ytor som lockade dem mest, 

men de som gjorde det menade att det var just denna egenskap som var viktigast 

för dem. Enligt Kaplan (1995, s.174) är det främst vildmarker och öppna landskap 

som framkallar denna känsla av utsträckning. Just parker har olika egenskaper och 

ingen fast definition, vilket kan påverka individers upplevelse av de parker som 

visades. Intervjuperson 2.1 tog upp detta och menade att i mindre städer finns den 

öppna natur närmare till hands:  
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“Där väljer man hellre den öppna naturen, närhet till någon sjö, skog, 

hav.. alltså för att aktivera sig eller ha picknick eller vad man nu vill 

göra.” 

-Intervju 2.1 

8.2.3.4 Förenlighet 

En annan central aspekt i ART är hur naturliga miljöer anses kunna framkalla en 

särskild resonans mellan dess säregna, naturliga egenskaper och mänskliga 

benägenheter. Människan känner att det ofta är lättare att fungera i naturmiljöer, då 

det krävs mindre ansträngning jämfört med att vistas i “civiliserade” miljöer. 

Förenlighet blev rangordnad som näst minst viktigast enligt PRS, gällande de 

bilder som visats under samtliga intervjutillfällen (se tabell 2.). Det som eftersöks i 

detta avsnitt är att presentera citat där intervjupersonerna känner att de upplever en 

sorts förenlighet med parkmiljöer. Detta presenteras utifrån deras uppfattningar om 

egna upplevelser, men även utifrån upplevelserna av de bilder som visats under 

intervjutillfället. Ett utdrag ur intervju 2.1 visar på just ett sådant exempel: 

“Jag tycker det är bra att de finns, just för att det känns ju ändå som 

en plats för alla och en plats som man kan gå till för att göra de saker 

som stod på enkäten. Man kan vara sig själv och ta det lugnt och 

andas in miljön.” 

-Intervju 2.1 

Även i intervju 3.2 och 3.1 visades tecken på att en förenlighet med parkmiljöer 

var en viktig del för intervjupersonen:  

“...det var lite lugnt och trivsamt. Inte alls så stressigt som det kan 

vara i stadsmiljöer och sådär. “ 

-Intervju 3.2 
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“Asså dom parker jag passerar så är det väl lugnt och skönt. Så då 

händer det inte mycket alls.. det skulle kunna hända lite mer tillochmed 

kan man tycka. Ja det kanske inte ska vara liksom.. så hög ljudnivå till 

exempel och sådär. Utan det ska vara lite avslappnande. “ 

-Intervju 3.1 

Att få en känsla av lugn var något som var av vikt för intervjudeltagarna när de 

berättade om parkmiljöer. Något annat som även beskrevs var hur deltagarna 

brukade parkmiljöer för att springa eller utföra annan rörelse, just för att det 

passade ihop med deras förväntningar av vad en park innebär. Detta 

överensstämmer med Kaplans (1995, s.174) beskrivning av kompatibilitet, om hur 

människor hittar förenlighet med naturmiljöer. Detta framgår i Intervju 1.1, där 

personen beskriver hur parker används som substitut för naturmiljöer, som då 

täcker dennes behov av att besöka sådana typer av platser: 

“Jag kommer ju från en mindre ort, så jag är väl mer van vid skogen. 

Så parker är väl ingenting som är jättevanligt, men parker är väl det 

man kan komma närmast till skogen om man bor i en större stad. 

Skulle jag säga.” 

-Intervju 1.1 

Som tidigare beskrivet har förenlighet visat sig vara en kategori som passade 

intervjudeltagarna naturligt i deras förklaringar, trots den låga rangordningen i 

PRS (se tabell 2). Dels att parker gav en känsla av att de kunde höra hemma i 

sådana miljöer, men även hur parkmiljöer används för att hitta personligt lugn. 

8.2.4 Aktiviteter och verksamheter 

Huvudsakligen benämnde samtliga intervjudeltagarna att någon form av 

verksamhet eller gratisaktiviteter bör finnas tillgängliga för att uppmuntra mer 

rörelse och besök i parker. Några av de förslag som nämndes var utomhusgym, 

glasskiosker, sportanläggningar eller andra former av gratisaktiviteter. Två 

separata kategorier gick att urskilja efter analys av intervjuerna: syfte till besök i 

form av träningsanläggning, samt besök i rekreationssyfte, också sammanfattat 
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som träningsbesök och icke-träningsbesök. Merparten av intervjudeltagarna var 

inte positivt inställda till att besöka parker i syfte att stanna där, utan brukade 

parker främst som genomfart till andra aktiviteter. I frågan om vad som skulle 

kunna göras för att uppmuntra besök i syfte att stanna i parkerna, föreslog samtliga 

intervjudeltagare att någon form av verksamhet bör finnas på plats för att 

uppmuntra besökare att stanna där. Nedan följer exempel på de förslag som 

intervjudeltagarna nämnt.  

8.2.4.1 Träning- och idrottsanläggningar 

Utomhusgym var något av det mest utmärkande som deltagarna tog upp gällande 

anledningar till att besöka parker i syfte att röra på sig på plats. Många uttalanden 

innehöll olika exempel på diverse träningsanläggningar som de ansåg bör finnas på 

plats. Dessa typer av anläggningar kunde var fotbolls- eller volleybollplaner, men 

även utomhusgym. Ett exempel följer nedan ur intervju 1.2  

“Alltså nu har det ju kommit en hel del utegym och såna grejer och det 

är ju verkligen ett sätt att uppmuntra folk... “ 

-Intervju 1.2 

Närvaron av utomhusgym har visat sig vara en positiv delfaktor för att uppmuntra 

besök i de parker som de byggs i, som även Cranney et.al. (2016, s. 27) menar i en 

studie om vilken påverkan utomhusgym har på människors rörelse. En annan 

infallsvinkel kring detta ämne är begreppet spontanidrott, som en studie av Fahlén 

(2007, s.38) menar har samband med vad som kallas för näridrottsplatser. Fahlén 

(2007, s.38) kopplar näridrottsplatser till hur närområdet är utformat i syfte att 

bedriva fysisk aktivitet där. Därmed menar Fahlén (2007 s. 41) att ett välutformat 

område med god tillgång till olika typer av idrottsplatser eller anläggningar kan 

bidra till ökad rörelse. Citat ur intervju 3.1 styrker detta: 
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“Typ.. om man har en jättestor grönyta i en park varför inte planera 

någonting som går att göra där. Typ en fotbollsplan.. en liten 

fotbollsplan eller vad som helst. ...som en park nära mig har en 

beachvolleyboll-plan. Man kan gå ut och spela beachvolleyboll. Någon 

halvplanerad aktivitet som finns på plats” 

-Intervju 3.1 

Vidare sammanfattas denna del med ett citat ur intervju 3.2, som tagit upp 

väsentliga delar kring rörelse i parker. Intervjupersonen berörde här viktiga 

egenskaper och objekt som kan få fler människor att röra sig i parker, som 

exempelvis att det bör kostnadsfritt att kunna delta i sådana typer av aktiviteter där 

rörelse sker:  

“...en fotbollsplan, en basketkorg, det behöver inte vara så stora grejer 

utan att man bygger utegym som man håller på att bygga nu. Gör det 

liksom mer välkomnande för människor. För att få igång det här 

vardagsrörelsen. Man startar gratisaktiviteter för människor som alla 

kan vara med på.” 

-Intervju 3.2 

 

8.2.4.2 Rekreationssyfte 

I syfte att besöka parker för att stanna där, utan att vara fysisk aktiv, nämnde 

flertalet av intervjudeltagarna att mer verksamhet bör finnas tillgänglig i parkerna. 

Främst var tillgängligheten av kioskverksamhet en betydande faktor:  

“Asså om man har någon slags kioskförsäljning eller något sånt där. 

Kan vara trevligt. Det var en park i Göteborg som hade det där liksom 

man kan gå och köpa en glass och bara strosa runt. “ 

 

-Intervju 3.1 
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“Sätt dit en glasskiosk eller en fin grillplats, men ändå ska finnas 

mycket plats så man kan sitta på sin filt.” 

 

-Intervju 2.2 

 

“Glasskiosker och sånt. På sommaren i Sverige kan det alltid bli en social 

mötesplats.” 

 

-Intervju 3.2 

I samband med att köpa glass nämner även deltagarna olika aktiviteter som att 

“strosa runt”, “sitta på sin filt” och även parker som “en social mötesplats”. Detta 

tyder på att de påståenden som läggs fram i dessa citat, kan härledas till Attention 

Restorative Theory (Kaplan, 1995, s. 174) och de underkategorier som presenteras 

där gällande naturmiljöers stärkande egenskaper. Personerna syftar till att utföra 

aktiviteter som menas vara positiva för dem och deras upplevda njutning, därför 

också stärkande. Detta stämmer väl in med det ART beskriver om förenlighet, där 

det menas att i naturliga miljöer finns upplevelsen av en särskild resonans mellan 

platsens egenskaper och mänskliga benägenheter. Här menas det att personerna 

som intervjuats har lättare att fungera i naturliga miljöer då det kräver mindre 

ansträngning jämfört med att fungera på “civiliserade” platser, även om de har 

mycket mer kännedom om det senare. Att köpa glass eller liknande, kan därför 

uppmuntra till sådana känslor av mindre ansträngning och bidra till mental 

återhämtning. Eftersom besök av parker stärker och uppmuntrar till vardagsrörelse 

(Floyd et.al. 2008, ss.299-303), är fortfarande detta avsnitt om uppmuntran till 

besök viktig, oavsett om syftet med besöket är fysisk aktivitet eller i 

rekreationssyfte. 

8.2.5 Rörelse i parker 

För att sedan se till rörelser som sker i en given miljö, i detta fall parker, var ofta 

promenader eller springturer förekommande begrepp, sett till aktiviteter i 

parkmiljöer. Majoriteten av intervjudeltagarna angav att de inte stannade kvar 

länge utan använde parken som en genomfart för att nå en annan destination, eller 

för att underlaget och miljön var bättre att springa eller promenera igenom. Endast 
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ett fåtal av studiedeltagarna menade att det var en plats där de utförde någon typ av 

aktivitet utöver att endast använda parken som en genomfart. Intervjuperson 3.2 

exemplifierar båda sidor av detta och nämner även miljön som en faktor till att 

parker är trivsammare och behagligare jämfört med bebyggda miljöer.  

“Ja springa gör jag ibland på sommaren. Och också skönare i 

parkmiljö än att springa omkring i villaområde kanske. Ibland så 

brukar jag ju springa också kör man lite på utegymmet.. det är ju 

också inne i parken. Så det är väl främst det.” 

-Intervju 3.2 

Detta visar att denna deltagare både använder parken som en genomfart men också 

som en plats att utföra annan aktivitet på, i detta fall i form av ett utomhusgym. 

Intervjuperson 2.2 exemplifierar istället parker som en genomfart för att nå andra 

destinationer, eller ta en promenad igenom.  

”Ja, jag tänker ju bara på promenader och så. Vardagsrörelse, att folk 

går till jobbet där kanske, cyklar där, på vissa vägar... Ja, en 

genomfart skulle jag säga…” 

Intervju 2.2 

Detta resultat påvisar att parker har olika användningsområden och betydelser 

beroende på individens behov och personlighet, men det visar även att rörelse 

förekommer i parker, även om det är i varierande mängd. Miljön i parker verkar 

för vissa av deltagarna vara en faktor till användandet, medan vissa endast 

använder parker som en plats de går förbi. 

Större parker kan enligt Boone-Heinonen et al. (2010, s.295) vara en resurs för 

vardagsrörelse. Detta verkar också vara studiedeltagarna uppfattning då de ser 

parker som en genomfart för promenader eller springturer. Det framgår även av 

vissa deltagare att parker även är en plats att utföra andra typer av fysisk aktivitet 

på, ofta i form av styrketräning.  



 

 49 

8.3 Attityder till vardagsrörelse och parkmiljöer 

I det sista avsnittet i detta resultatavsnitt kommer de attityder och inställningar som 

uppfattades under intervjuerna att presenteras och analyseras utefter Theory of 

Planned Behavior (Ajzen, 1991, ss. 1120 - 1124). Denna teori bygger som tidigare 

nämnts på socialpsykologen Icek Ajzens arbete om attityder och intentioner och 

genom detta, försöka förklara och förstå bakgrunden till människors beteende. 

Enligt Theory of Planned Behavior är intentioner (och beteenden) funktioner av tre 

grundläggande faktorer: den naturliga personligheten (attityden mot beteendet), det 

sociala inflytandet (subjektiva normer) samt hantering av kontrollbehov (uppfattad 

beteendekontroll). Nedan presenteras en indelning av samtliga tre kategorier, samt 

hur det insamlade resultatet står i förhållande till dem. 

8.3.1 Den naturliga personligheten 

I attityden mot ett nytt beteende faller det på individen att bedöma om denna är 

positivt eller negativt inställd mot denna attityd. Denna attityd återspeglar en 

individs personlighet och personligheten i sin tur styr utfallet av attityden. Den 

naturliga personligheten kan också beskrivas som en persons observerbara svar i 

en given situation med hänsyn till ett visst mål (Ajzen, (1991, ss. 1120 - 1124) 

Överlag var intervjudeltagarna men positivt inställda till att bedriva 

vardagsrörelse, men negativt inställda till att besöka parker. Några av 

intervjudeltagarna visade på att de ville förändra sin inställning och bli mer 

positivt inställda till att besöka parker. Följande indelning visa på att skilja de helt 

negativa utdragen, samt de som visade intresse till förändring. 

 

8.3.1.1 Negativa attityder 

Enligt Ajzen (1991, ss. 1120 - 1124) speglar ett svar i en given situation en 

människas naturliga personlighet. I det här fallet menas att om en individ har en 

negativ inställning mot att besöka parker, speglar detta individens personlighet och 

kommer inte leda till en ändring som styr mot ett nytt beteende. Utdrag ur intervju 

2.2 och 2.1 visar just på sådana negativa attityder: 
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“Eller jag vet inte så mycket, jag har inget sådant parkintresse “ 

-Intervju 2.2 

“Ja, jag känner väl att jag inte har behov av att besöka parker” 

-Intervju 2.1 

 

8.3.1.2 Viljan att förändra 

Att visa vilja är det första steget mot att ta till sig ett nytt beteende. (Ajzen, 1991, 

ss. 1120 - 1124) Följande utdrag inleds med att testpersonerna anger en negativ 

inställning, men sedan visar en vilja mot att enligt dem besöka eller vistas i parker:  

“Nu hänger inte jag så ofta i parker men.. jag är öppen för det. Haha. 

Men lite mer avskilt, lite mer skogsmiljö så kanske det är mer fysisk 

aktivitet. “ 

-Intervju 3.1 

Eh, jag vet inte om det är viktigt, eller viktigt och viktigt, det 

underlättar ju mycket, det är guld värt att ha väldigt nära till en natur 

-Intervju 1.1 

Även från tidigare avsnitt, där intervjudeltagare 2.1 visade på en negativ attityd 

och sade att det inte fanns något behov av att besöka parker, visade denne ha 

förändrat sin inställning under intervjuns gång: 

Jag tänkte att man kanske skulle vara mer en sådan person som kanske skulle gå 

dit och ta det lugnt… 

-Intervju 2.1 

Detta visar ändå på att en negativ attityd kan ändras till en positiv, i det här fallet 

om en person får mer information kring ämnet kan dennes attityd ändras. Detta är 

något som kommer att förklaras i nästa avsnitt, där det visas att människan vill 
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känna en upplevd kontroll över situationen i beteendet. I fallet med 

intervjudeltagare 2.1, ändrade sig denne när mer information blev tillgänglig. 

8.3.2 Hantering av kontrollbehov 

Det nästa steg i TPB menar att om en person känner att denne kommer kunna ha 

en upplevd kontroll av situationen innan denna åtagit sig en ändring gentemot det 

nya beteendet, är sannolikheten större att denne kommer dra sig mot det nya 

beteendet. Det kan också förklaras som en persons upplevda lätthet eller svårighet 

att utföra det särskilda beteendet. För att analysera detta eftersöks citat där 

intervjudeltagarna förklarar vad som de själva tycker bör finnas i parker, eller det 

som kan ändras med parkmiljöer för att uppmuntra till rörelse där. Ett utdrag ur 

intervju 3.2 visar på just ett sådant exempel: 

“Gemytlig miljö. Ehm.. som liksom passar för mina promenader. Så 

det var lite lugnt och trivsamt. ...mitt syfte är ofta att promenera i 

parker så att det är.. det är det jag vill få ut utav det. Men sen kan det 

ju vara andra trevligheter på sommaren. Man kan hänga i parker och 

så. ” 

-Intervju 3.2 

Att kunna göra det som önskas upplevdes vara en betydande faktor för att 

intervjudeltagarna skulle besöka parker i syfte att röra sig där. Vidare exempel ges 

av intervjuperson 3.1: 

“man kan gå och rasta hunden och låta barnet leka samtidigt liksom. 

Ehm.. så en sån grej för barnfamiljer kanske är bra. I vissa parker kan 

man tänka sig. För mig personligen så finns det väl inte nåt.. asså 

hålls fräscht, bra underlag, bra placering.. så. Ligger skönt för släpper 

in sol och sådär är viktigt också. ...sen kan jag tycka att det borde 

finnas mer planerad.. asså planerat vad man ska göra med vissa av 

dom kanske. Typ.. om man har en jättestor grönyta i en park varför 

inte planera någonting som går att göra där” 

-Intervju 3.1 
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Även negativa attityder visades gentemot parker här, då intervjudeltagare angav att 

denne hellre söker sig till “äkta” naturmiljöer och dess egenskaper: 

Är jag ute för att få se naturen eller vad man nu vill göra i en park, då 

skulle jag hellre åka ut i skogen eller åka ut till en sjö. Liksom där jag 

kan vara ostörd, jag har väl inget… parker kan ju vara jättefina och 

det kan finnas blommor att titta på och liksom den typen men.. näe jag 

skulle nog inte säga att jag har något behov av att besöka parker på 

det sättet. 

-Intervju 1.2 

 
 

8.3.3 Det sociala inflytandet 

Den tredje faktorn som avgör en persons intention eller beteende beskrivs som 

påverkan av subjektiva normer. Alltså, om andra personer exempelvis uppmuntrar 

en attityd mot ett nytt beteende, eller om beteendet generellt uppmuntras av en 

större gemenskap, kommer chansen vara större att attityden mot beteendet stärks. 

Ett sådant exempel presenteras ur intervju 2.1, där deltagaren beskriver hur inte 

parken i sig kan uppmuntra vardagsrörelse, men kanske genom andra: 

 

Kanske inte själva parken i sig, men genom andra personer kanske. Få 

tips kanske att ”Ja, det är jätteskönt att göra yoga i parken, det borde 

du testa” På så sätt tror jag att man kan få folk att vara fysiskt aktiva i 

en park. 

-Intervju 2.1 

Här visas ett typexempel på uppmuntran till beteende. Intervjudeltagaren belyser 

hur påverkan eller stöttan från andra människor hjälper till att förändra en attityd 

mot det positiva. Att kunna umgås med vänner var utifrån intervjudeltagarnas 

synvinklar en god anledning till att besöka parker. Detta framgick tydligt i många 

av deltagarnas svar, som exempelvis ur intervju 3.2 och 2.2, där frågan ställdes hur 

dessa trodde att parker kan motivera till mer besök: 
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“Ja att ligga och sola och umgås med vänner” 

-Intervju 3.2 

“Gemenskap kanske. En bra mötesplats för kompisar som man har 

eller om man vill träffa annat folk. Det är ju också på sommaren 

återigen, eller våren. När folk börjar komma ut överhuvudtaget och 

hitta på saker en fin sommarkväll där man kan spela brännboll eller 

dra ihop något gäng liksom” 

-Intervju 2.2 

Påverkan av de sociala faktorerna är hög när det gäller intervjudeltagarnas svar. 

Många trodde att socialt umgänge leder till högre besöksantal i parkmiljöer. Detta 

stämmer in med det Ajzen (1991, ss. 1120 - 1124) säger gällande inflytandet av 

sociala normer. Är det fler personer som deltar i aktiviteter, kommer fler att våga 

ansluta och därmed förändra ett beteende.  

Ajzen (1991, ss. 1120 - 1124) menar att om alla dessa faktorer uppfylls hos en 

individ, kommer dennes attityd gentemot ett nytt beteende vara positivt och 

därmed är chansen att denne kommer genomföra de handlingar som leder mot det 

nya beteendet. I detta fall, uppmuntra till rörelse i parkmiljöer.  
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9 Diskussion 

I resultatavsnittet kan ett tydligt mönster urskiljas kring de kategorier där citat 

tagits upp. I tabell 1 presenteras det resultat från Perceived Restorativeness Scale 

som fylldes i under intervjutillfällena. Här kan dock inte ett lika tydligt mönster 

urskiljas, förutom att majoriteten av studiedeltagarna inte fann de parkmiljöer som 

presenterades på bilderna mer än måttligt stärkande men ändå tillräckligt mycket 

för att bedömas som godkända i studien. Heller ingen tydlig relation kring 

närheten till parker och de gymanläggningar som deltagarna hade medlemskap hos 

gick att urskilja. Till en början är det som i denna studie intressant att urskilja hur 

intervjudeltagarnas stillasittande står i förhållande till deras fysiska aktivitet.  

Detta diskussionsavsnitt kommer att delas in enligt följande: Vardagsrörelse, 

parkmiljöer och knyts till sist samman genom att diskutera unga vuxnas 

uppfattningar kring vardagsrörelse i parkmiljöer. Under varje rubrik kommer även 

framtida forskningsmöjligheter att diskuteras löpande, för att möjliggöra 

förståelsen kring utvecklingen av det undersökta ämnet i denna studie. 

9.1 Vardagsrörelse 

Enligt intervjudeltagarnas uppfattningar om vad vardagrörelse menas det att det är 

den aktivitet som sker utanför den planerade träningen. För att vidare beskriva 

planerad träning så är det helt enkelt den träning som är planerad i form av träning 

på gym, fotbollsträningar, hockeyträning, innebandyträningar, gå ut och springa 

etc. Exempel som deltagarna kunde ge rörande vardagsrörelse var till exempel ta 

trappan istället för hissen, eller gå till jobbet istället för att ta bilen. De menar att 

det var aktiva val i vardagen som var av vikt. Studiedeltagarna hävdar även att 

både vardagsrörelsen och den planerade träningen är viktiga för ett välmående 

både fysiskt och psykiskt. Studiedeltagarnas antaganden stöds alla av tidigare 

forskning som tidigare visats i resultatet. Dock menade intervjudeltagarna att de 

inte ansåg hushållssysslor som vardagsrörelse, fastän det enligt Melansson (2017, 

ss. 41 – 42) faller in under definitionen av sådan rörelse.  

Data som framkom rörande vardagsrörelse pekar mot att studiedeltagarna som 

tidigare nämnt har vetskap om vad vardagsrörelse är. Detta överensstämmer med 
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tidigare forskning, där rörelse framställs som en viktig del av människors 

välbefinnande och välmående vilket det också är (Folkhälsomyndigheten 2016, 

s.57). Deras vetskap och uppfattning av vardagsrörelse anses också kunna bero på 

skola, familj, vänner och annat som kan påverka och ge kunskap till individen i 

vardagen. Detta var ingenting som efterfrågades i studien, vilket öppnar upp för 

framtida undersökningar att ställa människors vardagsrörelse i större förhållande 

till dess arbete, studier eller dylikt. Generellt sett anses vetskapen rörande vad 

vardagsrörelse är, som begrepp, viktigt just på grund av att befolkningen ska 

kunna nå ett bättre mående. De individer som inte har vetskap om, eller någon 

uppfattning om, rörelse och träning kommer därför ha svårare att nå välbefinnande 

därigenom. För denna studie är det viktigt att studiedeltagarna vet vad 

vardagsrörelse är just på grund av att det även ger en uppfattning kring parkernas 

betydelse i förhållande till vardagsrörelse.  

Sett till det som intervjudeltagarna angav kring deras egna rörelse och 

stillasittande, visar tabell 1 vilket förhållande dessa två faktorer har för de olika 

deltagarna. Här hänvisas det igen till Ekelund et. al (2016, ss- 1306-1309), där det 

visats hur mycket fysisk aktivitet som krävs för att motverka effekten av olika 

nivåer av stillasittande. Det som främst visades var att ju högre nivå av 

stillasittande, desto högre var risken att dö i förtid. Hälften av intervjudeltagarna 

ansågs nå upp till den rekommendera dosen av fysisk aktivitet per dag (60 – 75 

min), vilket i sin tur bör motverka effekten av deras stillasittande. Den andra 

hälften kom inte upp till den rekommenderade dosen, då deras stillasittande anses 

vara för högt för att motverkas av deras nuvarande nivå av fysisk aktivitet (se 

tabell 1.). Att stillasittande, samt nivå av fysisk aktivitet efterfrågades var just för 

att försöka utläsa skillnader i intervjudeltagarnas uppfattningar av vardagsrörelse. 

Men då inga tydliga skillnader sick att utläsa, kan det omöjligt sägas om detta har 

någon betydelse för studiens utfall. Framtida forskning kring detta ämne bör 

undersöka fler individers nivå av både fysisk aktivitet kontra stillasittande, i syfte 

att förstå huruvida människor uppfattar sin nivå av fysisk aktivitet per dag vara 

tillräcklig eller inte. Fler undersökningar bör även göras kring individers vetskap 

om stillasittandets skadlighet, samt hur många som vet om att en högre dos av 

fysisk aktivitet per dag än den idag rekommenderade bör nås för att motverka olika 

nivåer av stillasittande. Detta i syfte till att uppmärksamma fler människor om att 
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en brist på rörelse i vardagen kan vara skadlig. Valet av unga vuxna som urval till 

att undersöka vardagsrörelse, bedöms fortfarande vara viktigt. Som tidigare nämnt 

är denna åldersgrupp enligt Nelson, et.al. (2008, s. 2205) tidigare ansedd som 

hälsosam, men nya rön visar på motsatsen. De uppfattningar som erhållits av 

denna studie bedöms som viktiga och kan ligga till grund för framtida forskning 

kring unga vuxnas hälsa. Fler övergripande studier behöver dock göras för att 

fastställa läget för unga vuxnas hälsa i Sverige. 

9.2  Parkmiljöer 

Överlag visade det sig att unga vuxnas inställningar att besöka parker i syfte att 

befinna sig under längre tid där var låg. Detta berodde främst på att deras 

personliga attityd var negativt inställd mot att besöka parkmiljöer och fann inte 

många skäl utöver att bruka parker som genomfart för löpning eller promenad. I 

sig är detta ingenting negativt, då det fortfarande är en form av vardagsrörelse att 

göra så. I tabell 2 finnes det att de bilder som visades under intervjutillfällena 

benämndes som måttligt stärkande (68%, se tabell 2). Det gör det bevisat att 

användandet av de bilderna på parkmiljöer i Falun ledde till ett positiv utfall för 

studien. Anledningen är främst att alla intervjudeltagare kunnat utgå ifrån samma 

referenspunkt i deras analys av parkers stärkande förmåga, oavsett tidigare 

erfarenheter. Men kan några generella antaganden göras kring unga vuxnas syn på 

parkmiljöer? För det första visar resultatet på många inblandande faktorer gällande 

deltagarnas syn på parkmiljöer. Bland annat har den sociala faktorn stor betydelse, 

då samtliga deltagare angivit att de tror besök i parker i syfte att stanna där främst 

sker då andra människor är inblandade i sådana aktiviteter. En mötesplats för olika 

aktiviteter, både fysiska och rekreativa. Men oavsett om intervjudeltagarnas 

inställningar gentemot parker har varit negativa, har Attention Restorative Theory 

(Kaplan, 1995, s,174) kunnat användas för att fastställa vilka egenskaper 

deltagarna anser att en park bör ha. Inte i alla anseenden har parkmiljöer levt upp 

till deltagarnas förväntningar, men tydliga tecken har givits för att bekräfta deras 

tankar kring vad de själva vill se mer av i parker. Öppna ytor, lugn, en känsla av 

att vara ifrån, etc. Det kan då fastställas att deltagarnas personlighet inte har 

speglat deras vilja att besöka parkmiljöer. Framtida forskning bör syfta till att 

djupare undersöka unga vuxnas inställningar till att besöka parker i syfte att stanna 
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där. Vikt bör läggas på att undersöka vad en parkmiljö bör innehålla för att fler ska 

kunna besöka den. Några exempel har givits i denna studie. Bland annat ville 

merparten av deltagarna se att kioskverksamheter skulle finnas tillgängliga, då det 

uppmuntrade till besök att kunna ”köpa en glass och strosa runt”. Att alla parker i 

Sverige skulle innehålla en kioskverksamhet kan tyckas vara en ekonomisk 

omöjlighet, men möjligheten att utöka fler typer av kostnadsfria aktiviteter eller 

verksamheter i parkmiljöer bör ses över. Utöver detta önskades att parkmiljöerna 

underhölls för att vara rena och fräscha. En annan typ av aktivitetsform som 

nämndes av flertalet deltagare var användandet av utomhusgym. Att sådana typer 

av anläggningar skulle finnas tillgängliga tror öka både aktivitetsnivån i 

parkmiljöer samt ge fler anledningar att besöka dem. Igen är detta inget ett billigt 

alternativ för att ha i varenda park, men enklare lösningar på utomhusgym och 

liknande idrottsanläggningar kan hittas.  

För att åter nämna ordet ”spontanidrott” som tas upp av Fahlén (2007, s.38), kan 

detta kopplas till det många deltagare nämnde kring att besöka parker i syfte att 

socialt utöva någon idrottsaktivitet. Här nämndes inte bara byggda 

idrottsanläggningar, utan även hur de öppna grönytorna kan bjuda in till olika 

typer av aktiviteter. Ett exempel är fotboll, då detta inte krävde någon form av 

anläggning. Givetvis gäller det endast om de individer som besöker parker är 

intresserade av sådan typ av aktivitet, men andra former av aktiviteter togs även 

upp av deltagarna, som yoga eller helt enkelt det fantasin tillåter. Detta tyder mer 

på att syftet till att besöka parker anses individuellt styrt, men att till exempel 

öppna grönytor bjuder in till fler aktiviteter om inte byggda idrottsanläggningar 

finns tillgängliga. En annan tanke kring besökande av träningsanläggningar i 

parker kan vara att redan aktiva människor (på inomhusgym) väljer att fortsätta 

träna på sina befintliga gymanläggningar. Framtida forskning bör fastställa hur 

intresset för redan aktiva människor ser ut gällande att besöka utomhusgym eller 

andra träningsanläggningar utomhus.  

För att igen beröra de mer rekreativa anledningarna att besöka parker, tog 

deltagarna främst upp att besöka parker i syfte att finna lugn eller kunna bli 

fascinerad av egenskaper i parker. Igen är detta även kopplat till ARTs fyra 

stärkande faktorer (”vara ifrån”, ”fascination”, utsträckning” och ”förenlighet”) 
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(Kaplan, 1995, s. 174). Dock var denna anledning till besök mindre förekommande 

än de föregående anledningar kring att bedriva rörelse Främst nämndes att äldre 

individer eller barnfamiljer var de grupper som deltagarna trodde besökte parker i 

sådana syften. Generellt sagt kanske inte unga vuxna besöker parker av denna 

anledning då det inte speglar den åldersgrupp de tillhör, om resultatet ska tros. 

Detta tyder igen på att olika individer i olika åldersgrupper, väljer att besöka 

parker med individuella syften. Mer forskning skulle behövas kring hur olika 

åldersgrupper rör sig i parker, samt av vilka anledningar de väljer att besöka dem. 

Slutligen kan det nämnas att deltagarna främst pratade generellt om anledningar 

till att besöka parker, vilket kan vara en ytterligare indikation på att 

intervjudeltagarna hade svårt att prata utifrån sina egna tankar. Fler 

undersökningar behövs med högre deltagarantal för att fastställa unga vuxnas syn 

på parkmiljöer.   

 

9.3  Vardagsrörelse i parkmiljöer 
 

Utifrån resultatet i denna studie går det att finna att intresset för att bedriva 

vardagsrörelse i parkmiljöer är högt hos studiens deltagare. Intervjudeltagarnas 

olika uppfattningar om vad vardagsrörelse innebär, samt på vilka vis 

vardagsrörelse kan bedrivas i parkmiljöer har bidragit med goda insikter. Främst 

har idrottsaktiviteter legat i fokus, som användning av utomhusgym eller andra 

idrottsanläggningar i parker, att bruka parker som genomfart vid löpning och 

intervaller eller annan fysisk aktivitet. Deltagarna menade främst att de hellre 

väljer parkmiljöer för exempelvis promenader och löpturer än annan byggd miljö, 

vilket visar att de värdesätter effekten av parkers naturliga egenskaper. Just 

promenader och annan form av transport var något som deltagarna hade delade 

åsikter kring. Som exempel trodde vissa att de flesta människor brukar 

transportmedel (exempelvis bil) när det besöker parker och vissa trodde det 

motsatta. Att ha närhet till parkmiljöer i syfte att besöka var av yttersta vikt för 

deltagarna, då merparten trodde att viljan att besöka parker minskar ju längre 

avståndet till dem blir. Igen kan detta härledas till att studien genomfördes i Falun, 

där flertal andra naturliga miljöer finns nära till hand, som olika skogsmiljöer eller 

liknande, som deltagarna även nämnde. Jämförelser med större städer togs ofta 

upp, då intervjudeltagarna ansåg att om samma studie skulle genomförts i en större 
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stad skulle utfallet bli annorlunda. Dessa påståenden bör ligga till grund att 

liknande studier som denna genomförs i betydligt större städer än Falun, med 

endast parkmiljöer tillgängliga som naturberikade besöksalternativ. Städer storlek 

anses vara en faktor till varför människor väljer att besöka parkmiljöer eller inte.  

 

Gällande attityder till att bedriva vardagsrörelse i parkmiljöer finns många olika 

svar att finna. Sociala aspekter, personlighet och hantering av kontrollbehov var de 

faktorer som ansågs styra intervjudeltagarnas attityder, detta vilket har analyserats 

i resultatet efter Theory of Planned Behavior beskrivet av Hassmén, Hassmén och 

Plate (2003). Det som främst ansågs styra individers mål med att besöka 

parkmiljöer i syfte att bedriva vardagsrörelse där var hanteringen av kontrollbehov. 

Deltagarna gav många exempel på vad de själva skulle vilja finna i parker i syfte 

att bedriva mer rörelse där, vilket i utfallet speglade vad de ansåg att en park bör 

innehålla för att passa just deras behov. Parkmiljöernas egna befintliga egenskaper, 

som öppna ytor var en del, men främst eftersöktes olika typer av 

idrottsanläggningar, som volleyboll-och fotbollsplaner och utomhusgym. Slutligen 

kan det sägas att trots att parkmiljöer i sig kan bidra till ökad vardagsrörelse, bör 

fler åtgärder sättas in gällande byggandet av olika typer av idrottsanläggningar i 

syfte till att uppmuntra både besök och ökad vardagsrörelse. 
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10 Slutsats 
 

Parkmiljöer har visat sig kunna bidra till att öka vardagsrörelse, men flera 

utvecklingsmöjligheter bör ses över för att göra parker i Sverige mer attraktiva och 

besöksvänliga, i synnerhet för unga vuxna.  
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Bilaga 1. Informationsbrev 

 
Vill du delta i en studie som undersöker relationen mellan 
vardagsrörelse och parkmiljöer? 
Syftet med studien är att undersöka relationen mellan vardagsrörelse och parkmiljöer 
utifrån fysiskt aktiva unga vuxnas uppfattning. 
Studien vänder sig till dig som är medlem på ett gym i Falun och är mellan 18 och 30 
år. Studien kommer att utföras i Falun genom intervjuer och en kortare enkät som 
berör din uppfattning rörande fotografier som kommer att visas under intervjun. 
Intervjuerna kommer att genomföras under v.17 2017 och kommer att beröra din 
vardagsrörelse, din planerade fysiska aktivitet och din syn på vardagsrörelser i parker. 
Intervjun beräknas ta runt 30 minuter och kommer att spelas in för att sedan skrivas 
ut i text.  
 
Detta område anses vara viktigt att undersöka på grund av att vardagsrörelse visat sig 
vara en viktig del i människors hälsa, oavsett annan planerad fysisk aktivitet. 
Vardagsrörelse beskrivs som all oplanerad fysisk aktivitet som sker utanför planerad 
träning. Även få en inblick i varför människor besöker, eller inte besöker, parker. 
Unga vuxna mellan åldrarna 18 till 30 år anses vara viktiga att undersöka på grund av 
att under dessa åldrar etableras långsiktiga beteenden rörande hälsa. 
Resultatet kommer att presenteras i form av ett examensarbete och genom en muntlig 
redovisning. När examensarbetet är färdigställt kommer det att publiceras på en 
databas vid Högskolan Dalarna. Den information som du ger oss kommer att 
behandlas på ett säkert sätt. Redovisningen av resultatet kommer att ske så att ingen 
deltagare i studien ska kunna identifieras. Inspelningarna och den utskrivna intervjun 
kommer att raderas när examensarbetet är godkänt. Du har möjlighet att ta del av 
examensarbetet genom att du får en kopia av arbetet.  
Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst avbryta din medverkan utan 
motivering. 
 
Studien är ett examensarbete för kandidatexamen i idrott- och hälsovetenskap och är 
en del av Idrottstränarprogrammet vid Högskolan Dalarna. Har du frågor om denna 
studie är du välkommen att kontakta någon av oss genom kontaktinformationen 
nedan. 
Martin van der Maarel   Handledare: Roger Melin 
Student    Univ. lektor filosofi 
H13marva@du.se   rme@du.se 
070-572 44 66                                                                 023-778268  
 
Mikael Byqvist 
Student 
H14mikby@du.se    
070-240 43 18                                

 
 



 

 II 

Bilaga 2. Intervjuguide 
 

Intervjufrågor 
Examensarbete IH2020 

Martin v.d.Maarel & Mikael Byqvist 
 
OBS! Viktigt att jobba med följdfrågor! 

 
Ålder: 
Kön: 
Stillasittande (antal h/dygn): 
Fysisk aktivitet (h/vecka): 
 
Börja med att intervjudeltagaren får berätta om sig själv, 
exempelvis med frågan: Berätta om dig själv och vad du 
gillar att göra på fritiden 
 
Skulle du beskriva dig själv som en aktiv människa, om du 
bortser från din normala, planerade träning? På vilket sätt? 
(få in / spåra in på vardagsrörelse)? 
 
Varför tränar du? / Är det viktigt att röra på sig, 
varför/varför inte? 
 
Hur ser du på vardagsrörelse? / Vad säger ordet dig/ vad 
tänker du när du hör ordet? 
  
Vilka miljöer tror du att vardagsrörelse kan bedrivas i? / 
Varför tror du att vissa miljöer passar bättre än andra? 
Hemmet, utomhus, jobbet, skolan 
 
Hur ofta besöker du parker? Varför/varför inte? Vad gör 
du i parker? Är det viktigt att ha nära till en park i syfte att 
besöka den? vilket transportmedel använder du i så fall för 
att ta dig dit? 
 
 



 

 III 

Visning av bilder + ifyllning av PRS här 
 
Vilka är dina känslor nu efter du har sett dessa bilder? 
(fråga efter personliga värderingar om parker, tycker de om 
parker eller inte? Ex: om inte, på vilket sätt kan parker 
göras bättre för att uppmuntra till ökat besökande? / Hur 
tror du att parker kan motivera dess besökare till att röra 
på sig? 
 
Varför tror du att människor besöker parker? 
 
Hur upplever du dessa bilder i förhållande till 
vardagsrörelse? Efter det som tagits upp i inledningen?  
  



 

 IV 

Bilaga 3. Perceived Restorativeness Scale  
 
Dessa påstående kommer att beröra dina tankar om de bilder du tidigare 

sett. Ranka påstående från 0-5 efter hur bra de passar in på dig, där 0 står 

för ”stämmer inte alls”, och 5 står för ”stämmer helt”. Ringa in dina 

svar. 

 

 
1. Att spendera tid på dessa platser ger mig en flykt från vardagen. 

 

0 1 2 3 4 5  

 

2. Att spendera tid på dessa platser ger mig en paus från min vardag. 

 

0 1 2 3 4 5  

 

3. Dessa platser är fascinerande.  

 

0 1 2 3 4 5  

 

4. Min uppmärksamhet dras till många intressanta saker på dessa 

platser. 

 

0 1 2 3 4 5  

 

5. Jag skulle vilja spendera mer tid på dessa platser. 

 

0 1 2 3 4 5  

 

6. Det finns mycket att uppleva och upptäcka på dessa platser. 

 

0 1 2 3 4 5  

 

7. Jag skulle vilja spendera mer tid på att titta på omgivningen på 

dessa platser. 

 

0 1 2 3 4 5  

 

8. Det händer alldeles för mycket på dessa platser. 

 

0 1 2 3 4 5  

 

 

 



 

 V 

9. Dessa platser är förvirrande. 

 

0 1 2 3 4 5  

 

10. Det finns för mycket som distraherar mig på dessa platser. 

 

0 1 2 3 4 5  

 

11. Det är kaotiskt på dessa platser. 

 

0 1 2 3 4 5  

 

12. Jag kan göra saker jag tycker om på dessa platser. 

 

0 1 2 3 4 5  

 

13. Dessa platser ger mig en känsla av att jag hör hemma där. 

 

0 1 2 3 4 5  

 

14. Jag känner mig enhetlig med omgivningen på dessa platser. 

 

0 1 2 3 4 5  

 

15. Dessa platser passar min personlighet. 

 

0 1 2 3 4 5  

 

16. Jag kan hitta sätt att njuta på dessa platser. 

 

0 1 2 3 4 5  

 

 

 

 

Tack för dina svar! Den information du gett kommer att hanteras enligt 

informationsbrev. 
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Bilaga 4. Bilder på parkmiljöer i Falun 
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