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Förord 

Examensarbetet är en avslutning på mina tre år vid Högskolan i Gävle på 

samhällsplanerarprogrammet. Arbetet är på kandidatnivå och omfattar 15 

högskolepoäng. 

Jag har alltid haft ett stort intresse för fysisk aktivitet och uppskattar själv god 

tillgång på grönområden och parker med hög kvalité. Känslan har varit att 

dessa områden håller på att försvinna och i vissa fall har bristande skötsel, 

därför var detta ämne något som tilltalade mig.    

Jag skulle vilja tacka min handledare, Anders Brandt, och de medverkande i 

grupphandledningar vi hade varje vecka för kontinuerligt stöd och synpunkter. 

Jag vill även tacka Jönköpings kommun som var vänliga och ställde upp på 

intervju.  

Slutligen vill jag tacka min sambo Emma, som har stöttat mig under hela 

arbetet. 

 

Gävle, 2017 

Joakim Kjell 
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Sammanfattning 

Utvecklingen till det högteknologiska samhället och urbaniseringen är 

exempel på bidragande orsaker till en ökad folkmängd i städer och har gett 

upphov till både stadsutbredning och förtätning. Bidragande anledningar till 

befolkningsökningen är först och främst en förbättrad sjukvård och den ökade 

invandringen. Bostadsbristen som ett resultat på den ökade befolkningen har 

vuxit fram och i sin tur resulterat i att fokus läggs på planering av nya 

bostädsområden. Fysisk inaktivitet och ett stillasittande beteende är problem 

som har vuxit fram under de senaste årtionden. På grund av detta har metoder 

för kartläggning av fysisk aktivitet och grönområden fått ett större intresse. 

Det går att planera för fysisk aktivitet, men det är fortfarande viljan hos 

individen som måste finnas. 

Parker och grönområden är viktiga platser för att främja fysisk aktivitet i 

städer och ett stort utbud som tilltalar alla är att föredra. De har också en 

viktig funktion för stadens ekosystemtjänster. Genom att använda metoder för 

lokalisering av grönområden samt ha kunskap om dess betydelse är det möjligt 

att främja fysisk aktivitet i samhällsplaneringen, och är målet för studien. 

Studien kommer att utvärdera och kartlägga utbudet av grönområden i Eksjö.  

Resultatet visar att invånare i Eksjö har god tillgång till fysisk aktivitet i 

grönområden och parker där större delen av befolkningen bor inom ett 

avstånd som är rekommenderat från tidigare vetenskaplig forskning och 

myndigheter. Kvalitetsbedömningen visar att Vildparken är den park i Eksjö 

som är mest attraktiv.  

Slutligen behandlas nudging, vilket är ett begrepp som innebär vägledning av 

människor för att nyttja ett större syfte och sträva mot ett mer hållbart 

samhälle. Hur kan nudging appliceras för att främja fysisk aktivitet, och är det 

möjligt? Det finns möjligheter att inkludera nudging i samhällsplaneringen i 

samband med fysisk aktivitet, till exempel vid placering av skyltar vid ingångar 

till parker.    

 

Nyckelord: fysisk aktivitet, grönområden, parker, hälsa, GIS. 
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Abstract  

The development to the high-tech society and the urbanization are examples 

of reasons that contributes to the increase in population in cities and the rise of 

urban expansion and densification. Contributing causes of population are, first 

and foremost, improved health care and increased immigration. Housing 

shortages, as a result of increased population have grown, and in turn resulted 

to focusing on planning of new housing areas. Physical inactivity and sedentary 

behavior are problems that have emerged in recent decades. Because of this, 

methods of mapping physical activity and green areas have gained greater 

interest. 

Parks and green areas are important places to promote physical activity in 

cities and a wide range of appeal to everyone is preferable. They also have an 

important function for the city's ecosystem services. By using methods for 

locating green spaces and having knowledge of its importance, it is possible to 

promote physical activity in urban planning, and is the goal of the study. The 

study will evaluate and map the supply of green areas in the city of Eksjö. 

The result shows that residents in Eksjö have good access to physical activity in 

green areas and parks where most of the population lives within a distance 

recommended by previous scientific research and authorities. The quality 

assessment showsthat Vildparken is the park in Eksjö which is the most 

attractive.  

Finally, nudging is treated, which is a term that guides people to a greater 

purpose and strives towards a more sustainable society. The question on how 

nudging can be applied to promote physical activity and its possibilty is another 

question this study will answer. There are opportunities to include nudging in 

community planning in connection with physical activity, such as placement of 

signs at entrances to parks.  

 

Keywords: physical activity, green spaces, parks, health, gis. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund  

De senaste decenniers utveckling av samhället tillsammans med tekniska framsteg 

har gett upphov till ett liv med mindre fysisk aktivitet. Många faktorer är delaktiga 

för att orsaka ett stillasittande beteende. Mer tid spenderas framför mobiltelefoner, 

surfplattor och datorer vilket ofta bidrar till ett mindre engagemang till fysisk 

aktivitet. Den globala folkökningen och urbaniseringen har bidragit till tätare städer 

för att uppfylla det bostadsbehov som ständigt ökar. Grönområden eller gröna ytor 

är sällan något som prioriteras i planering av städer och blir därför en vanlig plats för 

bostadsbebyggelse (Faskunger, 2007).  

Parker och grönområden är viktiga i en stad för att främja den fysiska aktiviteten och 

hälsan hos invånarna. De är även av stor betydelse för bland annat tätortens form, 

naturmiljöerna, den biologiska mångfalden, minska luftföroreningar och kan även 

bidra till en positiv ekonomisk utveckling i staden (Faskunger, 2007). Dessutom 

genom ett aktivare liv minimeras risken för hjärt- & kärlsjukdomar, cancer och typ 2 

diabetes (World Health Organization, WHO, 2010). 

Att inkludera fysisk aktivitet i samhällsplaneringen är därför av stor betydelse för alla 

städer och det är något som berör och är viktigt för alla åldrar. Det är viktigt av den 

anledningen att det förebygger sjukdomar som kan uppstå och kan i vissa fall vara 

avgörande mellan liv och död. Enligt en rapport från World Health Organization 

(WHO, 2010), är fysisk inaktivitet den fjärde största risken (6%) till dödsfall strax 

efter högt blodsocker (6%), tobaksanvändning (9%) och orsaken till flest dödsfall– 

högt blodtryck (13%). Statistiken är för hela världen men även i Europa är 

statistiken densamma som globalt gällande fysisk inaktivitet (Folkhälsomyndigheten, 

u.å.). Av den anledningen är det viktigt att i samhället kunna erbjuda möjligheter till 

fysiska aktiviteter inom rimliga avstånd från hemmet.  

Tydliga exempel på problem med fysisk inaktivitet, vilket i stor utsträckning beror 

på brist på tätortsnära parker och tillgång till naturliga miljöer nära den personliga 

bostaden, finns framförallt i större städer med hög befolkningsdensitet och täta 

stadskärnor. Exempelvis i Stockholm finns det människor som aldrig eller väldigt 

sällan får kontakt med naturen och barn framhävs som en utsatt grupp i de 

sammanhangen (Faskunger, 2007). Har inte åtanke för gröna ytor skett vid 

planering av stadens utrymmen kan det vara svårt att lösa problemen i efterhand, 

speciellt eftersom trycket på att uppföra bostäder inte ser ut att avta 

(Världsnaturfonden, WWF, u.å.)  

I mindre städer med en lägre befolkningsmängd finns det generellt en större tillgång 

till parker och grönområden i närheten av den personliga bostaden. En ökning av 
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befolkningen och expandering sker även i många mindre städer, där behov av att 

uppföra bostäder också finns. Av den anledningen blir det även relevant för mindre 

städer att planera med hänsyn till gröna ytor för att förhindra eventuella problem 

som kan uppstå i framtiden.   

Geografiska informationssystem (GIS) möjliggör geografiska analyser och 

visualisering av data. Verktyget har vuxit fram de senaste årtiondena och är en nu en 

viktig del för planering av städer och används flitigt av länsstyrelser och kommuner 

(Harrie, 2012). Flera studier har används sig av verktyget för att förtydliga det 

problem som utvecklats i städer med brist på parker och grönområden (Meng & 

Malczewski, 2015; Bertam & Rehdanz, 2015).  

1.2 Syfte och mål 

Syftet med studien är att lyfta upp ämnet fysisk aktivitet i förhållande till 

grönområden och parker i städer, och de problem som eventuellt kan eller har 

uppstått med tanke på den ökade befolkningen i städer. Syftet är också att påvisa 

varför det är viktigt att främja fysisk aktivitet.  

Mål: 

 Att kartlägga befintliga platser för fysisk aktivitet i Eksjö stad och undersöka 

tillgängligheten.  

 Kvalitetsbedöma parker utifrån tidigare forskning.  

 Hitta nya lämpliga platser för utveckling av grönområden. 

 Undersöka hur nudging kan appliceras i samhällsplaneringen. 

1.3 Avgränsning 

Fysisk aktivitet är ett brett begrepp som täcker all form av kroppsrörelse från att gå 

till jobbet till att motionera i löparspår. Den här studien är begränsad till fysisk 

aktivitet som kan ske i grönområden och parker vilka är tillgängliga för allmänheten. 

Studiens avgränsning är gränsen för Eksjö tätort. Områden för grönområden och 

parker är baserat på Svensk Marktäckedata (SMD) för urbant grönområde samt egna 

observationer på plats och i flygbilder. 

1.4 Eksjö 

Eksjö är en stad i Småland som är belägen på det småländska höglandet. Staden är 

centralort för Eksjö kommun som består av flera mindre tätorter. Nationellt sett är 

staden mest känd för sin unika trähusbebyggelse som präglar ”Gamla stan” men även 

för Göta ingenjörregemente, så kallat Ing 2. Dessa två karaktäristiska drag är 
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värdefulla egenskaper som har haft stor betydelse genom historien. Antalet invånare 

i Eksjö var 10 332 personer vid årsskiftet till 2017. Eksjös centrala delar utgörs till 

stor del av K-märkta byggnader, vilket försvårar en expansion av centrum. (Eksjö 

kommun, u.å.) 

Parker och grönområden har stor betydelse för Eksjöborna och är något som 

värderas högt av Eksjö kommun (Eksjö kommun, 2013). En expandering vad gäller 

bostäder är aktuell eftersom genomförda befolkningsprognoser tyder på en ökning. I 

val av nybyggnationsplatser är det viktigt att säkerställa grönområden och parker i 

närhet till de nya bostadsområdena. I översiktsplanen presenteras ett framtida mål, 

tre-kilometersstaden, som innebär att all utveckling ska ske inom en radie på tre 

kilometer från stadskärnan. Det kommer att främja gång- och cykelmöjligheter 

inom staden för att minska bilkörningen och sträva efter ett mer hållbart samhälle 

(Eksjö kommun, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Eksjö kommuns placering. © OpenStreetMaps bidragsgivare. 
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2 Litteraturstudie 

2.1 Fysisk aktivitet  

Att främja fysisk aktivitet i samhället är en utmaning. Människor måste ha viljan och 

det måste finnas tillgängligt inom räckhåll. Fysisk inaktivitet har utvecklats till ett 

allvarligt problem, där större delen av människor på en lokal och global nivå inte rör 

på sig tillräckligt eller deltar i någon form av fysisk aktivitet (Daumann, Heinze, 

Römmelt & Wunderlich, 2014; Giles-Corti et al., 2016). Forskning har visat på att 

sport har en positiv inverkan i städer generellt vad gäller ett hälsosamt liv, 

utbildning och en förbättring ur ekonomisk synvinkel (Daumann et al., 2014). 

Därför har under senare tid ett större intresse lagts på fysisk aktivitet i samband med 

planering av städers ytor. 

Fysisk aktivitet sker ofta i grönområden eller i parker och är en viktig del för att 

främja den fysiska aktiviteten i samhället. Dessutom är det en åtgärd för 

samhällsplanerare att öka den fysiska hälsan i samhället genom planering av gröna 

ytor i bostadsmiljö. En studie av Felix, Farias, Bergmann & Bergmann (2016) visar 

att skapandet av nya parker uppmanar till en ökad fysisk aktivitet hos invånarna. 

En parallell kan dras till samhällsproblem som fanns på 1800-talet då 

industrialiseringen var som störst i många städer. Industrierna och bostäderna låg för 

tätt inpå varandra och var inte tillräckligt bra byggda vilket resulterade i farliga 

utsläpp som påverkade levnadsförhållandena på ett negativt sätt och därför skiljdes 

bostäderna från industriområdena med utsläpp (Giles-Corti et al., 2016). Fysisk 

aktivitet är ett viktigt redskap för människor att minska risken för diverse 

sjukdomar. Upphov till och utförandet av fysisk aktivitet sker i de flesta fall inom 

grönområden vilket gör att placering och avstånd mellan bostäder och grönområden 

därför bör vara korta för att uppmuntra till ett mer hälsosamt liv.  

2.2 Historik 

Forskningen, åtminstone i Sverige, inom ämnet fysisk aktivitet har en historia som 

sträcker sig till 1930-talet (Petersson-Forsberg, 2014). På den tiden var 

förutsättningarna annorlunda. Det handlade inte om en pågående urbanisering eller 

en global folkökning. Människor fick generellt mer fritid, vid laginförandet av två 

veckors semester, och det fanns en oro vad det skulle få för genomslag. Därför blev 

fysisk aktivitet viktigt under denna tid. Det var inte förrän senare i slutet av 1900-

talet som fysisk inaktivitet blev ett verkligt problem i samhället (Petersson-Forsberg, 

2014). De snabbt växande städerna tillsammans med den pågående urbaniseringen 

ledde till att planerandet av bostäder blev ett större behov än planering av grön- och 

rekreationsområden. Under en 10–årsperiod i slutet av 1900-talet och strax inpå 

2000-talet fanns det ingen nationell myndighet i Sverige som planerade för eller 
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utvecklade dessa områden, vilket kan vara en del av de problem som ledde till 

minskad fysisk aktivitet som utmynnar i en överviktig befolkning (Petersson-

Forsberg, 2014). Under tiden ingen nationell myndighet hanterade frågor om och 

utveckling av rekreationsområden utvecklades fler metoder från forskare för att 

bedöma och kartlägga grönområden (Lindholst, Caspersen & Konijnendijk van den 

Bosch, 2015).   

2.3 Kartläggning av fysisk aktivitet  

2.3.1 Metoder  

Lindholst et al. (2015) beskriver sju metoder för kartläggning av park-, grön- och 

rekreationsområden. Många metoder påminner om varandra och nedan följer en 

kort redovisning om ett par tillvägagångssätt i arbetet med parker. Den första 

metoden som nämns togs fram i början av 1990-talet heter ”Park character analysis, 

(PCA)” och är en startpunkt för modern utvärdering och kartläggning av 

parkmiljöer. Den baserar sig på grundläggande karaktärsdrag som exempelvis 

rofylldhet, utseende och utrymmen. Även om metoden är av äldre karaktär används 

den fortfarande idag i samhällsplaneringen i Sverige och de kriterierna har 

vidareutvecklats i de nyare, mer moderna metoderna. Vad som är möjligt att se i 

utveckling av metoder är att GIS har blivit ett populärt verktyg för att framställa 

kartor för städer. Sociotop-kartan är något som vuxit fram i Sverige på senare år och 

är en metod för kartläggning av stadsdelar där olika områdestyper som till exempel 

bostads- och grönområden får olika färger och resultatet blir därmed tydligt och det 

går att avskilja användningsområden (Lindholst et al., 2015). 

2.3.2 GIS som verktyg 

GIS är ett program som behandlar och bearbetar en stor variation av olika typer av 

spatiala data, exempelvis befolkning och vegetation. Användandet av GIS kan delas 

in i tre kategorier: visualisering av geografiska data, urval och sökning och till sist 

geografiska analyser (Harrie, 2012). Utvecklingen av GIS har pågått cirka 50 år och 

har idag blivit ett viktigt verktyg för beslutsfattare för att lättare och på ett mer 

effektivt sätt kunna identifiera och lösa problem i samhället (Nyerges & Jankowski, 

2010). I Sverige är det framförallt statliga verk, länsstyrelser och kommuner som 

tillämpar GIS i deras arbete som involverar framförallt markanvändning. Med GIS 

möjliggörs redovisning av komplexa data för allmänheten, vilket är en viktig del för 

presentering av arbeten för att de ska få en större betydelse i samhället (Harrie, 

2012). 

Det senaste årtiondet har GIS används flitigt för att utföra olika analyser av städer. 

Prioriteringar har varit och är fortfarande att bygga bostäder för att uppfylla 

bostadsbehoven som skapas i takt med en ökning av befolkningen. Det här har 
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bidragit till att öppna platser som grönområden exploaterats med bostäder istället 

för att bevaras. Parker i städer har samtidigt blivit en viktig del i samhällsplaneringen 

för att främja fysisk hälsa. GIS har börjat användas flitigt i dessa sammanhang, främst 

för att mäta tillgängligheten på parker i städer (Meng & Malczewski, 2015; Nicholls, 

2001). Dessa metoder har i huvudsak använts för att påvisa bristen på 

tillgängligheten till parkområden i stadsnära lägen.    

2.3.3 Storlek och avstånd till parker 

Parkers storlek har betydelse för hur många människor som kan vistas där. Av den 

anledningen är det en viktig aspekt att jämföra parkers storlek i förhållande till 

befolkningsmängd (Meng & Malczewski, 2015). Detta kan göras genom att dela in 

parkerna i tre kategorier baserat på storlek och kapacitet: miniparker, 

stadsdelsparker och gemenskapsparker (Mertes and Hall; Meng & Malczewski, 

2015). Det är även en viktig aspekt i planeringssyfte vid utveckling av befintliga 

parker eller grönområden eller skapandet av nya, att det finns underlag 

befolkningsmässigt för att den ska nyttjas regelbundet.   

Inom samma tema ingår även avstånd till grönområden till fots. I en artikel av 

Koohsari et al. (2015), har flera metoder presenterats för att räkna ut avstånd till 

och antal offentliga öppna platser vilket även kan appliceras på grönområden. 

Utifrån artikeln finns det tre olika funktioner när det kommer till allmänna platser. 

Den första är platsen i sig, där det finns möjligheter till fysisk aktivitet. Den andra 

människor som har området som en destination, där de ska utföra någon form av 

fysisk aktivitet. Slutligen kan ett grönområde även fungera som en passage för att nå 

sin egen destination (Koohsari et al., 2015). Vad som är viktigt är att dessa områden 

blir kända för allmänheten. Låt säga att ett tomt grönområde utvecklas till något 

mer en bara grönyta, med exempelvis ett utomhusgym och en bouleplan för att 

kunna främja fysisk aktivitet. Är området inte känt för allmänheten och om det är 

mycket få människor som rör sig där vanligtvis uppstår ett problem och lösning 

måste hittas för att lysa upp området i fråga. Av den anledningen är en viktig aspekt 

att grönområdet även fungerar som en passage, som nämndes ovan, för att locka fler 

människor. En alternativ lösning kan vara att det är väl skyltat till området och på så 

vis fångar människors uppmärksamhet (Johansson, Kollberg & Bergström, 2009). 

Det finns två olika sätt att mäta avstånd, euklidisk och nätverksmätning. Euklidisk är 

en avståndsbedömning oberoende på hur det ser ut med vägar och liknande, det vill 

säga fågelvägen, och nätverksmätning är avstånd med de vägar som finns tillgängliga 

och individen själv väljer att ta (Koohsari et al., 2015). Vad som kan kombineras 

med den sistnämnda metoden, som kan vara av viktig betydelse i vissa fall, är hur 

lång tid det tar att ta en väg jämfört med en annan. Trafikljus, mycket biltrafik och 

hur vägen dit ser ut kan påverka huruvida attraktivt ett grönområde blir och är en 
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viktig del att tänka på i planeringen av dessa ytor, och även ur trafikplaneringssyfte 

om det skulle utvecklas efter.  

I tidigare forskning angående fysisk aktivitet och närheten till grönområden har flera 

avstånd tillämpats för att bedöma aktivitetsgraden i förhållande till avstånd från den 

personliga bostaden. I en studie i Berlin användes en diameter om 1 kilometer för 

att räkna ut individens tillgång till grönområden (Bertam & Rehdanz, 2015). Det vill 

säga att avståndet från den personliga bostaden maximalt fick vara 500 meter till ett 

grönområde. Resultaten visade att det fanns en större livstillfredsställelse inom dessa 

områden. Enligt Grahn och Stigsdotter (2003) är det inom 300 meter ett 

grönområde används som mest och ger upphov till fysisk aktivitet. Deras studie 

handlar om svenska städer där olika avstånd från grönområden har undersökts: 0-50, 

51-100, 101-300 samt 301-1000 meter. Om avståndet är 300 meter istället för 

1000 meter ökar antalet vistelser i ett grönområde med ungefär dubbelt så mycket 

per år.  

Boverket (2007) har på liknande sätt som Meng och Malczewski (2015) delat in 

parker i olika kategorier: närparken, lokalparken, stadsdelsparken men dessutom 

områden som känns orörda. Parkerna är indelade baserat på vilket avstånd de bör ha 

från bostaden och kan även kopplas till storleken på dessa. Riktlinjer för närparken 

är att den ska vara belägen inom 50 meter, lokalparken inom 200 meter och 

stadsdelsparken inom 500 meter från bostaden. Enligt Boverket (2007) är gröna 

områden inom 300 meter från bostaden viktiga för att uppnå målet god bebyggd 

miljö och de är även en förutsättning vid planering av nya bostäder. De grupper som 

är i störst behov av närhet till grönområden är barn, funktionsnedsatta, äldre och 

sjuka.  

2.3.4 Parkers dragningskraft 

Möjligheter till utomhusaktiviteter idag är något som värdesätts när människor 

bestämmer sig vart de ska bo (Petersson-Forsberg, 2014). Närhet till grönområden 

där det finns utrymme för fysisk aktivitet ses som en avgörande faktor för huruvida 

de används eller inte av städers invånare. Undersökningar visar även att 

aktivitetsgraden i grönområden ökar ju kortare avståndet är från den personliga 

bostaden (Grahn & Stigsdotter, 2003; Neuvonen, Sievänen, Tönnes, Koskela, 2007; 

Felix, Farias, Bergmann & Bergmann, 2016). En vanlig anledning till att vistelser i 

grönområden är bristande är det faktum att människor generellt inte har tid (Grahn 

& Stigsdotter, 2003). Vad som egentligen ligger bakom den anledningen går att 

diskutera. Det kan tolkas som att prioriteringar läggs på andra saker på grund av ett 

bristande intresse för att röra på sig och att vistas i grönområden, alternativt i 

förhållande till att det är för långt avstånd till närmaste grönområde och därför är 

tidskrävande.  
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Många kartläggningsstrategier syftar sig till att redovisa tillgänglighet på parker och 

grönområden i förhållande till befolkningsmängd (Meng & Malczewski, 2015) och i 

huvudsak inte på kvalitén och grundliga förutsättningar, som markunderlag, för 

vistelser i parker.   

2.4 Kvalité i parker 

Ytterligare en parameter för vistelser i grönområden/parker är kvalitén som dessa 

innehar. Patrik Grahn har sedan 1980-talet studerat parker i många svenska städer i 

förhållande till människors välbefinnande (Grahn & Ottosson, 2010). Studierna har 

bidragit till en ökad förståelse för hur vi upplever parker och har gett upphov till åtta 

karaktärsdrag hos parker som uppskattas på olika vis. De olika upplevelsekvalitéerna 

är: det rofyllda, det naturliga, det artrika, det rymliga, det öppna, det skyddade, det 

sociala och det kulturella (tabell 1).  

Tabell 1. Karaktärsdrag i parker (Grahn & Ottosson, 2010, s.65). 

Karaktärsdrag Beskrivning 

Det rofyllda En lugn och tyst miljö, med ljud från naturen. 
Det naturliga Helt naturliga miljöer utan mänsklig påverkan. 
Det artrika Ett varierat djur- och växtliv. 
Det rymliga En plats som bjuder in till en känsla av vila och återhämtning. 
Det öppna Ett öppet grönt fält som exempelvis erbjuder till spontana 

aktiviteter 

Det skyddade Skyddat från övriga människor och byggnader, känslan av en hemlig 
tillflykt. 

Det sociala Bjuder in till möten med andra människor för ett trevligt umgänge. 
Det kulturella En plats med mycket historia, kan innehålla fornlämningar 

exempelvis som påminner om den gångna tiden. 

 

De olika upplevelsekvaliteterna tyder på att det skiljer sig i hur individer nyttjar och 

vill nyttja grönområden och parker. Av den anledningen är det viktigt för städer att 

kunna erbjuda olika typer av parkupplevelser till invånarna för att tillfredsställa alla 

människors behov. Studien av Grahn & Ottosson (2010) påvisar att människor som 

är mer sårbara söker sig till lugnare områden medan mer utåtriktade som mår bättre 

söker sig till öppna områden där sociala interaktioner är möjliga.    

2.5 Nudging 

Nudging är ett begrepp som inom samhällsplanering börjat väcka intresse för 

beslutstagare (Marteau, Ogilvie, Roland, Suhrcke & Kelly, 2011). Syftet med 

verkyget nudging är att förändra människors rörelemönster eller beteende för att 

främja en hållbar utveckling för framförallt samhället men även individen 

(Marchiori, Adriaanse & De Ridder, 2017; Mont, Lehner & Heiskanen, 2014). 

Nudging kan beskrivas som en mild åtgärd som inte nödvändigtvis skapar stora 
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rubriker. Exempel på nudging kan vara att trappor byggs och konstrueras på ett 

attraktivt sätt som gör att trappor väjs framför hiss. Ett annat exempel på nudging 

kan vara att framhäva cykeln som transportmedel i städer genom cykeluthyrning och 

att förbättra stadens gång- och cykelvägar (Marteau, Ogilvie, Roland, Suhrcke & 

Kelly, 2011). 

Vid dess tillämpning exkluderas lagstiftning, regleranden och ingripanden (Marteau, 

Ogilvie, Roland, Suhrcke & Kelly, 2011). Det finns många liknelser mellan nudging 

och marknadsföring eftersom målen för båda ändamålen är att påbuda en vara eller 

ett visst intresse. Marknadsföringens syfte är att locka till sig kunder för att 

exempelvis köpa en produkt oavsett om det är ur ett hållbart perspektiv eller inte 

för företagets egen vinning. En viktig aspekt som skiljer nudging från marknadsföring 

är syftet, vilket är att vägleda människor till bättre val för individen och samhället i 

helhet. Nudging är något som har praktiseras flitigt i flera olika länder runtom i 

världen, till exempel USA, Storbritannien, Norge och Danmark med positiva 

resultat (Mont, Lehner & Heiskanen, 2014).  

I en studie av Kaczynski, Stanis och Hipp (2014) har en form av nudging testats i 

parkmiljö för att undersöka om det får en tydlig effekt eller inte. Metoden gick ut på 

att visa två olika bilder för deltagarna i undersökningen där de sedan fick svara på 

hur stor sannolikheten var att de skulle ägna sig åt fysisk aktivitet. Vad som skiljer 

bilder åt är att i den andra bilden har en skylt placerats i syfte att undersöka om det 

uppmuntrar till ökad fysisk aktivitet. Resultaten visar att det faktiskt uppmuntrar till 

mer fysisk aktivitet om en skylt läggs till vid ”ingångar” till parker. Vad som skiljde 

sig något i resultatet var att placering av skylten hade större betydelse för kvinnor än 

män att nyttja parken (Kaczynski, Stanis & Hipp, 2014).  

2.6 Ekosystemtjänster 

Hela världen består av levande och icke-levande organismer som ingår i olika 

ekosystem vilka är beroende och påverkar varandra. Människan har länge varit en 

avgörande faktor för ekosystemens välmående. Fler människor innebär en större 

inverkan på naturens ekosystem. Under den senare halvan av 1900-talet påverkade 

människan ekosystemen väldigt mycket, störst påverkan genom tiderna, för att möta 

den stora efterfrågan på mat och bostäder(Millenium Ecosystem Assessment, MEA, 

2005). 

Ekosystemtjänster är vad människor kan få ut av ekosystemen (MEA, 2005). 

Forskning inom ekosystem och dess potentiella tjänster har fått stor uppmärksamhet 

de senaste 10–15 åren, framförallt tack vare publikationen av ”Millenium Ecosystem 

Assessment” som handlar om förändringen i ekosystemen i förhållande till människors 

välbefinnande (Hegetschweiler, et al., 2016; de Groot, Alkemade, Braat, Hein & 
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Willlemen, 2009; MEA, 2005). Ekosystemtjänsterna kan delas in i fyra olika 

kategorier som påverkar människans välmående på olika sätt (MEA, 2005): 

 råvaror, som innefattar mat och resurser som naturen förser människan 

med. 

 reglerande tjänster som klimatförhållanden och andra naturliga förlopp som 

översvämningar exempelvis.  

 kulturella tjänster som uppnås genom att besöka naturliga miljöer.   

 stödjande tjänster som påverkar och är en förutsättning för naturen vi lever 

i, vilket inkluderar jordmånsbildning och fotosyntes.  

Ett ständigt problem och en utmaning med hållbara ekosystem i förhållande till 

ekosystemtjänster är hur mycket det går att utnyttja tjänsterna utan att resurserna 

ska ta slut. Ekosystemtjänsterna generellt sett utnyttjas inte på ett hållbart sätt. 

Endast 40 % utnyttjas på ett hållbart sätt och inom kulturella tjänster enbart 30 % 

(MEA, 2005).    

Denna studie behandlar framförallt kulturella tjänster som kan uppnås vid besök i 

grönområden och parker. Hälsa är en beståndsdel för välmående och hör ihop med 

kulturella tjänster, rekreationsaktiviteter och grönområden (MEA, 2005).  

Kulturella ekosystemtjänster utgör en viktig samhällsfunktion och återfinns i 

miljömålet ”God bebyggd miljö”:  

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt 
medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara 
och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett 
miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra 
resurser främjas (Boverket, 2014, s. 11). 

En ökad befolkning i tätorter är vad som ligger till grund för målets framtagande. 

Många aspekter i målet handlar om kulturella ekosystemtjänster vilket kan 

exempelvis inkluderas i god och hälsosam livsmiljö och utveckling av naturvärden.   

En förutsättning för kulturella ekosystemtjänster är att det finns ett behov och en 

efterfrågan (Pedersen, Johansson & Weisner, 2017). Det kan jämföras med den 

ekonomiska termen om utbud och efterfrågan där priser på produkter och kvalité 

styr marknaden. I fallet med ekosystemtjänster är det signifikativt att det både måste 

finnas ett utbud av tjänster samt en efterfrågan av dessa. Om ett grönområde är 

utbudet och en tjänst för människan blir efterfrågan därmed den mänskliga faktorn 

som avgör hur mycket invånarna vill ha produkten (grönområdet), och på vilket 

sätt.   
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2.7 Exempel från kommun 

Jönköpings kommun intervjuades (Jönköpings kommun, personlig kommunikation, 

22 maj, 2017) för att exemplifiera hur arbetet med grönområden. Jönköpings 

kommun arbetar aktivt för en grönare kommun med flera kommunala dokument: 

grönstrukturplan, skogsprogram, friluftsprogram och ett naturvårdsprogram som 

behandlar grönska och används kontinuerligt i samhällsplaneringen. Arbetet med 

gröna ytor är något som prioriteras i Jönköping och jobbar för närvarande på att öka 

biståndet parkmark och tätortsnära natur, samt genom framtagandet av ett 

parkprogram som snart är antaget. 

Det finns många viktiga egenskaper för ett grönområde eftersom människor 

uppskattar olika saker och av den anledningen tycker Jönköpings kommun att det är 

viktigt med ett variationsrikt utbud av parker och grönområden. Kommunens 

parker innehåller aktiviteter som lekplatser, fotboll och boule m.m., spännande 

natur, artrikedom, lugn, sociala mötesplatser, kultur och utsiktsplatser. Ytterligare 

en aspekt är att kunna erbjuda bullerfria och tysta miljöer även i staden.  

Ett avstånd på 300 meter från den personliga bostaden tillämpas vad gäller planlagd 

park och naturmark. Däremot i grönstrukturplanen är rekommendationen 200 

meter, men där ingår även en del privatägd mark och kyrkogårdar m.m.  

Hur det är möjligt att nyttja eventuella ekosystemtjänster är idag inte medvetet med 

i arbetet angående grönområden i Jönköpings kommun. Det pågår arbete inom 

kommunen om hur det är möjligt att jobba med ekosystemtjänster och kommer i 

framtiden vara tydligare.  

 

  



 

 
12 

3 Metoder 

3.1 Lokalisering/klassificering 

En analys med hjälp av GIS, mer specifikt ArcMap 10.5, utfördes för lokalisering av 

nuvarande urbana grönområden och parker. Data över urbana grönområden 

hämtades från Naturvårdsverket som förvaltar SMD, vilket är rikstäckande och 

redovisar olika typer av vegetation (Naturvårdsverket, 2014). SMD består av 

rasterdata och har en upplösning på 25×25 meter. Datat granskades kritiskt och 

förbättrades med hjälp av ArcMap, genom vektorisering, och observationer av 

flygfoto. Parker digitaliserades med hjälp av information från 

Stadsträdgårdsmästaren i Eksjö, Elisabeth Jörgensen (personlig kommunikation, 26 

april, 2017) eftersom alla stadsparker inte ingick i data över urbana grönområden. 

Genom att få en överblick över Eksjö med dess områden för diverse fysisk aktivitet 

var det möjligt att avgöra områden med sämre respektive bättre förutsättningar för 

fysisk aktivitet. Lokaliseringen av och tillgången till grönområden jämfördes i 

förhållande till befolkningsmängd.  

Definitionen av ett urbant grönområde är områden inom tätorten där mer än 70% 

utgörs av vegetation. I den här studien kan det utgöras av parker, gräsfält, 

kyrkogårdar, koloniområden och skogsområden (Naturvårdsverket, 2014).  

En förutsättning för att undersöka den fysiska aktiviteten och grönområden är att 

lokalisera var dessa finns och räkna ut avstånd till dessa från hemmet. Avgränsningen 

är baserat på tätortens gräns. Data över bostadsbebyggelse hämtades från 

Lantmäteriets fastighetskarta.  

3.2 Kriterieanalys 

Kriterieanalysen är uppdelad i två delar. Den första delen är en avståndsanalys 

utifrån lokaliseringen av grönområden och parker i Eksjö och den andra delen är en 

kvalitetsbedömning för tre parker.   

3.2.1 Avståndsanalys 

I tidigare forskning angående fysisk aktivitet och närheten till grönområden har det 

används flera olika avstånd för att bedöma hur hög aktivitetsgraden är hos invånarna. 

Det har visat sig att närmare avstånd till grönområden är av betydelse för att 

invånarna ska nyttja dessa. En avståndskarta (figur 2) skapades för att presentera 

olika avstånd, (50, 200, 300 och 500 meter), runt grönområden och parker som är 

baserat på SMD och egna observationer, och möjliggjorde en lokalisering av 
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områden i staden som har bättre respektive sämre förutsättningar för vistelse i 

grönområden och parker.  

 

Befolkningsdata är en viktig aspekt att väga in i resultatet, dels över hela tätorten och 

dels för specifika åldersgrupper för att kunna lokalisera mer utsatta grupper i det här 

fallet. Studier visar att aktivitetsgraden ökar ju närmare parken ligger i förhållande 

till bostadsområden (Grahn & Stigsdotter, 2003). Tillgänglighet till parker eller 

grönområden inom 300 meter från den personliga bostaden är nödvändigt för att 

uppfylla miljökvalitetsmålet och är en rekommendation från både Boverket (2007) 

och Statens Folkhälsoinstitut (Johansson, Kollberg & Bergström, 2009) och därför 

betydelsefullt för avståndsanalysen. Dessutom använder sig Jönköpings kommun av 

samma avstånd i deras arbete med grönområden i förhållande till bostäder. 

Bostadsområden som ligger utanför 300 meter ifrån grönområdena har sämre 

förutsättningar för fysisk aktivitet och därför är, alternativt utgör, intressanta 

områden att kolla närmare på vid utveckling av parker. 

Figur 3. Avståndanalys som redovisar närheten till grönområden. 

Figur 2. Avståndanalys 
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En karta producerades för att redovisa olika avstånd i förhållande till 

befolkningsmängd för att undersöka hur stor del av befolkningen som har ett 

grönområde inom 300 meter. Områden inom 50 meter från ett grönområde är 

optimalt för att främja fysisk aktivitet, speciellt för mer utsatta grupper som barn, 

sjuka, äldre och funktionsnedsatta (Boverket, 2007). Utifrån det producerades en 

karta som redovisar tillgängligheten för invånare som är från 65 år och uppåt. 

Befolkningsdatat är hämtat från Statistiska Centralbyrån (SCB) med upplösningen 

100×100 meter för hela befolkningen och 250×250 meter för invånare över 65 år. 

För att skapa bufferzonerna har euklidiskt avstånd används i studien, den så kallade 

”fågelvägen”. 

3.2.2 Kvalitetsbedömning 

Kvalitetsbedömningen kompletterar avståndsanalysen och bidrar med ytterligare en 

dimension. Närheten till parker och grönområden är inte den enda faktorn för att 

främja fysisk aktivitet, utan kvalitén har också en avgörande roll. Observationerna 

ger en ökad förståelse för parkers kvalitéer och innehåll, vilka är avgörande för 

människors vistelser i parker. Resultatet är värdefullt för att utveckla befintliga 

parker samt att hitta nya potentiella platser som kan exploateras och utvecklas.  

Analysen utfördes i form av egna observationer genom vistelse i tre parker: 

Finlandsparken, Sjöängen och Vildparken (figur 3). Väderförhållandena de dagar 

observationerna ägde rum var soliga utan moln. De parker som är presenterade i 

figur 3 är baserade på information som tillhandahållits av Stadsträdgårdsmästaren i 

Eksjö, Elisabeth Jörgensen. Utöver de som har beskrivits ovan, där djupare 

utvärdering med hjälp av en kvalitetsbedömningen utförts, är övriga parker: 

Järnvägsparken, Emigrantplatsen, Stadshuset, Hotellträdgården, 

Vattenledningsparken, Museigården samt Åbron.   

 

 

Figur 3. Parker i Eksjö. (© Lantmäteriet [I2017/00561]) 
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Den omarbetare kvalitetsbedömningen möjliggjorde en direkt jämförelse mellan 

parkerna för att se utbud och innehåll i tätorten. Kvalitetsbedömningen är baserad 

på Statens folkhälsoinstituts rapport angående grönområden och parker, (Johansson, 

Kollberg & Bergström, 2009) och är ett tillvägagångssätt för att bedöma kvalitén på 

gröna ytor i städer. Med hjälp av kvalitetsbedömningn (Bilaga A) gjordes en 

kvalitetsbedömning för tre parker i Eksjö. 

Alla kriterier i kvalitetsbedömningenn är av positiv karaktär, vilket ger till resultat 

att parker där fler kriterier uppfylls är mer attraktiva. Kvalitetsbedömningen är 

uppdelad i fem kategorier: 

1. Allmänna kvaliteter som beskriver förutsättningarna för parken, t.ex. 

underlag. 

2. Upplevelsekvaliteterna som utgår från tidigare forskning om parkers 

innehåll, karaktär och generellt vad människor värdesätter i en park. 

3. Tillgänglighet, vilket inkluderar utgångspunkter för att nå parken och att 

vistas där, t.ex. gångvägar. 

4. Trygghet och säkerhet i parken. 

5. Anordningar som handlar om bekvämligheter vilket innefattar bänkar och 

tillgång till toaletter exempelvis. 

Slutligen sammanställdes kvalitetsbedömningen med övriga kommentarer om 

parkerna. Det kan handla om kriterium som var svåra att bedöma eller de som delvis 

uppfylls för att få en tydlig bild av parkerna. Om en park delvis uppfyller ett kriterie 

beror det på att exempelvis det förekommer i halva, eller delar av parken. För att 

slutligen kvantifiera kvalitetsbedömningen delas poäng ut baserat på bedömning som 

utfördes (tabell 2).  

Tabell 2. Kvalitetsbedömning utifrån poäng 

 

Upplevelsekvaliteterna, som är baserade på tidigare studier om människors 

upplevelser i parker, spelar en viktig roll i bedömning av parkerna. De följande 

kvaliteterna återfinns i kvalitetsbedömningen: det vilda (natur), det artrika (artrika), 

det rymliga (rymliga), det rofyllda (rofyllda), det gröna torget (öppning), det 

kulturella (kultur) och det festliga (social). Parkkaraktären ”det skyddade” 

Bedömning Poäng 

Förekomst av 4 

Delvis förekomst av 2 

Svårbedömd 1 

Ingen förekomst av 0 
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utelämnades från kvalitetsbedömningen med motivering att det förekommer i andra 

karaktärer och därför inte är nödvändigt. 

3.3 Förslag på utveckling av grönområde 

Ett befintligt grönområde har lokaliserats som en möjlig plats för utveckling av 

parkmiljö. Motiveringen bakom beror på den aktuella placeringen av stadens parker 

och planering av nya bostadsområden i södra Eksjö enligt översiktsplanen (Eksjö 

kommun, 2013). För vidare diskussion kring förslaget se 5.5.1.   
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4 Resultat 

4.1 Lokalisering  

För ytterligare undersökningar är det viktigt att grönområden har lokaliserats. I figur 

4 redovisas en karta över översiktliga förutsättningar för fysisk aktivitet med 

grönområden i förhållande till all bostadsbebyggelse i Eksjö tätort. Beroende på 

studiens avgränsningen redovisas endast bostadsområden i förhållande till 

grönområdena.  

 

 

 

Figur 4. Grönområden i förhållandet till bostäder.  
(© Lantmäteriet [I2017/00561]) 
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4.2 Tillgänglighet till fysisk aktivitet  

Tillgängligheten på grönområden i Eksjö är relativt hög. Resultatet visar att stora 

delar av befolkningen befinner sig inom ramarna för att fysisk aktivitet ska främjas. 

Figur 5 visar närheten till grönområden i förhållande till befolkningsdensitet. Störst 

befolkningsdensitet hittas i närheten av den centrumnära Vildparken. Där är också 

förutsättningarna för fysisk aktivitet störst.    

 

Den totala befolkningsmängden inom avgränsningen för studien är 10 138. Ett mått 

som brukar användas för att bedöma hur god tillgängligheten på grönområden och 

parker är i städer är 300 meter. I Eksjö är det endast 13 % (1359 personer) av 

befolkningen som bor längre ifrån än 300 meter. 

 

 

 

Figur 5. Tillgängligheten på grönområden i förhållande till hela befolkningen. (© 
Lantmäteriet [I2017/00561]) 
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För de äldre som ofta har svårare att ta sig längre sträckor är närheten till 

grönområden signifikant för att de ska använda sig av dessa. Om ett problem ska 

upplysas är det bristen på grönområden för de äldre där bara 20 % (490 personer) 

har ett grönområde inom 50 meter från bostaden (figur 6) 

I en tabell som följer nedan (tabell 3) har en sammanställning utförts för hur många 

människor som bor i närheten av de kvalitetsbedömda parkerna. För den totala 

befolkningen, där 300 meter är en gräns, och 50 meter för befolkningen som är 65 

år eller äldre. Störst befolkningsdensitet hittas i närheten av den centrumnära 

Vildparken. Där är också förutsättningarna för fysisk aktivitet störst. 

Tabell 3. Total befolkning inom 300 meter, respektive 50 meter för befolkning över 65 år. 

 300 meter 50 meter 

Park Total befolkning Total befolkning (65+) 

Finlandsparken 2425 19 

Sjöängen 698 11 

Vildparken 2613 31 

Total 10 138 2420 

Figur 6. Tillgängligheten på grönområden för de äldre över 65 år. 
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4.3 Kvalitetsbedömning 

Kvalitetsbedömningen (Bilaga A) över parker inom Eksjö tätort är en viktig 

beståndsdel för att få en överblick över dagens situation vad gäller utbud av olika 

parkmiljöer. Miljöerna skiljer sig åt i borde storlek och miljö. Närheten till vatten i 

form av å eller sjö är en gemensam faktor för alla undersökta parker, men även 

majoriteten av resterande parker ligger med närhet till vatten. Enligt Grahns och 

Ottossons (2010) parkkaraktärer är det rofyllda som dominerar i parkerna som har 

undersökts. I kvalitetsbedömningen är det många kriterier som är genomgående för 

alla parker. Möjligheterna att ta sig till områdena stämmer helt överens eftersom det 

finns parkeringsmöjligheter samt gång- och cykelvägar till parkerna. Flera likhet går 

att märka och återfinns i bilaga A, exempelvis att det inte finns några 

serveringsmöjligheter.  

I kvalitetsbedömningen finns det sammanlagt 87 kriterier. Den parken där 

förekomsten av kriterier är högst är Vildparken (31), följt av Finlandsparken (24) 

och Sjöängen (22). Det betyder att av de undersökta parkerna är Vildparken den 

med högst kvalité och den park flest invånare föredrar. För att ett bredare resultat 

(jfr. tabell 2) delades poängen ut baserat på förekomst. Resultatet, förändrar inte 

ställningen, utan Vildparken är fortfarande den park som får högst poäng och den 

park som tilltalar mest människor enligt kvalitetsbedömningen. Det finns många 

likheter och skillnader mellan parkerna baserat på de olika kategorierna. Sjöängen 

skiljer sig från övriga parker genom att ha höga poäng vad gäller upplevelsekvaliteter 

och Vildparken skiljer sig i anordningskategorin. Det går även hitta likheter 

angående tillgänligheten och säkerhet/trygghet. 

Tabell 4. Kvalitetsbedömning av parkerna 

 

 

 

 

 

 Finlandsparken Sjöängen Vildparken 

Allmänna kvaliteter 12 8 8 

Upplevelsekvaliteter 20 34 18 

Tillgänglighet 16 10 16 

Trygghet/säkerhet 26 26 32 

Anordningar 33 22 59 

Totalt 107 100 133 
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5 Diskussion 

5.1 Lokalisering av grönområden 

Arbetet med ArcMap är grunden för metoden i studien. Utan användningen av GIS 

och tillgången på data skulle arbetet innebära en avsevärd förlängning av studien. Ett 

grönområdes karaktär kan skilja sig mycket åt, vilket kan bidra till svårigheter med 

att lokalisera dessa. Med hjälp av ortofoton är det möjligt att lokalisera öppna gröna 

ytor som grönområden. Skog kan vara en del av eller fungera som ett grönområden 

sett ovanifrån vilket kan medföra svårigheter med lokalisering av dessa områden. 

Fastighetskartan från lantmäteriet lokaliserar skog och öppen mark, vilket inte är 

tillräckligt bra eftersom öppna ytor kan innebära asfalterade områden, som gågator 

och parkeringar. SMD redovisar en bättre indelning av tillgängliga grönområden 

under kategorin urbant grönområde och valdes därför att användas i studien.  

Resultatet kan förbättras ytterligare med egna observationer där nya områden som 

främjar fysisk aktivitet kan identifieras och eventuellt vissa avlägsnas. Studiens längd 

är för kort för den typen av observation men är något som kan undersökas vidare i 

framtida studier. 

5.2 Tillgänglighet på grönområden 

För att främja fysisk aktivitet är tillgängligheten på grönområden en väldigt viktig 

faktor. Resultatet av tillgängligheten på grönområden visar att det finns goda 

förutsättningar för fysisk aktivitet i Eksjö. Större delen av befolkningen (87 %) bor 

inom 300 meter från grönområden, vilket främjar en fysisk aktivitet och bidrar till 

en bättre hälsa. Invånare som bor utanför 300 meter från ett grönområde är 

framförallt i utkanten av studiens avgränsning. Värt att notera är att anledningen till 

det inte beror på studiens avgränsning, det finns inga urbana grönområden i 

närheten utanför studiens avgränsning. På områden utanför 300 meter från ett 

grönområde förekommer det i stort sett bara glesbebyggelse i form av villor. De har 

själva tillgång till egna trädgårdar som kan uppmuntra till fysisk aktivitet och 

behöver inte betyda ”problemområden” i detta syfte. Resultaten av tillgängligheten 

på grönområden är endast platser som är tillgängliga för allmänheten. För de äldre i 

samhället som eventuellt kan ha begränsad förmåga att ta sig till grönområden är det 

en låg siffra som har god tillgänglighet, endast 20%. Det kan vara svårt att tillgodose 

dessa behov då det enbart ska vara 50 meter från grönområde till personliga 

bostaden enligt rekommendationer från Boverket (2007). I framtiden är det något 

som bör beaktas av Eksjö kommun och planeringen angående grönområden och 

parker.  

Det finns möjlighet till att beakta och ytterligare undersöka avstånd med hjälp av en 

nätverksanalys. Med nätverksanalysen är det möjligt att beakta vägar och andra 
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barriärer som eventuellt kan vara ett hinder för vistelse i parker. Vägar till och från 

parker är kan också vara viktiga för tillgängligheten och platser med goda 

förutsättningar, inom 300 meter, behöver nödvändigtvis inte betyda god tillgång om 

hänsyn tas till vägar, stigar osv.    

Trots att tillgängligheten kan vara bra för vissa områden, är det alltid en fråga om 

säkerhet och trygghet. För en del är trygghetsfaktorn det viktigaste för besök i 

grönområden och parker, speciellt utan sällskap. Generellt är det kvinnor i åldrarna 

mellan 16 och 84 som avstår från att gå ut på grund av att de känner sig otrygga 

(40,6 %). Belysning är en viktig del för att skapa en trygg känsla, inte bara i parker 

utan i hela städer. Stora grönområden med dålig eller ingen belysning och möjlighet 

till skymd sikt kan ”bjuda in” till kriminella aktiviteter och trots att det inte pågår 

kan det uppfattas som det, vilket påverkar huruvida folk känner sig trygga eller inte 

(Bertam & Rehdanz, 2015). 

5.3 Parkers kvalitéer  

Att använda sig av checklistan från Statens Folkhälsoinstitut (2009) möjliggör en 

bred kvalitetsbedömning av parkers karaktärsdrag och innehåll. Kvalitén på parker 

är en aspekt som avgör huruvida människor väljer att besöka den eller inte. 

Tätortsnära grönområden behöver inte betyda en uppmaning till fysisk aktivitet om 

kvalitén är bristande. Att avgöra om det slutliga värdet är bra eller inte utifrån 

kvalitetsbedömningen för en park är svårt att avgöra, men ju högre värde desto 

bättre kvalité på parken och fler anledningar finns till att besöka den. Poängen som 

parkerna får kan jämföras med varandra för att hitta ett genomsnittligt värde för 

parker i Eksjö och utefter det avgöra om en park har hög kvalité i jämförelse med 

andra parker och analysera varför. Vad som kan tydas i tabell 4 är att anordningar är 

den största bidragande anledningen till att Vildparken får högst poäng. Vad det tyder 

på är att Vildparken har prioriterats och valts ut av kommunen som en plats för 

utveckling och resultaten av kvalitetsbedömningen visar att det har fått en positiv 

effekt. Sjöängen däremot, har lämnats mer orörd för att bevara den naturliga känslan 

som finns där. 

Det finns möjlighet att vidareutveckla metoden jag använt mig av i denna studien för 

att få ett mer noggrant resultat. Kvalitetsbedömningen kan appliceras i alla parker i 

Eksjö för att få en överblick över utbudet. Ett varierat utbud av olika parkmiljöer är 

optimalt för att tillfredsställa alla människor behov (Grahn & Ottosson, 2010). 

Kvalitetsbedömningen kan användas i framtida studier när en eventuell ny park ska 

utvecklas för att få kännedom om platsen och dess förutsättningar.  

Ytterligare kvalitetsbedömningar kan utföras genom en enkätstudie för att se vad 

invånarna tycker om utbudet på parker, dess kvalitéer och vad som saknas. Den 

metoden skulle vara att föredra tillsammans med kvalitetsbedömningen för bästa 
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möjliga analys. Det kan vara intressant för både de områden som har bra 

förutsättningar respektive sämre, för att hitta likheter och motsvarigheter.  

5.4 Åtgärder & möjligheter  

Fysisk aktivitet tilltalar inte alla människor, men de risker ett stillasittande beteende 

kan medföra är av stor betydelse. Det är inte möjligt att få alla människor till att röra 

på sig men det går att planera och ge förutsättningar för invånarna.  

Parker uppmuntrar till fysisk aktivitet och kan även fungera som mötesplatser i 

städer. Det finns många åtgärder för att förbättra fysisk aktivitet. Exempel på hur 

fysisk aktivitet kan främjas är att omgivningen (parken eller grönområdet) upplevs 

som njutbart (Faskunger, 2007), vilket kan innebära att det ser välskött ut, med 

klippt gräs och så vidare. Människor påverkas även av varandra och att se andra 

motionera bidrar till en ökad fysisk aktivitet (Faskunger, 2007). Parker i närheten 

till bostadsområden blir därmed viktigt även ur den aspekten.  

Det är inte enbart närhet till parker och grönområden som främjar fysisk aktivitiet. 

Andra faktorer som är viktiga för att förändra människors rörelsemönster och att 

öka den vardagliga motionen är en hög tillgängligheten på service, vilket kan 

inkludera handel, och mötesplatser (Boverket, 2007). Parker kan ofta uppfattas som 

en mötesplats och/eller en samlingsplats. 

5.4.1 Förslag på utveckling av grönområde 

På nästa sida följer ett förslag på ett grönområde som kan utvecklas till något mer än 

bara en tom grön yta. Det markerade området i kartan är lokaliserat i södra Eksjö 

(figur 7).  

Figur 7. Förslag på utveckling av grönområde. (© Lantmäteriet [I2017/00561]). 
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I dagsläget finns det endast stadsparker i Eksjös centrala delar. Enligt översiktsplanen 

(Eksjö kommun, 2013, s. 98) ska fler bostäder delvis byggas i södra Eksjö, och även 

om det finns tillgänglighet till gröna områden skulle en park skapa en mötesplats för 

hela södra Eksjö. Det skulle uppmana till fysisk aktivitet och på samma sätt 

uppmuntra till sociala interaktioner och en bättre sammanhållning. Att skapa en ny 

park har visat sig öka den fysiska aktiviteten hos invånarna (Felix, Farias, Bergmann 

& Bergmann, 2016).  

Det område som har lokaliserats har potential att utvecklas till något mer än bara en 

tom grön yta (figur 8), utan påverkan av anordningar eller liknande. Det finns flera 

motiveringar som ligger bakom för val av plats. Det finns gott om naturliga områden 

i närheten med skogsmark och vatten, vilket innebär att utveckling av parkmiljö inte 

skadar ekosystemen eller den biologiska mångfalden. Underlaget för området är 

gräs, med inslag av ett fåtal träd, därav goda förutsättningar för utveckling av denna 

yta. Förutsättning för att ta sig dit med gång- och cykelvägar existerar redan idag; en 

länk som knyter samman stadsdelarna i södra Eksjö. Angränsande är även ett inslag 

av ett attraktivt promenadstråk som går längs kvarnarpssjön, lokaliserat sydväst om 

det föreslagna grönområdet. Enligt Eksjö kommuns översiktsplan (2013) är området 

markerat som grönstråk, d.v.s. inte aktuellt för framtida bostadsbebyggelse, vilket 

gör att nuvarande strategier inte störs. Vad som skulle kunna anses som en negativ 

aspekt är att det finns en trafikerad väg i anslutning till området som kan påverka 

säkerheten.   

Figur 8. Förslag på utveckling av grönområde. 
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5.4.2 Nudging 

Att använda sig av nudging har visat sig vara framgångsrikt (Marteau, Ogilvie, 

Roland, Suhrcke & Kelly, 2011; Mont, Lehner & Heiskanen, 2014). Nudging kan 

jämföras med matbutikers val av produktpositionering, med mejeriprodukter som 

vanligtvis är placerad längst in för att kunden ska behöva gå igenom hela butiken och 

(förhoppningsvis) köpa mer av butikens produkter. På liknande sätt kan nudging 

inkluderas i fysisk planering och i det här sammanhanget i parker och grönområden 

genom att erbjuda något som lockar människor dit. Skyltar har visat sig vara ett 

fungerande tillvägagångssätt för att främja fysisk aktivitet i parker (Kaczynski, Stanis 

& Hipp, 2014) och det kräver inga stora resurser eller åtgärder för att det ska 

genomföras.  

Kvalitetsbedömningen visade att det finns ett dåligt utbud på informationstavlor i 

och skyltar till parker i Eksjö. Nudging med hjälp av skyltar är något som Eksjö kan 

applicera för en ökad aktivitet i stadens parker. Fler möjligheter som finns med 

nudging skulle kunna vara att möjliggöra servering i en park för att locka människor 

dit och därmed skapa en tydlig mötesplats. Parken skulle med största sannolikhet bli 

en attraktivare plats för lokalborna. Den här aspekten behandlas även i 

kvalitetsbedömningen och är positiva åtgärder som kan utföras för främja fysisk 

aktivitet och kvalitén på parken.   

Nudging är, som beskrivit i litteraturstudien, ett milt tillvägagångssätt för att ändra 

människors beteende eller rörelsemönster. Att det är av mild karaktär beror på att 

det inte är något som ska få stor uppmärksamhet, i till exempel dagstidningen, och 

uppröra människor. Exempel på en reglerande åtgärd är att chockhöja bensinpriset 

till förmån för en ökad fysisk aktivitet och därmed tvinga människor till att cykla 

istället för att ta bilen (Marteau, Ogilvie, Roland, Suhrcke & Kelly, 2011). Det kan 

istället skapa hård kritik mot beslutsfattarna och resultera i ett stort missnöje i 

samhället. Meningen med nudging är att skapa den här typen av effekt, fast på längre 

sikt, med harmlösa tillvägagångssätt.  
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6 Slutsats 

Fysisk aktivitet är viktig för hälsan för att motverka och undvika allvarliga 

sjukdomar, som i värsta fall kan leda till dödsfall. Därfor borde aspekter om fysiska 

aktivitet i parker och grönområden bli en viktig del av framtida samhällsplanering. 

Genom kartläggning av grönområden med hjälp av GIS är det möjligt att undersöka 

hur stor tillgängligheten är i städer på dessa områden och huruvida de främjas eller 

inte. Grönområden och parker är en viktigt funktion även för städers ekosystem och 

borde i framtiden involveras mer i samhällsplaneringen.  

Att skapa nya parker har visat sig öka den fysiska aktiviten i städer. Ett förslag på en 

ny plats har hittats för att utveckla ett innehållsfattigt grönområde till en park som 

kan skapa en tydlig mötesplats i södra Eksjö, eftersom alla parker idag är lokaliserade 

i de centrala delarna.  

Nudging är ett tillvägagångssätt som har vuxit fram de senaste åren och börjat 

användas av besultstagare i flera länder. Flera tidigare studier har visat att enkla 

åtgärder kan utföras för ett ökat intresse. Nudging som en metod har potential att 

involveras i samhällsplaneringen för att främja en hållbar utveckling mot ett hållbart 

samhälle.  
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F = Finlandsparken 

S = Sjöängen 

V = Vildparken 

1. Allmänna kvaliteter Beskrivning F S V 

Naturtyp  Skog (70 % av området är täckt med träd)    

 Äng    

 Parkmark    

 Vatten    

 Övrigt    

Totalt 12 8 8 

2. Upplevelsekvaliteter Beskrivning F S V 

Det vilda 

 
 Upplevs opåverkad    

 Inget buller/folkliv    

 Inga anlagda gång-och cykelvägar    

 Naturliga stigar    

Det artrika/variation  Varierad natur    

 Kuperad terräng    

 Bär/svampmark    

 Fiskevatten    

Det rymliga  Ser inte vägar och byggnader    

 Möjlighet till längre promenader    

 Utsikt/vidd    

Det rofyllda  Upplevs fridfullt    

 Tystnad    

 Rent och välskött    

 Inga anläggningar som t.ex. caféer    

Det gröna torget  Idrottsplaner    

 Scen    

 Plats för åskådare    

 Lekplats    

Det festliga  Servering    

 Scen    

 Öppen och central plats    

 Torghandel    

Det kulturella  Fornminnen    

 Planteringar    

 Konst    

4 = Förekomst av 

2 = Delvis förekomst av 

1 = Svårbedömd 

0 = Ingen förekomst av 
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 Fontän    

 Vårdträd    

Totalt 20 34 18 

3. Tillgänglighet Beskrivning F S V 

Möjlighet att ta sig till 

området 
 Gång- och cykelvägar    

 Busshållplats    

 Skyltar till området    

 Parkering    

 Övrigt    

Framkomlighet inom området 

 
 Stigar/vägar inom området    

 Ledstöd för synskadade    

 Stigar framkomliga med rullstol etc.    

 Övrigt    

Information inom området 

 
 Information om aktiviteter    

 Karta över området    

 Anpassad för synskadade    

 Information på andra språk    

 Övrigt    

Totalt 16 10 16 

4. Trygghet/säkerhet Beskrivning F S V 

Sikt/överblickbarhet 

 
 Tillfredsställande belysning    

 Ingen tät vegetation som skymmer sikten    

 Övrigt    

Stigar/vägar  Åtskilda gång- och cykelvägar   

 

 

 
 Vägarna håller bra kvalité    

 Asfalt som underlag    

 Grus som underlag    

 Naturligt underlag    

 Övrigt    

Terrängen 

 
 Kuperad terräng    

 Plan mark    

 Övrigt    

Klimatanpassning 

 
 Möjlighet att välja mellan sol och skugga    

 Möjlighet för barn till lek i skugga    

 Övrigt    

Totalt 26 26 32 

5. Anordningar  Beskrivning F S V 

Rastplatser 

 
 Grillmöjlighet    

 Vindskydd    

 Sittmöjlighet    

 Servering    

 Övrigt    

Idrott  Fotbollsplan    

 Skridskobana    

 Jämn yta för spontanidrott, t.ex. brännboll    

 Övrigt    

Bänkar  Utplacerade med jämna intervall    

 Placering med utsikt    

 Anpassade för funktionsnedsättning    
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 Flyttbara bänkar    

 Övrigt    

Toalett  Tillgång till toalett    

 Anpassade för funktionsnedsättning    

 Utplacerade på lämpliga platser    

 Övrigt    

Anordning för lek  Möjlighet till pulkaåkning    

 Lekparker med sandlåda, gungor etc.     

 Övrigt    

Soptunnor/hundlatrin  Tillgång till soptunnor/hundlatriner    

 Utplacerade på lämpliga platser    

 Möjlighet till källsortering    

 Övrigt    

Totalt 33 22 59 

    

Sammanlagd poäng 107 100 133 

 

Övriga kommentarer 

Finlandsparken Vatten: En å rinner längs parken.  

Klimatanpassning: Beroende av tid på dygnet finns det möjlighet för barn att leka i 

skuggan.  

Jämn yta för spontanidrott, t.ex. brännboll: Parken i sig och dess tomma ytor är för små 

för att utföra spontanidrott som exempelvis brännboll.  

Möjlighet till källsortering: Det finns källsortering men den är begränsad till pant eller 

brännbart. 

 

Sjöängen Vatten: Det ligger är en sjö i angränsning till denna park.  

Bär/svampmark: Tillgång till skogsområde med möjlighet till bär/svampmark i närheten 

av parken. 

Bänkar: Det är brist på sittplatser inom området.  

 

Vildparken Öppen och central plats: Lekplats och bouleplan ligger centrerat i parken och fungerar 

som en mötesplats. 

Idrott, övrigt: Bouleplan 

Flyttbara bänkar: Det finns tillgång till ett fåtal flyttbara bänkar men majoriteten är fast. 

Möjlighet till källsortering: Det finns källsortering men den är begränsad till pant eller 

brännbart. 

 


