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Sammanfattning  

Parker i det urbana landskapet är platser som är stora tillgångar för staden. 

Tillgänglighet till parker i staden resulterar i en rad olika fördelaktiga effekter 

som exempelvis förbättrad fysisk hälsa och minskade stressnivåer. I Sverige 

utnyttjas parker i högre grad under sommarhalvåret eftersom det svenska 

klimatet är kallt under andra perioder av året. Denna studie tar därför reda på 

hur människor ska kunna öka deras användning av parker under längre 

perioder av året. Studiens inriktning är en utvärdering över hur aktiviteter 

som utförs i parker kan förlängas under våren. Detta gjordes genom att ta reda 

på hur användare som utförde olika aktiviteter uppfattade olika 

väderförhållanden. Studien tar även reda på hur olika attribut i parken kan 

påverka parkens aktiviteter. En jämförelse gjordes även mellan de aktiviteter 

som var bundna till en plats och de aktiviteter som inte var bundna till en 

plats. Målet var att hitta en utformning som skulle passa för respektive 

aktivitet under månaderna mars, april och maj. En enkätundersökning 

utfördes med hänsyn till användarnas åsikter om deras nuvarande användning, 

påverkan av väderförhållanden och önskade förändringar. Observationer har 

genomförts över människornas aktiviteter och på vilken plats i parken 

användarna utför dem. Metoderna resulterade i en åtskillnad i uppfattning av 

väderförhållanden mellan de olika aktiviteterna. Studien fastställer att under 

månaderna mars, april och maj påverkas aktiviteterna olika av 

väderförhållanden i parken. Användarna önskar olika attribut i parken för att 

kunna utföra aktiviteten i högre grad under denna tid på året. Aktiviteter som 

är platsbundna visade sig högre skillnad mellan de olika åsikterna än de 

aktiviteter som inte var platsbundna. Framtida planering bör innefatta attribut 

vid platsbundna aktiviteter vilka möter användarens behov.  
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Abstract 

In the urban landscape, parks are places with beneficial assets for the city. 

When people have access to parks in the city several effects get an impact on 

them, such as improved physical health and reduced stress levels. In Sweden, 

parks have the largest use during the summer months because of the cold 

climate during the other periods of the year. This study provides information 

on how people can increase their use of parks for a longer period of the year. 

The focus of the study is to evaluate how activities carried out in parks can 

extend in the spring. The object was to find out how users who performed 

different activities perceived different weather conditions. The study also finds 

out how different attributes in the park would make it better for the activities. 

To divide the activities a comparison between the activities that were tied to a 

site and the activities that were not tied to a place was made. The goal was to 

find a design that would suit the respective activity during the months of 

March, April and May. A survey taking into account user opinions regarding 

their current use, weather conditions and desired changes for the park was 

included. Another method was observations over people’s activities and at 

what location in the park users perform them. The methods resulted in a 

distinction in terms of weather conditions between the different activities. 

The study states that during the months of March, April and May, activities 

are affected by weather conditions in the park. Users want different attributes 

in the park to be able to perform the activity more this time of year. Activities 

that are tied to a place showed a greater difference between the different 

views than those that were not tied. Future planning should include attributes 

of site-based activities that meet user needs. 
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1 Introduktion 

Parker är viktiga platser i stadslandskapet som bidrar till många positiva effekter för 

människor. Dessa platser bidrar bland annat till minskade stressnivåer, ökad fysisk 

aktivitet och förbättrad psykisk hälsa hos människor (Chiesura, 2004). Platserna kan 

dock under vissa perioder av året bli oanvända då ett kallt och obekvämt klimat 

begränsar människor att använda parken (Tucker & Gilliand, 2007; Wagner, 

Keusch, Yan & Clarke 2016). Tucker och Gilliand (2007) beskriver att i länder med 

liknande klimat som Sverige är användningen av parker betydligt lägre under 

vinterhalvåret för att sedan öka vid de varmaste månaderna på året. När en minskad 

användning inträffar blir parken en outnyttjad plats där människor inte gynnas av de 

positiva effekterna som parker ger. Arbetet för en ökad användning av parker är i 

ständig utveckling. Många kommuner i Sverige möjliggör exempelvis 

vinteraktiviteter för att locka människor till parker på vintern (Stockholms stad, 

2016; Umeå kommun, 2017). Det bedrivs även forskning inom detta ämne som 

behandlar hur människor upplever vädret utomhus (Nikolopoulou & Steemers, 

2003; Thorsson, Lindqvist & Lindqvist, 2004). Andra studier görs också för att 

förstå och kartera hur människors beteende påverkas av designen på platser 

(Eliasson, Knez, Westerberg, Thorsson & Lindberg, 2007). Dessa vetenskapsgrenar 

hjälper landskapsarkitekter och planerare att få en större förståelse över hur 

platserna används och bör utformas för att människor ska uppnå en behaglig 

användning av parker. 

Denna studie behandlar hur människors aktiviteter i parker påverkas av olika 

väderförhållanden under månaderna mars, april och maj i Sverige. Användarnas 

upplevelse av vädret har insamlats för att kunna jämföra om de olika aktiviteterna 

påverkas annourlunda av väderförhållandena. Senare utvärderades om olika fysiska 

attribut skulle kunna förlänga de olika aktiviteterna som utförs i parken under våren. 

Studien utfördes i Jungfruparken lokaliserad i Gävle, Sverige. Med en enkätstudie 

tog studien reda på hur parkens användare upplever klimatet och hur de själva anser 

att deras aktivitet kan förlängas. Enkätundersökningen följdes upp av observationer 

över aktiviteterna i parken samt vilka platser de utfördes på. Lufttemperaturer 

uppmättes även i parken som gav en blick över hur platsbundna och icke 

platsbundna aktiviteter förändras vid de olika temperaturerna. En rad olika 

aktiviteter kan utföras i parker, både fysiska aktiviteter som träning men också 

sociala aktiviteter som att möta vänner och umgås. Parkens olika aktiviteter 

uppdelas i studien som platsbundna och icke platsbundna aktiviteter. Platsbundna 

aktiviteter är de som utförs vid en specifik plats i parken där aktiviteten endast är 

tillgänglig att utövas. Exempelvis att spela basket eller åka skateboard görs endast 

tillgängligt där det finns en basketplan eller en skatebordpark. Icke platsbundna 

aktiviteter är exempelvis att sitta i solen och umgås med vänner. Användare som 
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utför dessa aktiviteter har möjlighet att välja i vilken del av parken aktiviteten ska 

utövas. Dessa två olika kategorier jämförs senare för att se vilka väderförhållanden 

som gynnar eller som förhindrar användaren att utföra sin aktivitet.  

Denna studie hoppas kunna ge planerare och arkitekter ett underlag som kan 

tillämpas för att skapa platser där aktiviteter kan utnyttjas under en längre period av 

året. Metoden förväntas kunna utföras i liknande utformning för andra 

undersökningar. Detta är nödvändigt eftersom efterfrågan av en annan typ av 

attribut kan uppstå i andra parker. Resultaten kan även ändras vid forskning utförd 

på andra aktiviteter eller på andra tider av året. Med informationen hoppas 

planerare på ett effektivare sätt se hur parkens platser kan utvecklas för att skapa en 

förhöjd användning. Ett nytt sätt att kartera platsers kulturella och sociala kvalitéer  

är genom sociotopkartor. Med hjälp av observationer och enkäter beskriver dessa 

kartor hur den allmänna platsen används av människor och varför den är viktig för 

staden (Stockholms stad, 2017). Exempelvis skulle denna studie kunna komplettera 

dessa kartor med hur användaren upplever vädret på den allmänna platsen. En större 

kartering skulle ge insikt i vilka områden i parker som är mindre utnyttjade och kan 

därefter utvecklas. Liknande studier har påträffats angående hur väderförhållanden 

påverkar beteende och enstaka aktiviteter i parken. Denna studie fokuserar på hur 

de olika aktiviteterna som utförs i parken skiljer sig åt och vad de behöver för att 

utnyttjas under en längre tid. Litteratur om detta har inte påträffats vid 

litteraturundersökningen inom detta ämne. 

Syftet med studien var att förstå hur människor upplever väderförhållanden när de 

utför aktiviteter i parker. På detta sätt skulle denna studie bidra med förslag på en ny 

utformning som kan anpassas för att förlänga användningen av parker. 

Målet med studien var att komma fram till vilka typer av väderförhållanden som 

användarna i Jungfruparken ser som en begränsning för att utföra sin aktivitet. Det 

ska även utredas vilka fysiska behov användarna har för att aktiviteten ska kunna 

utföras på ett behagligt sätt under våren. Studien ska även tillvägabringa om det finns 

en skillnad mellan aktiviteterna i parken. 

Frågeställningen som besvaras i studien är: 

1. Skiljer sig uppfattningen av väderförhållanden mellan användarna av de olika 

aktiviteterna som utförs i parken? 

2. Behöver aktiviteter olika attribut för att kunna utföras i parker under våren? 

3. Skiljer sig de platsbundna aktiviteterna och icke platsbundna aktiviteternas 

användning av parken? 
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2 Teori 

Den teoretiska bakgrunden i denna studie behandlar dels hur parker används i städer 

och varför det är viktigt att öka användningen av dem. Hur användningen förändras 

beroende av olika faktorer och attribut kommer även att inkluderas. Den andra 

delen handlar om att förstå hur människor upplever och förhåller sig till väder i 

parker och hur parkens mikroklimat påverkar människornas användning. Med dessa 

ämnen kan förståelse ges till hur och varför användningen ska öka. 

2.1 Parker i urbana miljöer 

Urbana parker är allmänna platser i städer där växtlighet och rekreation 

förekommer. Urbana parker har ofta attribut som bland annat vegetation, konst, 

verksamheter eller platser för att sitta som utgör parkens utformning. Denna 

utformning gör också att området blir särpräglat och gör varje park unik. Gobster 

(2001) beskriver att attribut och parkens läge gör att parker blir attraktiva för olika 

människor i samhället. Parker har under samhällets historia genomgått olika 

planeringsideal där visionerna för naturen har sett olika ut. Parker kan planeras för 

att gynna biodiversitet på platsen, ha människan i fokus eller planeras för att skapa 

en estetiskt fin plats. Parker ser olika ut och har olika funktioner vilket innebär att 

detta är ett mångsidigt ämne. Enligt Gobster (2001) bör olika ideal integreras i 

planeringen för att skapa en park som innehåller hållbara, naturliga och kulturella 

funktioner. Det finns ett komplext samspel mellan fysiska, sociala och ekologiska 

faktorer i en park och en hållbar park bör ta hänsyn till alla dessa faktorer.  

Chiesura (2004) beskriver att parker är platser i den urbana miljön där människor 

får en chans att slappna av. Författaren argumenterar att människor känner minskade 

stressnivåer när de besöker parker. Hon beskriver även att tillgänglighet till parker 

resulterar i en förbättrad psykisk och social tillvaro. Chesura (2004) förklarar att ett 

hållbart samhälle måste inneha grönska och parker i det urbana landskapet. Detta är 

ett krav för att människor ska känna sig fria och lugna (Chiesura, 2004). Parker 

medför även fysiska förmåner som en ökad biodiversitet och minskade bullernivåer 

(Chiesura, 2004). Andra positiva effekter hittades från Tucker & Gilliand (2007) 

som visar betydande förbindelse mellan parker och minskad fetma. I en studie av 

Mathews et al. (2001) visar det sig att aktiviteten i parker också sänker 

kolesterolvärdet hos människor. Mathews et al. (2001) kommer fram till att under 

vintern när parker inte används i lika hög utsträckning så ökar kolesterolvärdena hos 

befolkningen. Forskning från Tucker & Gilliand (2007) visar även att många av dessa 

positiva effekter som parken ger till samhället förändras under perioder då parken 

inte används i lika hög grad. Författarna ser en betydelsefull minskning av 

användning under vintern och hösten gentemot våren och sommaren i Europa och 
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Nord Amerika. Denna minskade användning resulterar i en reduktion av de positiva 

effekter parker ger till ett samhälle. 

Människors användning av parker är väsentlig för parken, utan användning blir 

platsen endast en outnyttjad tom yta. Enligt urbanteoretikern Jane Jacobs (1961) 

definieras en park utifrån de människor som använder den. När en park inte används 

upplevs platsen som osäker av många människor (Jacobs, 1961). En ökad 

användning av parker skulle tvärtom skapa livfulla och säkra platser (Jacobs, 1961). 

Attributen i en park har en stor betydelse som kan påverka hur människor använder 

parken. Mahmoud och Omar (2015) tittar på hur parker förändras av placeringen av 

vegetationen i en park. Författarna jämför tre olika sätt att plantera träden för att 

skapa områden som är mer attraktiva och anpassade för användarna. Forskarna 

menar att utformningen av träd är en viktig faktor i utformningen av en park och 

kan definiera områden i parken. En liknande studie menar att det är densiteten av 

träden som har betydelse för hur parken upplevs (Bjerke, Østdahl, Thrane & 

Strumse, 2006). Bjerke et al. (2006) kommer fram till att efterfrågan ser olika ut för 

olika personer. De fastställer att urbana parker bör ha varierande vegetation för att 

människor ska kunna utför olika aktiviteter (Bjerke et al., 2006). 

2.2 Mikroklimatets påverkan i parker 

Planering av platser i det offentliga rummet innebär att människans komplexa 

preferenser och beteende måste tolkas. Att förstå hur en människa upplever platser 

är betydelsefullt för att kunna förbättra miljön och öka användningen av den. En stor 

del som påverkar människans upplevelse av platsen är väderförhållanden. 

Mikroklimat kan förklaras som skillnader i klimatet inom begränsade områden. 

Dessa områden är i urbana miljöer ofta kopplade till den fysiska bebyggelsen på 

platsen. Mikroklimatet påverkas exempelvis kraftigt av områden som är skuggade av 

byggnader eller om de ligger i solsken (Nationalencyklopedin, 2017). Detta innebär 

att platser i parken har olika klimat beroende av parkens utformning, närliggande 

bebyggelse och vilka attribut de innehåller. Anpassning till mikroklimatet är något 

som människor gör för att få en behaglig upplevelse av miljön. Upplevelse av 

klimatet i ett område är en komplex relation mellan både fysiska och psykologiska 

faktorer som bland annat, tidigare erfarenheter, tid spenderad utomhus, 

förväntningar och möjlighet att påverka sin miljö (Nikolopoulou & Steemers, 2003). 

Dessa faktorer påverkar varandra och utgör tillsammans hur en människa upplever 

platsen. En faktor som Nikolopoulou och Steemers (2003) tar upp är hur människor 

påverkar sin miljö för att öka känslan av behag i parken. Detta kan vara genom att 

förändra mängden kläder eller förtära något som har en annan temperatur än 

lufttemperaturen. Det andra sättet att kunna påverka sin upplevelse är att välja den 

plats där mikroklimat är behagligast. Exempel på detta är att gå till en plats med 
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skugga under varma soliga dagar eller förflytta sig till en plats med svagare 

vindstyrka när det blåser mycket. Författarna menar att utformningen av platser 

utomhus påverkar både de fysiska och psykologiska faktorerna som utgör hur en 

människa upplever klimatet. Brandenburg och Arnberg (2001) framställer även att 

förhållanden kring vilken aktivitet som utförs eller hur tillgänglig platsen är påverkar 

användandet av den. 

Vidare forskning har gjorts inom detta ämne av bland annat Thorsson et al. (2004). 

En jämförelse av två svenska parker utfördes vilket visade att människor i 

parkmiljöer anser att varma temperaturer är eftertraktade oberoende av om klimatet 

är bekvämt eller inte för människorna. Författarna såg därefter att människorna 

utförde medvetna och omedvetna för att uppnå en behaglighet i parkens miljö 

(Thorsson et al., 2004). Studien av Thorsson et al. (2004) visade att temperaturer 

som översteg en viss gräns resulterade i att användarna utförde åtgärder som att 

vistas i skuggan och förändra mängden kläder de hade på sig. Författarna Yang, 

Olofsson, Nair och Kabanshi (2016) såg också att parkens mikroklimat speglas i 

användarnas beteendemönster. Användarna undvek vinden i skydd av höjdskillnader 

i marken. Parkens användare satt även i en sydlig riktning för att sitta i solen. Chen, 

Wen, Zhang och Xiang (2016) bevittnade samma trend i en park på en annan plats. 

De såg även skillnader på hur olika människor beter sig i parken. Vissa ville ha ett 

varmt klimat medan andra ett kallt. I studien av Chen et al. (2016) visades de att 

människor med olika kulturell bakgrund upplevde klimatet i parken annorlunda. 

Detta betyder att en varierad utformning behövs för att skapa en park med ett 

mikroklimat som gynnar alla användare. Hirashima, Assis och Nikolopoulou (2016) 

bekräftar detta när en jämförelse gjordes mellan två platser. De kom fram till att 

platsen vars design var mer varierad upplevdes vara bekvämare av användarna. 

 En studie av Eliasson et al. (2007) har studerat hur klimatet påverkar människors 

aktivitet i parken. De beskriver att 50% av skillnaden i användning beror på vädret. 

De beskriver även att aktiviteter utomhus är optimalt när det är svag vind och klar 

himmel. Planering bör göras för att skapa platser som utnyttjar klimatet vilket kan 

göra platserna attraktiva under hela året (Eliasson et al., 2007). Wagner, Keusch, 

Yan och Clarke (2016) resonerar kring aktiviteter och ser att fysiska aktiviteter 

utförs mindre på vintern då människor inte vill vara ute. Studien visar att det är en 

skillnad på användningen mellan personer från olika socioekonomiska bakgrunder. 

Samt ser Wagner et al. (2016) att det finns en skillnad på människor utifrån deras 

demografiska situation. Med en tillämpad design nära människors boende anser 

Wagner et al. (2016) att den fysiska aktiviteten skulle öka för människor från olika 

grupper i samhället. 

Dessa studier som beskrivits om mikroklimatet i parker är beroende av platsen där 

undersökningen utfördes. Sverige har ett skiftande klimat mellan vinter och sommar 
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vilket gör att olika resultat kan appliceras på olika årstider. Argumenten om varierad 

design och att människor har möjlighet att påverka sin omgivning är genomgående i 

artiklarna och viktigt för upplevelsen av klimatet. 
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3 Metod 

Metoden i detta arbete grundar sig i en enkät med frågor angående människors 

användning av Jungfruparken samt hur vädret påverkar deras användning under 

månaderna mars, april och maj. För att komplettera denna metod har även 

observationer och mätningar över temperaturer i parken gjorts. Den tidigare 

forskning som finns om parker har använt liknande metoder för att ta reda på om 

det finns en koppling mellan vädret i parken och människors användning. 

Utformningen av denna metod har förändrats så att den är mer tillämpad för att 

undersöka hur människors aktiviteter påverkas av väderförhållanden. Denna studie 

är också framställd för att ta reda på hur aktiviteterna kan öka användningen på 

våren. 

3.1 Områdesbeskrivning 

Området som behandlas i denna studie är Jungfruparken, en park som ligger i Gävle 

vid stadsdelen Gävle Strand. Jungfruparken ligger cirka 1 km öster om Gävle 

Centrum och har anslutning till vattendraget Gavleån i söder. Jungfruparken anlades 

i juni 2008 i samband med att ny bebyggelse uppfördes i stadsdelen. I parken finns 

bland annat en skatepark, ett område för multisport där basket och fotboll kan 

utövas samt en tillgänglighetsanpassad lekplats (Gävle Kommun, 2017). 

Utformningen av Jungfruparken är varierad med stora öppna ytor, olika vegetation 

och höjdskillnader. Den har även flera platser vilka är nedsänkta mot vattnet. Dessa 

nedsänkta partier skapar tillgänglighet för att ta sig till parken med båt och gör att 

användarna kan bada i parken. Vissa av de nedsänkta områdena blir även skydd mot 

vind och ligger i solen (Figur 1). 
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3.2 Enkät 

En enkätundersökning utfördes för att ta reda på hur parken används och hur 

användarna upplever parken under våren. Metoden innebär att den tillfrågade 

personen får fylla i strukturerade frågor i en blankett. Denna metod är använd av 

bland annat Thorson et al. (2003) och Chiesura (2004). Metoden är ett bra verktyg 

för att ta reda på människors åsikt kring ett ämne. 

Enkäten bestod först av bakgrundsfrågor om personens ålder och kön. 

Bakgrundsfrågor inkluderades för att få reda på om parken hade en majoritet av 

någon speciell grupp. Enligt tidigare studier har människor olika uppfattning av 

klimatet vilket gör att svaren kan skilja från de olika grupperna (Chen et al., 2016). 

Efter dessa följde frågor som behandlade hur personen använde Jungfruparken. 

Frågorna behandlade bland annat hur ofta personen använder parken under perioden 

mars, april och maj, vilka tider personen använder Jungfruparken och hur länge 

personen använder parken per tillfälle. Därefter fick personerna besvara vad de 

Figur 1. Området Jungfruparken med angränsande stadsdelar. Den svartstreckade linjen visar parken som studien utfördes i. 
Bakgrundskarta: ©Lantmäteriet [i2014/00655]. 
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oftast utför för aktivitet och varför de väljer att besöka just Jungfruparken. I den 

sista delen angående svarsdeltagarens användning förekom en fråga om personens 

övriga kommentarer. Frågorna berörande aktiviteter var väsentlig för att se 

skillnader mellan de olika användarna angående väderförhållanden. Följande del av 

enkäten innefattade tre frågor angående väderförhållanden i Jungfruparken under 

månaderna mars, april och maj. Den första var en fråga där deltagaren fick ange på 

en skala från ett till sex vilka olika väderförhållanden som var 1, mest negativ och 6, 

mest positiv när de utförde deras aktivitet. Faktorer som valdes ut var solsken, 

värme (över 10 °C), moln, kyla (under 10 °C), lätt nederbörd och kraftig vind. 

Nästa fråga handlade om uppförande av attribut för att skapa ett gynnsammare 

mikroklimat för användaren. Svarsalternativ i denna fråga var tak över sittplatser, 

vindskydd, skuggade områden, uppvärmda områden, tak över områden eller 

uppvärmda sittplatser. Användaren fick välja upp emot tre attribut som de trodde 

skulle öka deras användning under månaderna. Slutligen förekom en öppen fråga om 

användarens egna förslag på en utformning som skulle kunna resultera i en ökning av 

deras användning under våren (Bilaga A). 

Utförandet av enkäten gjordes under fem dagar mellan 2017-05-03 och 2017-05-07. 

Enkäten ställdes vid olika tidsperioder under dagarna för att få ett större urval av 

människor. Människor använder parken vid olika tillfällen vilket gör att varierade 

tidpunkter ger en större trolighet att personer med olika preferenser blir tillfrågade. 

Ett urval gjordes där slumpmässiga människor vilka utförde en aktivitet som var 

bunden till en plats i parken. Endast människor som varade på samma ställe en 

längre tid tillfrågades. Detta var ett medvetet beslut eftersom att aktiviteten var 

viktig för att jämföras med vädret. Användarna av parken tillfrågades om de ville 

göra enkäten vilket gjorde att endast personer som ställde upp utförde enkäten. 

Avgränsningar som gjorts med enkäten är att endast användare som är på plats i 

parken har tillfrågats. Enkäten som gjordes stred inte mot några uppenbara etiska 

aspekter. Frågorna var inte personliga och svaren har endast nyttjats till denna 

studie. Enligt Lag om etikprövning av forskning som avser människor, § 18, står det 

att frågor får ställas till personer över 15 år då information om studien ges ut och 

samtycke finns hos personen som gör enkäten (SFS 2003:460). Personerna var noga 

informerade om deras bidrag till studien och hur de deras svar skulle användas. 

Enkäten gavs inte ut till barn under 15 år som använde parken utan målsman. Några 

fall inträffade då målsman tillfrågades att göra enkäten och gjorde den sedan 

tillsammans med den underårige. Följden av detta blev att många användare av de 

platsbundna aktiviteterna inte kunde tillfrågas eftersom de var under 15 år. 

Svaren från enkäterna räknades senare ut i procent för att kunna jämföras i 

diskussionen. Vid uträkningen exkluderades vissa aktiviteter så som "annat" och 

"sportar" eftersom att antalet svar var för litet. Den lilla mängden data kunde inte ge 

ett tillräckligt svar till utvärderingen. Det var även några aktiviteter som 
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grupperades i beräkningen. Aktiviteterna "umgås" och "träffa andra" samt "går med 

hund" och "promenerar" slogs ihop eftersom att aktiviteterna ansågs vara likartade. 

3.3 Mätning av lufttemperatur 

Mätningar över temperaturen genomfördes för att få reda på hur lufttemperaturen 

var under tillfället då observationerna utfördes. Mätningar utfördes från den 2/5 – 

2017 till den 11/5 – 2017 där tre  mätningstaggar (iButton® temperature loggers 

DS1922L/T) placerades ut i parken för att mäta temperaturen vid dessa platser. 

Mätningarna gjordes med ett mätintervall på 30 minuter. En liknande metod har 

använts för att registrera lufttemperaturer i studien av Park, Kim, Lee, Park och 

Jeong (2017). Mätningstaggarna placerades vid parkens östra, västra och södra 

platser på undersidan av olika bänkar. De var placerade i skuggan på 45 centimeters 

avstånd från marken. De hängde två centimeter från bänkens undersida vilket gjorde 

att de var exponerade för den vind som blåste på platsen. Anledningen till 

placeringen under bänken var för de inte skulle bli exponerade för solsken. Solsken 

gör att mätningstaggarna värms upp vilket inte ger en korrekt data över 

lufttemperaturen. Bänkarna stängdes inte av utan var fortfarande tillgängliga för 

allmänheten att sitta på. 

3.4 Observation 

Observation är en metod som kan används för att se hur människor använder 

platser. Detta kan göras genom att exempelvis ta foton eller anteckna platsens olika 

funktioner. En urbanteoretiker som arbetar med observation av allmänna platser är 

Jan Gehl. Gehl och Svarre (2013) beskriver om hur metoden observation av ytor ger 

större förståelse över platsen. 

I studien gjordes även observationer över användarna för att se vilka platser av 

parken som användes mest samt hur stor andel av användarna som utförde en 

platsbunden respektive icke platsbunden aktivitet. Platsen och vilken aktivitet 

användarna utförde registrerades på en karta. Aktiviteten registrerades översiktligt 

genom ord som bland annat "skateboard", "basket", "lekplats" eller "sitta". Ord 

som "skateboard", "basket" och "lekplats" symboliserade att människor utförde en 

aktivitet som var knuten till en speciell plats i parken. Ord som "sitta" är aktiviteter 

vilka kan utföras i olika delar av parken. Det urval av personer som registrerades vid 

observationerna var de som stannade upp i parken och utförde en aktivitet som 

varade längre än ungefär fem minuter. De användare som gick igenom parken 

registrerades inte vid observationerna.  

Observationerna gjordes vid samma tillfälle som enkäterna delades ut mellan 

datumen 2017-05-03 och 2017-05-07. Dessa skedde om ungefär tre timmar per 

tillfälle, observationerna gjordes vid olika tidpunkter per dag likt enkäterna. Under 
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vissa perioder utförde många personer aktiviteter och endast en överslagsräkning 

kunde göras av användarna. 
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4 Resultat 

Resultatet har sammanställts genom olika program för att lättare kunna jämföra de 

olika aktiviteterna. För att visa skillnader mellan de olika aktiviteterna var en 

procentsats det enklaste sättet att visa skillnader eftersom antalet användare skiftade 

beroende på olika aktiviteter. Resultatet utgår endast från utvalda frågor av enkäten 

eftersom dessa gav en jämförelsebar information. 

4.1 Parkens användning, väderförhållanden samt 

attribut. 

Enkäten genomfördes av 59 användare från parken. Av de som besvarade enkäten 

var 58% män, 30% kvinnor och 12% valde att inte uppge. Den åldersgrupp som var 

vanligast i denna enkätundersökning var 15-25 (54%), 29% av personerna var 25-30 

år och 10% var 40-65 år. 5% Valde att inte uppge sin ålder i enkäten. Resultatet 

från frågan angående var användarens bostad visade att 45% bodde i de närliggande 

stadsdelarna Brynäs, Gävle Centrum, Gävle Strand, Söder och Öster. 55% av 

användarna bodde på en annan ort. Enkäten innehöll en fråga angående hur lång tid 

användaren använder parken. De alternativ som var vanligast var 20-60 minuter och 

1-2,5 timmar. Frågan angående hur ofta användaren besöker parken gav ett 

varierande resultat, alternativet flera gånger i veckan 30%, en gång i veckan 24%, 

en gång i månaden 28% och mindre än en gång i månaden 18% av svaren. De 

aktiviteter som förekom mest var "träffar andra" och "umgås", dessa utgjorde cirka 

40% av svaren. Alternativet "sitter" och alternativet "promenerar" var även högt 

förekommande vilka innehöll cirka 20% av svaren. Enkäten gav ett resultat som 

visade att platsbundna aktiviteter utgjorde 27% medan icke platsbundna utgjorde 

70% av aktiviteterna. De 3% som resterade av användarna besvarade med 

alternativet "annat" vilket inte kan specificeras som platsbunden eller icke 

platsbunden aktivitet. Dessa resultat räknades därför inte med i jämförelsen mellan 

platsbundna och icke platsbundna aktiviteter. 

Frågan i enkäten som beskrev hur väder förhindrar eller möjliggör en användares 

aktivitet gav märkbara skillnader inom faktorerna vind, nederbörd och kyla (Figur 

2). Dessa faktorer visade sig vara mindre positiva än faktorerna solsken, värme och 

moln. Resultatet visade att de tre förstnämnda faktorerna upplevs olika på grund av 

vilken aktivitet användaren utför. Inom de platsbundna aktiviteterna värderades det 

att vinden påverkade användarna av lekplatsen mest negativt, därefter de som 

utövade basket sedan de som använde skatebordparken. Minst påverkan hade vinden 

på de som badade. Resultatet visar även att de som använder skateparken och badar 

påverkas mindre av vinden än de icke platsbundna aktiviteterna. Inom de icke 

platsbundna aktiviteterna sågs ingen märkbar skillnad i deras påverkan av vinden. 

Nederbörd påverkar skateparken negativt medan de andra platsbundna aktiviteterna 
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inte påverkas lika mycket. De icke platsbundna aktiviteterna visar inte någon 

märkbar skillnad av nederbörden. Kyla påverkar de som använder skateboardparken 

mer än personerna som spelar basket och vistas vid lekplatsen. Det syns även att de 

som träffar andra och umgås samt de som promenerar inte påverkas lika negativt av 

kyla än de användare som sitter. Svaren visar att de användare som utför en 

platsbunden aktivitet har ett mer skiftande resultat än de som inte utför en 

platsbunden aktivitet. 

 

 

  

Figur 2. Svar från enkäten över hur användarna av de olika aktiviteterna reagerar på väderförhållandena vind, 
nederbörd och kyla. Graferna visar värden i procent från användarnas rangordning av väderförhållanden. 
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Enkäten gav också ett resultat som visar att förslag för nya attribut skiljer sig mellan 

de olika aktiviteterna som användarna utför. Resultatet visar i Tabell 1 att attributen 

som var mest eftertraktade var tak över sittplatser, Vindskydd och skydd från regn 

över större områden. Attributen skuggade områden och uppvärmda sittplatser var 

de minst frekventa svarsalternativen. Jämförs de platsbundna och de icke 

platsbundna aktiviteterna syns det också en viss skillnad. Resultatet visade även att 

attributet skydd från regn var eftertraktat av de platsbundna aktiviteterna. Detta 

attribut var utmärkande eftertraktat från användarna av skateboardparken. Skuggade 

områden var dubbelt så eftertraktat bland de platsbundna aktiviteterna, en tydlig 

utmärkelse syntes för aktiviteten använda basketplanen. Attributet tak över 

sittplatser hade högst värde bland de ej platsbundna aktiviteterna men också stor 

efterfrågan hos de som använder lekplatsen. Attributet vindskydd var övervägande 

vid de platsbundna aktiviteterna. Uppvärmda områden och uppvärmda bänkar var 

efterfrågade av några av användarna som inte hade en platsbunden aktivitet. 

Tabell 1. Svar från frågan angående nya attribut till parken, attributen uträknade i procent. Nedersta raden är 
antal svar som uppgavs. 

 

4.2 Mätning av lufttemperaturer  

Resultatet från mätningarna av lufttemperaturen användes endast för att se hur 

temperaturen var under observationerna. En jämförelse kan då göras med vad 

användarna i parken utförde för aktiviteter vid vilka lufttemperaturer. Resultatet 

visar att medeltemperaturen skiftade mellan de olika dagarna från 10,5 °C den 

2017-05-03. Den 2017-05-04 uppmättes en medeltemperatur på 12,5 °C. Följande 

dag steg temperaturen till 19,5 °C. Sista dagen (2017-05-07) var temperaturen 10 

  Attribut 

 Aktivitet 
Skuggade 
områden 

Skydd 
från regn 

Tak över 
sittplatser 

Uppvärmda 
områden 

Uppvärmda 
sittplatser 

Vindskydd 

Platsbunden 
aktivitet 

Använder 
basketplanen 

20% 27% 7% 7% 6% 33% 

Använder 
lekplatsen 

14% 21% 29% 0% 0% 36% 

Använder 
skateparken 

3% 38% 17% 10% 0% 31% 

Bada 0% 11% 44% 33% 0% 11% 

Ej 
platsbunden 

aktivitet 

Går med hund 
och promenerar 

6% 22% 28% 22% 6% 17% 

Sitter 3% 24% 26% 18% 3% 26% 

Träffar andra 
och umgås 

4% 20% 28% 19% 7% 22% 

 Totalt i antal 13 57 63 43 12 59            
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°C. Temperaturerna som beskrivs här är medelvärdet i parken, de exakta 

temperaturerna är samlade i Bilaga B. 

4.3 Observationer 

Under de fyra dagar observationerna utfördes gjorde 148 personer en platsbunden 

aktivitet medan 137 utförde en icke platsbunden aktivitet. Några platser i parken 

utsågs där aktiviteter utfördes i en högre grad. Dessa platser låg i mitten av parken 

vid en brygga, i södra delen av parken vid sittplatser, området vid lekparken, 

området vid skateparken och området vid basketplanen (Figur 3). 

 

En skillnad fanns mellan de olika aktiviteterna under dagarna som registrerades. De 

platsbundna aktiviteterna skiljer sig från varandra de olika dagarna. Aktiviteterna är 

ändå frekvent använda under de olika dagarna. Resultatet beskriver att de icke 

platsbundna platserna också hade stora skillnader dem olika dagarna (Tabell 2).  

Figure 3. Områden i parken där de olika aktiviteterna utfördes. Områden utsatta i gult 
hade överrepresenterad användning. Bakgrundskarta: ©Lantmäteriet [i2014/00655]. 
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Tabell 2. Antal användare av de olika aktiviteterna, resultat från observationerna. 

 

 Platsbundna Aktiviteter Icke platsbundna aktiviteter 
 Skateparken Basketplanen Lekplatsen Utspridda 

2017-05-03 9 0 9 21 

2017-05-04 27 13 8 55 

2017-05-05 7 3 18 50 

2017-05-07 19 10 25 11 

Totalt 148 137 
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5 Diskussion 

Enkäten som utfördes i parken resulterade i en bakgrund till hur parken används och 

hur användarna upplever väderförhållanden. I resultatet jämfördes aktiviteterna för 

att hitta skillnader i upplevelsen vid olika väderförhållanden. Därefter kunde förslag 

på framtida attribut jämföras mellan de olika aktiviteterna. Då enkäten inte 

inkluderade alla användare i parken de dagar då fältstudier utfördes kompletterades 

resultatet med observationer. Observationerna visade vilka platser i parken som 

användes mest men också hur stor del av användarna som utför en platsbunden 

respektive en icke platsbunden aktivitet. 

Från enkätens bakgrunds information kan det utläsas att övervägande användare är 

unga och att det finns en majoritet av män i parken. Detta kan bero på 

tillgängligheten av de olika aktiviteterna i parken. Parker med annan utformning och 

andra aktiviteter har en annorlunda demografi (Wagner et al., 2016). Från resultatet 

syns det även att en hög andel användare besöker Jungfruparken från långa avstånd. 

Över 50% av användarna bor bortom de närmaste stadsdelarna. Brandenburg och 

Anrberger (2001) beskriver att en dessa besökare som bor längre bort har en mindre 

benägenhet att besöka parken vid sämre väder. Jungfruparken kan därför bli utsatt 

under dåligt väder. 

Det kan fastställas att aktiviteter som är platsbundna upplever väder olika från 

varandra och ofta olika från icke platsbundna aktiviteter. Det är därför viktigt att en 

utveckling av dessa platser görs med en individuell utformning som gynnar 

aktiviteten som finns på just den platsen. Resultatet visar exempelvis att området vid 

lekplatsen behöver ha skydd från vind medan skateparken istället behöver skydd från 

regn. Detta syns på både frågan om hur väderförhållanden påverkar aktiviteten samt 

vilka attribut som kan förlänga aktiviteten på våren. Varför skillnaden uppstår är 

intressant att veta och kan förklaras av olika förhållanden. Mikroklimatet kan 

påverka olika platser i parken och kan skifta där aktiviteterna utförs. De platsbundna 

aktiviteterna kan inte påverka klimatet på samma sätt som de icke platsbundna. 

Nikolopoulou och Steemers (2003) förklarar att det är viktigt att kunna påverka sin 

miljö genom att vistas i den delen av parken där det är mest bekvämt. Det 

observerades att användarna av de icke platsbundna aktiviteterna medvetet valde en 

plats i parken. Samma platser var återkommande av olika människor som utförde 

icke platsbundna aktiviteter. Lekplatsen kan ligga på en plats utsatt för vind medan 

de platserna som var populära för icke platsbundna aktiviteter hade en utformning  

som gjorde dessa platser vindstilla.  

Ett annat exempel som kan påverka varför det skiljer sig mellan de olika 

aktiviteterna är att klimatet upplevs olika när aktiviteten utförs (Nikolopoulou & 

Steemers, 2003). När en fysiskt påfrestande aktivitet utövas blir personen varm 
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vilket kan resultera i att vädret upplevs på ett annat sätt. De som exempelvis vistas 

vid skateparken påverkas inte av kyla i lika stor utsträckning som personerna som 

umgås eller sitter. Enligt Tucker och Gilliland (2007) kan upplevelsen även bero på 

att väderförhållandet förhindrar att aktiviteten utförs korrekt. Detta kan exempelvis 

förklaras genom att skateboardåkaren inte åker när det regnar då underlaget gör det 

svårare att åka. Det kan också resultera i att basketspelaren inte kan spela i direkt 

solljus eftersom att det blir svårare att se mål. Vidare studier skulle kunna ge en 

förklaring till vilka av dessa faktorer som påverkar aktiviteten mest. Denna studie 

visar att de platsbundna aktiviteterna har olika sätt att se på väderförhållanden vilket 

gör att de individuellt bör utvecklas för att skapa högre användning. Med olika 

attribut skulle en ökad användning kunna möjliggöras. 

Attributen visade även en skillnad för användarna som utövar platsbundna aktiviteter 

och de som utövar andra aktiviteter i parken. Jungfruparken är en öppen park som 

ofta är exponerad för starka vindar vilket under våren kan skapa ett kallt klimat. Det 

finns dock flera ställen i parken som är väldigt skyddad från vinden. I resultatet syns 

det att de användare som utför plastbaserade aktiviteter har en större efterfrågan på 

vindskydd än de som inte utför platsbundna aktiviteter. Det syns även från 

observationerna att områden som används för att sitta och umgås låg vid skyddade 

områden. Områdena där möjlighet finns för aktiviteter som skateboard och basket 

är lokaliserade på platser som är exponerade för vind. De som utför en icke 

platsbunden aktivitet kan lätt förflytta sig till ett mindre blåsigt område och har 

därför inte i lika hög grad nytta av ett vindskydd för att utföra deras aktivitet. 

Thorsson, et al. (2004) beskriver detta och ser en betydande ökad användning av 

parker där människor kan påverka sin omgivning. Denna studie kan slå fast att de 

icke platsbundna aktiviteterna kan göra detta i Jungfruparken. Dessa användare kan 

placera sig vid den plats i parken där de är mest bekväma. Användarna av de 

platsbundna aktiviteterna har svårare att anpassa sig geografiskt till klimatet vilket 

kan beskriva varför de behöver andra attribut i parken. Vid skateboardparken 

efterfrågades ett tak som kunde möjliggöra åkning vid nederbörd. En övrig 

kommentar visar även att markvärme efterfrågas vid skateboardparken, detta skulle 

även kunna förlänga säsongen för skateboardåkning. Vid basketplanen var skuggade 

områden efterfrågade för att kunna spela distraherat vid starkt solsken. De tidigare 

studierna som har studerat mikroklimat beskriver att det bör finnas en variation i en 

park som passar människors olika preferenser. Det som enligt denna studie kan vara 

användbart är att vid platsbundna aktiviteter fokusera på vad användaren har för 

behov och utveckla dessa på just den platsen. 

Från observationerna syntes det att relationen mellan antalet platsbundna och icke 

platsbundna användarna skilde sig från enkätens svar. Enligt observationerna var 

andelen platsbundna användare något högre än de icke platsbundna. Detta beror på 

att en stor andel unga under 15 utförde platsbundna aktiviteter och kunde därför 



 

 
25 

inte besvara enkäten. En stor andel användare utför platsbundna aktiviteter vilket 

gör att detta är en viktig del att utveckla. Antalet användare av aktiviteterna skiftade 

mellan de olika dagarna observationerna utfördes. Det är inte fastställt i denna studie 

varför mängden användare varierar kraftigt under de olika perioderna eftersom att 

detta kan bero på olika faktorer. När lufttemperaturerna jämförs med antalet 

användare syns ingen tydlig koppling i denna studie. Flera faktorer så som 

vindhastighet, solljus och luftfuktighet skulle förmodligen ge ett bättre resultat. Det 

syns dock att den sista dagen när det var 10 °C var antalet icke platsbundna 

aktiviteter lågt medan platsbundna aktiviteter var högt. Detta kan tyda på att just 

kyla inte påverkar de platsbundna aktiviteterna i lika hög grad som de icke 

platsbundna. Detta skulle betyda att det finns en större efterfrågan att utföra dessa 

aktiviteter även i en kallare temperaturer. 

Denna studie utfördes våren 2017 under månaderna mars, april och maj. För att öka 

användningen av parken skulle attribut kunna uppföras vid de platsbundna 

aktiviteterna vilka speglar enkätens resultat. Studien har inte utvärderat hur 

efterfrågan och upplevelsen är vid andra månader av året. Under sommaren är 

förmodligen efterfrågan av attribut olika än vad den är på våren. Vad människor 

behöver för utformning för att utföra sina aktiviteter skiljer sig åt (Bjerke et al., 

2006). Planerare bör utforma en säsongsanpassad utformning av parken för att få en 

hög användning under hela året. Exempel på detta är en utformning som kan 

behandla de olika väderförhållandena vid olika årstider. Denna åtgärd bekräftar 

Eliasson, et al. (2007) och beskriver att platser kan dra nytta av klimatet så att 

parken användas hela året. Platser måste utvärderas utifrån deras karaktär och 

utformning för att sedan skapa platser vilka är medvetna om väderförhållanden som 

vind och skugga (Eliasson, et al., 2007). Denna studie ser även att platser som har 

platsbundna aktiviteter bör speciellt utforma dessa för att möjliggöra en längre 

användning av aktiviteterna. Under våren kan ett vindskydd exempelvis skydda mot 

kalla vindar och skapa en varmare plats medan under varma sommardagar klimatet 

blir behagligare med kalla vindar. 

Denna studie är begränsad eftersom enkäterna hade ett lågt urval, resultatet skulle 

kunna bli säkrare om fler enkäter delades ut. I en djupare studie skulle personer som 

har tillgång till parken men inte använder den också förfrågas. Genom att skicka ut 

enkäten till boende i området kan en djupare förståelse skapas över vad som gör att 

människor inte använder parken under våren. Metoderna i denna studie behandlar 

endast hur användningen av parken kan öka för de som redan använder den under 

våren. Ett högre urval skulle även resultera i en skillnad mellan de aktiviteter som 

var underrepresenterade i denna studie. Dessa var bland annat bada, träna och gå ut 

med hund. Ytterligare aktiviteter uppmärksammades i parken vid fältstudien som 

skulle kunna tagits med i enkäten vilka var fiska, spela teater och äta picknik. 
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6 Slutsats 

De slutsatser som kan dras från denna studie är att platsbundna och icke platsbundna 

aktiviteter upplever väderförhållanden på olika sätt. Det kan även fastställas att 

människor som utför icke platsbundna aktiviteter kan påverka deras mikroklimat 

mer än de som utför en platsbunden aktivitet. Användningen av parken mellan 

aktiviteterna ser olika ut och de behöver olika attribut för att användningen ska öka 

på våren. 

Ytterligare forskning kan göras angående de platsbundna aktiviteterna. Att ta reda på 

om deras olikheter beror på den geografiska platsen samt dess mikroklimat, 

aktivitetens påverkan på människans upplevelse eller möjligheten att utföra 

aktiviteten korrekt vid ett specifikt väderförhållande. 
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Bilaga A 

Enkätundersökningen 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga B 

Tabell över lufttemperaturen under tiderna observationerna utfördes. 

Söder intill Gavleån Väst vid Basketplanen Öst vid Lekplatsen 

Datum: 2017-05-03 2017-05-03 2017-05-03 

Tidpunkt Temperatur Tidpunkt Temperatur Tidpunkt Temperatur 

12:57:01 11,62 12:58:01 11,159 12:57:01 12,149 

13:27:01 11,12 13:28:01 10,657 13:27:01 10,141 

13:57:01 10,62 13:58:01 9,653 13:57:01 9,639 

14:27:01 10,62 14:28:01 10,155 14:27:01 9,639 

14:57:01 11,12 14:58:01 10,155 14:57:01 10,141 

15:27:01 11,12 15:28:01 10,155 15:27:01 9,639 

15:57:01 11,12 15:58:01 10,657 15:57:01 9,639 
Medeltemperatur 11,05  10,37  10,14 

2017-05-04 2017-05-04 2017-05-04 

15:57:01 11,623 15:58:01 11,661 15:57:01 12,149 

16:27:01 12,125 16:28:01 12,163 16:27:01 13,152 

16:57:01 12,125 16:58:01 12,163 16:57:01 11,647 

17:27:01 12,125 17:28:01 12,665 17:27:01 12,149 

17:57:01 11,623 17:58:01 14,672 17:57:01 12,65 

18:27:01 11,623 18:28:01 13,669 18:27:01 18,165 

18:57:01 11,121 18:58:01 10,657 18:57:01 16,161 

19:27:01 11,121 19:28:01 9,653 19:27:01 13,152 
Medeltemperatur 11,69  12,16  13,65 

2017-05-05 2017-05-05 2017-05-05 

09:57:01 18,144 09:58:01 17,179 09:57:01 15,659 

10:27:01 17,643 10:28:01 17,179 10:27:01 16,662 

10:57:01 19,647 10:58:01 18,683 10:57:01 18,165 

11:27:01 20,148 11:28:01 19,184 11:27:01 18,666 

11:57:01 22,151 11:58:01 20,686 11:57:01 20,168 

12:27:01 22,151 12:28:01 21,187 12:27:01 20,669 

12:57:01 23,652 12:58:01 22,188 12:57:01 21,67 
Medeltemperatur 20,51  19,47  18,81 

2017-05-07 2017-05-07 2017-05-07 

13:57:01 10,618 13:58:01 10,657 13:57:01 10,643 

14:27:01 10,618 14:28:01 10,657 14:27:01 11,145 

14:57:01 9,614 14:58:01 9,15 14:57:01 9,639 

15:27:01 9,614 15:28:01 10,155 15:27:01 9,639 

15:57:01 10,116 15:58:01 11,159 15:57:01 11,145 

16:27:01 9,614 16:28:01 8,648 16:27:01 9,137 

16:57:01 9,614 16:58:01 9,15 16:57:01 9,137 
Medeltemperatur 9,97  9,94  10,07 
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