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Förord 

Detta examensarbete omfattar en kandidatexamen på 15 högskolepoäng inom 
ämnet samhällsplanering på Samhällsplanerarprogrammet på Högskolan i 
Gävle. 

Studien har utförts i Enköping och Gävle med syfte att värdera fyra parker 
belägna i vardera tätorten för att sedan analysera social hållbarhet. Vi vill med 
detta arbete visa omvärlden en metod för hur social hållbarhet kan värderas i 
parker. 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Jakob Nobuoka, på Högskolan i 
Gävle, som alltid har tagit sig tid till våra frågor och funderingar och som har 
stöttat oss med enorm hjälp under arbetets gång. Stöd i form av inspiration 
och motivation har också givits vilket har gett oss ännu mer engagemang och 
initiativ under examensarbetets gång. 

Slutligen vill vi tacka våra nära och kära som har visat ett stort stöd under 
arbetets gång och som har givit oss en stor tilltro för vårt arbete och vårt 
engagemang. 

Gävle, juni 2017 

Julia Stenberg och Jasmina Trokic 
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Sammanfattning 

Parker i städer är en viktig del för människors hälsa och livskvalitet. Parker i 

städer tillgodoser olika människors behov av naturupplevelser, aktiviteter och 

friluftsliv. För ett socialt hållbart samhälle är det viktigt att alla människor 

oavsett, ålder kön och etnicitet har möjlighet att forma och leva sitt liv. Många 

parker erbjuder olika aktiviteter för lek och motion och skapar en viktig 

mötesplats för människor. 

Syftet med detta arbete är att skapa en värderingsmodell för att kunna värdera 

social hållbarhet i parker. En modell har tagits fram med olika kriterier för att 

kunna värdera social hållbarhet i parker. De olika kriterierna är hämtade från 

olika källor och egna framtagna kriterium. Målet med studien är att kunna 

fastställa social hållbarhet i parker utifrån den framtagna modellen.  

I detta arbete har olika metoder använts. Först gjordes en parkinventering i 

Gävle och Enköping, där sammanlagt 30 parker inventerades. Efter detta 

valdes två parker ut i Gävle och två i Enköping för en vidare granskning. I 

dessa fyra parker gjordes två observationer vardera där det registrerades vad 

människorna gjorde i parkerna. En slumpmässig enkätstudie genomfördes med 

åtta enkla frågor, med syftet att få in sammanlagt 40 svar per park. Detta för 

att få en uppfattning av människorna och deras syfte för att vistas i parken.  

Värderingsmodellen som tagits fram med detta arbete består av sex 

huvudrubriker: social interaktion, delaktighet, gemenskap, känsla av parken, 

säkerhet/trygghet och meningsfulla aktiviteter. Under dessa kriterier finns 

kategorier som bedömer om parken är socialt hållbar.  

Utifrån detta arbete kan slutsatsen dras att de större parkerna där människorna 

kan utföra någon sorts av meningsfull aktivitet är de mest socialt hållbara. I 

dessa parker skapas flest sociala interaktioner och människor möts här för att 

bidra till de sociala aktiviteterna. Dessa parker bidrar även till en ökad 

delaktighet och en gemenskap i samhället.  

Nyckelord: social hållbarhet, hållbar utveckling, social interaktion, 

deltagande, livskvalité  
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Abstract 

Parks in cities are an important part of human health and quality of life. Parks 

in cities cater to different people's needs for nature experiences, activities and 

outdoor activities. For a socially sustainable society it is important that all 

people regardless of age gender and ethnicity have the opportunity to shape 

and live their lives. Many parks offer different activities for play and exercise 

and create an important meeting place for people.  

The purpose of this work is to create a valuation model to evaluate social 

sustainability in parks. A model has been developed with different criteria to 

evaluate social sustainability in parks. The different criteria are derived from 

different sources and own developed criteria. The aim of the study is to 

determine social sustainability in parks based on the model developed.  

Various methods have been used in this work. First, a study was conducted 

with an inventory of parks in Gävle and Enköping, where a total of 30 parks 

were inventerade. After this, two parks were chosen in Gävle and two in 

Enköping for a further examination. In these four parks, two observations 

were made too each, where it was recorded what the people did in the parks. 

A random survey was conducted with eight simple questions, aiming at 

collecting 40 answers per park. This to get an idea of the people and their 

purpose of visiting the park.  

The valuation model developed with this work consists of six main headings: 

social interaction, participation, community, sense of the park, security / 

safety and meaningful activities. Under these criteria there are categories that 

assess whether the park is socially sustainable.  

Based on this work, it can be concluded that the larger parks where people can 

perform some sort of meaningful activity are the most socially sustainable. In 

these parks, most social interactions are created and people meet here to 

contribute to social activities. These parks also contribute to increased 

participation and community in society.  

Keywords: social sustainability, sustainable development, social interaction, 

participation, life quality  
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1 Inledning 

I detta kapitel presenteras en introduktion till studien samt en bakgrund om social 

hållbarhet och parkers betydelse. Arbetets syfte och mål samt den geografiska 

avgränsningen redovisas. Syftet med detta arbete är att undersöka hur social 

hållbarhet kan värderas i parker utifrån kriterier som är framtagna från olika källor. 

En värderingsmodell kommer att tas fram med kriterium för hur social hållbarhet 

kan värderas i parker. Denna modell tas fram med stöd från tidigare kriterier och 

egna framtagna kriterier. Det kommer också att redogöras för varför denna studie är 

viktig för framtida park- och grönområdesplanering. 

1.1 Social hållbarhet 

Hållbar utveckling är ett aktuellt begrepp i dagens samhälle. Med en hållbar 

utveckling menas “en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov” (The Brundtland 

Commission, 1987). Ekonomisk-, social- och miljömässig utveckling är tre 

dimensioner som ska stödja varandra och tillfredsställas för att uppnå en hållbar 

utveckling. År 2002 tog Sverige fram en nationell strategi för hållbar utveckling. 

Strategin fastställer att en hållbar utveckling är ett övergripande och långsiktigt mål 

som ska stödja alla politiska beslut. I den nationella strategin beskrivs “människan 

och naturen som de viktigaste resurserna för en hållbar framtid och att samhället ska 

formas inom ramen för vad natur, miljö och människors hälsa tål” (Boverket, 2015). 

En viktig aspekt i visionen för en hållbar utveckling är att förena social välfärd och 

ekonomisk utveckling med en god miljö. För ett socialt hållbart samhälle är det 

viktigt att alla människor oavsett ålder, kön och etnicitet har samma möjlighet att 

forma och leva sitt liv. Att främja människors hälsa och välmående är en viktig 

aspekt. Ett socialt hållbart samhälle är ett jämlikt och jämställt samhälle där 

människors lika värde står i centrum. Boverket (2010) förklarar att social hållbarhet 

handlar om att utveckla ett samhälle där invånarna tillsammans med kommunen 

strävar efter ett att god livsmiljö ska omfatta alla medborgare och att “det goda livet” 

ska uppfyllas för alla. För att ett samhälle ska uppnå en social hållbarhet behöver det 

finnas möjligheter till integration, trygghet, tillgänglighet, jämställdhet, kultur m.m. 

(Boverket, 2010). 

1.2 Parkens betydelse 

Världsnaturfonden (2016) förklarar att parker i tätorter ger möjlighet till en god 

livsmiljö samt bidrar till en förbättring av ekosystemtjänster. Städernas parker bidrar 

till ett behagligt klimat samtidigt som de renar luften, dämpar buller, mildrar 

effekter av skyfall och värmeböljor samt bidrar till många värdefulla 

ekosystemtjänster och biologisk mångfald. Enligt Boverket (2010) är det viktigt att 
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människor har tillgång till parker och grönområden oavsett var de bor. En park är en 

allmän plats där alla får vistas. Det är ännu viktigare att stadsbor har möjlighet till 

parker och grönområden. Parker lockar till sig olika typer av människor oavsett 

ålder, kön, etnicitet för aktivitet och rekreation. En park är en plats där människor 

kan mötas och umgås och som ökar integration och social sammanhållning. Det är 

viktigt att parker är tillgängliga för alla och att alla känner sig välkomna till parken. 

Idag bor över hälften av jordens befolkning i städer och år 2050 förväntas över 70% 

av jordens invånare att bo i städer. Städer förtätas och ofta är det parker i städer som 

försvinner (WWF, 2016). 

1.3 Mål, syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att ta fram en värderingsmodell för att kunna värdera 

social hållbarhet i parker. Vikten av social hållbarhet och parker kommer att 

undersökas. En värderingsmodell kommer att tas fram med olika kriterier för att 

kunna värdera social hållbarhet i parker. För att utveckla modellen har olika 

kriterier slagits samman med stöd från olika källor samt egna framtagna kriterier. 

Målet med studien är att fastställa social hållbarhet i parker utifrån vår framtagna 

värderingsmodell. 

Frågeställningar 

1. Hur kan parkers sociala hållbarhet värderas?

2. Hur kan social hållbarhet värderas i parker utifrån detta arbete?

3. Hur kan social hållbarhet förbättras i parker?

1.4 Avgränsning 

Detta arbete kommer att utföras i Gävle och Enköping. Vi valde Gävle eftersom att 

vårt lärosäte ligger i Gävle. Enköping valdes eftersom att Enköping kommun (u.åa) 

beskriver sig själva som parkernas stad. Dessa två tätorter valdes för att Gävle är en 

mellanstor svensk stad och då är det intressant att jämföra Gävle med en mindre stad 

som Enköping. Enköping är en lämplig mindre stad för arbetet eftersom att det är 

en stad vars kommun satsar mycket på parker. I Gävle (Gävle kommun, 2017) bor 

det strax över 100 000 invånare och i Enköping bor det ca 43 000 invånare 

(Enköping kommun, u.åb). Studien kommer att utgå ifrån att inventera alla parker 

som ligger inom en buffert av 1000 meter från vardera tätortens stadskärna. 

1.5 Definition av en park 

En park är en del av naturen, ett avgränsat eller slutet område. Till skillnad från ett 

allmänt torg i staden kan människor i en park även rasta sina djur och låta dem vara 

utan koppel där (Byrne & Wolch, 2009). Lofland (1998) beskriver en park som en 
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utmarkerad landyta i naturligt tillstånd med syfte att låta samhället njuta av parken i 

form av vila och rekreation. En park ägs och förvaltas oftast av kommunen den finns 

lokaliserad i (Lofland, 1998). Detta arbete kommer att tillämpa sig av dessa två 

definitioner.  
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2 Tidigare studier 

I detta kapitel presenteras teorier av betydelsen av social hållbarhet och betydelsen 

av parker. Detta kapitel redovisar också olika kriterier och dimensioner som tidigare 

har använts vid värdering och mätning av social hållbarhet. 

2.1 Betydelsen av social hållbarhet 

År 1987 definierades hållbar utveckling av Brundtlandkommissionen på initiativ av 

Förenta nationerna. Hållbar utveckling beskrevs som en utveckling som tillgodoser 

nutida behov utan att riskera framtidens generationers potentialer att tillgodose sina 

behov. Definitionen omfattar och likställer ekonomiska, miljömässiga och sociala 

aspekter inom samhället (Förenta Nationerna, 1987). 

Begreppet social hållbarhet är ett suddigt begrepp med olika beskrivningar. Enligt 

Boverket (2010) är social hållbarhet en aspekt som handlar om att utveckla ett 

samhälle där invånarna tillsammans med kommunen strävar efter att en god livsmiljö 

för alla. Social hållbarhet handlar om att främja människors hälsa och välmående. Ett 

socialt hållbart samhälle är ett jämlikt och jämställt samhälle där människors lika 

värde står i centrum. Möjlighet till integration, trygghet, tillgänglighet, jämställdhet 

och kultur är några viktiga aspekter för att ett samhälle ska uppnå en social 

hållbarhet. Dempsey, Bramley, Power & Brown (2009) definierar hållbara 

samhällen som platser där människor vill leva och arbeta, nu och i framtiden. 

Hållbara samhällens strävan är att uppfylla olika behov hos de befintliga och framtida 

invånarna och bidra till en hög livskvalitet. Samhällen som är hållbara är 

välplanerade, säkra och inkluderade samt erbjuder lika möjligheter och bra tjänster 

för alla invånare. Social hållbarhet anser att samhällen ska vara aktiva och bidra till 

gemenskap.  

Boverket (2013) förklarar att social inkludering, deltagande och platsidentitet är tre 

begrepp som vanligen används tillsammans med begreppet social hållbarhet. Social 

inkludering är en förutsättning eller en utgångspunkt för att kunna delta i 

samhällslivet, att påverka sitt vardagsliv och känna tillhörighet till platsen där man 

bor. Deltagande i samhällslivet skapas genom av att delta direkt och aktivt i 

samhällets planerings- och beslutsprocesser. Platsidentitet handlar om förhållandet 

mellan plats och socialt liv. Det fysiska rummet, det tänkta rummet och det sociala 

rummet är tre typer av rum som tillsammans bildar en helhet. Det fysiska rummet 

består av den fysiska miljön i ett område, medan det tänkta rummet består av tankar 

och idéer som samhällsplanerare har om hur rummet kan användas. Det sociala 

rummet består av det fysiska och det tänkta rummet, där de som bor och använder 

rummet gör egna tolkningar av möjligheter som platsen erbjuder och hur den bäst 

ska användas. 
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2.2 Sociotopkartor 

Ett sätt att redovisa områden som har sociala och kulturella värden för människan är 

genom sociotopkartor. En sociotopkarta är en karta som visar sociotoper och vilka 

kvaliteter de besitter. Sociotopkartan är ett planeringsunderlag för t.ex. grön 

planering. Syftet med sociotopkartor är att ta fram underlag och i resultat i form av 

kartor och rapporter, för att sedan genom dialog med medborgare kunna samla, öka 

och sprida kunskap. Ökandet och spridningen av kunskap gäller hur t.ex. parker och 

friområden är viktiga för människans livsmiljö och hennes välbefinnande. Med friyta 

menas ett obebyggt område som inte heller används för transport eller 

terminalandamål. Friytorna är indelade i fyra huvudgrupper: större friområden 

enskilda friytor, bebyggelseområden och transport- och terminalområden 

(Stockholms stad, 2002). En sociotopkartas inriktning är att se över det biologiska i 

ett område, som t.ex. biotoper, natur- och djurliv, men också för att se efter hur 

hänsyn tas till människans livskvalitéer, aktiviteter eller det sociala. Sociotopkartan 

redovisar friytornas sociala och kulturella värden för människorna.  

2.3 Betydelsen av parker  

Parker och grönområden i städer är en viktig del för människors hälsa och 

livskvalitet. Parker, natur och grönområden i staden tillgodoser olika människors 

behov av naturupplevelser, aktiviteter och friluftsliv (Boverket, 2016). För 

människors hälsa och välbefinnande är vistelse i parker en viktig del. Allmänna 

parker i staden lockar till sig många människor, vilket i sin tur bidrar till integration. 

Parker skapar möjligheter till gemenskap, umgänge och spontana möten. Parker är 

också en plats där människor har tillträde att ta del av stadens folkliv, besöka och 

delta i olika aktiviteter. Många parker erbjuder olika aktiviteter för lek och motion 

som ger en viktig mötesplats för människor. 

Även Grahn & Stigsdotter (2010) förklarar att parker i städer är en viktig del för 

människors hälsa och välbefinnande. Att besöka en park hjälper människan att 

återhämta sig från vardagens stress. Långvarig stress kan ge allvarliga och skadliga 

effekter på människan. Ångest, depression, utmattning och trötthet är några 

psykiatriska sjukdomar som är starkt förknippade med långvarig stress. Att besöka 

en park ger möjlighet till stressminskning och avkoppling. Människan är i behov av 

fridfulla miljöer där det finns möjlighet för henne att komma i kontakt med sina 

sinnen för att få en tillfredsställelse. Parkers dofter, ljud och miljö bidrar till en 

tillfredsställelse och njutning hos människan. 

Moulay, Ujang & Said (2017) menar att huvudrollen för offentliga parker är att 

främja social interaktion genom sociala aktiviteter. Social interaktion definieras som 

en process av ömsesidig stimulering och samspel mellan minst två människor. Det 

skapas även social interaktion mellan t.ex. en människa och en hund som är ute på 
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promenad tillsammans. Interaktion i offentliga parker erbjuder både kortare och 

längre möten. Varaktigheten i parkerna påverkas av om det finns möjlighet att sitta, 

gå runt, observera andra människor, koppla av och träffa andra i parken. Finns det 

möjlighet till detta ökar potentialen för sociala interaktioner mellan människorna i 

parken. Moulay, Ujang & Said (2017) förklarar även olika aspekter som människor 

uppskattar i parker. En aspekt är att parker ska ha en enkel och läsbar utformning 

där besökarna enkelt kan förstå utformningen och dess komfort. En annan aspekt är 

att parker ska vara öppna och synliga, detta gör det möjligt för användarna av parken 

att tydligt se allt i parken. Dock menar Moulay, Ujang & Said (2017) att detta inte är 

möjligt i större parker utan bara i mindre parker. En till aspekt som påpekas av 

forskarna är att det ska finnas möjlighet till sittplatser där människorna sitter ansikte 

mot ansikte så att de tydligt ser varandra. Att sitta på det viset ökar möjligheten till 

social interaktion mellan människorna. 

Även Mehta (2014) förklarar att offentliga utrymmen är viktiga platser för 

allmänheten med syfte att skapa ett verksamt socialt handlande bland människor. På 

offentliga platser kan människor regelbundet träffa sina vänner och titta på det 

dagliga livet och detta är en viktig roll i människornas liv. Parker är viktiga för att 

parker skapar sociala- och fritidsaktiviteter. Parker gör det möjligt för människorna 

att mötas, diskutera och erkänna varandras närvaro, vilket är avgörande för ett 

demokratiskt samhälle. Metha (2014) beskriver att parker har en viktigt grund för 

de sociala aktiviteterna som uppstår bland människorna. Parker är en viktig arena 

som ger möjlighet för människor och samhällen att utveckla och berika det sociala 

livet.  

Det kan identifieras fyra sociala roller för parker. Den första är att parken är en 

arena för det offentliga livet, för det andra är parken en mötesplats för olika sociala 

grupper. För det tredje kan parken vara ett utrymme för visning av symboler och 

bilder i samhället, slutligen är de en del av kommunikationssystemet mellan 

stadsaktivitet. Offentliga utrymmen, såsom parker, skapar en plattform för 

engagemang och diskussion, för planerade och spontana möten och för att lära ut 

olika attityder och övertygelse. Parker och offentliga platser står för en rad olika 

sociala funktioner, bland annat utveckling av social kompetens, utbyte av 

information, underlättande och främjandet av social dialog, förbättring av social 

integration och uppmuntrandet till ett passande beteende.  

2.4 Värdera social hållbarhet i parker 

Att värdera social hållbarhet är en komplicerad process. Boverket (2013) menar att 

samhället starkt borde satsa på ökade åtgärder för att stärka den sociala dimensionen 

i hållbar stadsutveckling. Frågan om social hållbarhet ska inte bara ställas abstrakt, 

utan också ställa frågorna för vem, på vilken nivå, i vilket sammanhang m.m. Det 
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finns mycket litteratur om hur miljöaspekter mäts i och med stadsbyggnadsprojekt, 

t.ex. energiförbrukning eller utsläpp av koldioxid, men det finns ingen måttstock 

för hur det går att mäta effekter av de sociala aspekterna. Däremot finns det flera 

begrepp, åtgärden och indikationer som sägs vara uttryck för social hållbarhet. 

Mehta (2014) föreslår en teoretisk ram för att utvärdera det offentliga rummet, 

inklusive parker. För att kunna mäta offentliga rums prestanda redovisas fem 

dimensioner. Dessa fem dimensioner är: delaktighet, meningsfulla aktiviteter, 

säkerhet, komfort och belåtenhet. Dessa kriterier bör uppfyllas för att parker ska ha 

en hög kvalitet. Mehta (2014) förklarar att optimala offentliga utrymmen är 

tillgängliga och öppna, meningsfulla i sin design och de aktiviteter som de offentliga 

utrymmena stödjer och ger en känsla av säkerhet, fysisk och miljövänlig komfort och 

belåtenhet. Dempsey et al. (2009) förklarar fem dimensioner som mätbara aspekter 

för att undersöka social hållbarhet. Dessa dimensioner är: social interaktion, sociala 

nätverk i samhället; deltagande i kollektiva grupper och nätverk i samhället; 

gemenskapsstabilitet, stolthet, känsla av plats; säkerhet och trygghet. Opp (2016) 

berättar att i dagsläget finns det ingen enighet som vare sig definitionen av social 

rättvisa i hållbarhetsarbetet eller om hur man mäter begreppet. Social hållbarhet är 

en komplex fråga som omfattar många dimensioner. Opp (2016) ger en mätbar 

definition av social hållbarhet i form av fyra dimensioner som är viktiga och 

relaterade till insatserna för social hållbarhet. Lika tillgång och möjlighet till 

användandet av parken; hälsa och miljörättvisa; gemenskap och värdet av platsen; 

samt grundläggande mänskliga behov. Var och en av dessa dimensioner kan delas 

upp i uppsättningar av specifika faktorer och indikationer som ger möjlighet för 

samhällen att mäta hur väl en stad är socialt hållbar.  

Dessa olika kriterier och dimensioner har kategoriserats och slagits samman under 

olika rubriker. Dessa rubriker kommer att användas i modellen för att värdera social 

hållbarhet i parker. Vidare kommer dessa att utvecklas med underrubriker i 

modellen. 

Social interaktion 

Ett begrepp som Boverket (2013) använder vid värdering av social hållbarhet är 

Social inkludering. Med detta begrepp är även social integration och social 

sammanhållning inkluderade. Detta begrepp används ofta och är aningen oklart. Det 

anses dock alltid ha en positiv betydelse, eftersom att det berör social hållbarhet. 

Social inkludering är en förutsättning eller en utgångspunkt för att engagera sig i 

samhället, att kunna påverka sitt vardagsliv och känna tillhörighet till sitt 

bostadsområde. Dempsey et al. (2009) använder begreppen Social interaktion / 

sociala nätverk i samhället som en kategori vid värdering av social hållbarhet. Social 

interaktion beskrivs som den grundläggande processen i bildandet av den sociala 

ordningen. Social interaktion bidrar till ett sammanhållet samhälle. Sociala nätverk 

och social interaktion är integrerade aspekter av socialt kapital. 
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Delaktighet 

Boverket (2013) använder också begreppet Deltagande vid värderingen av social 

hållbarhet. Deltagande i samhällslivet skapas genom av att delta direkt och aktivt i 

samhällets planerings- och beslutsprocesser. Deltagande i samhällslivet skapar social 

inkludering. Mehta (2014) har också Delaktighet som ett begrepp vid värdering. Vid 

Mehtas (2014) användning av begreppet visas parker som ett förslag av en plats för 

deltagande för olika typer av människor med olika behov. Det sker olika typer av 

aktiviteter i parker som skapar deltagande. Parken är även en plats för uppfinnandet 

av nya aktiviteter som passar människans behov. Opp (2016) beskriver Lika tillgång 

och möjlighet som en kategori, där människor oavsett ålder, kön, etnicitet och 

inkomstnivå ska ha lika möjligheter. Alla människor ska ha möjlighet och lika tillgång 

att besöka parker. Detta är viktigt för delaktigheten och ett jämlikt samhälle. Opp 

(2016) använder sig också utav Grundläggande mänskliga behov. Denna dimension 

försöker mäta hur väl alla samhällsmedlemmars grundläggande mänskliga behov av 

säkerhet, skydd och vård tillgodoses. Ett samhälle som tillfredsställer medborgarnas 

grundläggande mänskliga behov av skydd, säkerhet och näring kan definieras som 

mer socialt hållbar. Slutligen beskriver Dempsey et al. (2009) Deltagande i kollektiva 

grupper och nätverk i samhället. Ett exempel på deltagande kan vara att delta i ett 

fotbollslag i den lokala parken. Människorna har många olika typer av sociala nätverk 

och deltar i dessa både inom och utanför grannskapet.  

Gemenskap 

Dempsey et al. (2009) definierar gemenskapsstabilitet som ett begrepp som handlar 

om att stödja socialt kapital genom olika mål. Mål som t.ex. goda 

utbildningsmöjligheter för alla människor, men även framtagandet av gemensamma 

anläggningar som kan nyttjas av alla människor i samhället. Låg social 

sammanhållning i ett område kan bidra till att människorna flyttar ifrån området. En 

hög social sammanhållning och en stark gemenskapsstabilitet i ett område kan bidra 

till ett aktivt deltagande och aktivt medborgarskap. Invånarnas beslut att stanna eller 

flytta från ett område kan påverkas av den upplevda kvaliteten och underhållet av 

den byggda miljön och tillgängligheten till viktiga tjänster, så som skolor samt olika 

typer och storlekar på bostäder. Neuvonen (2006) lyfter fram att tillgänglighet 

måste finnas för att parken ska sträva efter en gemenskap. Tillgänglighet i en park 

har stor betydelse för parkens attraktivitet och det är framförallt en viktig aspekt att 

undersöka gångvägarna i parken och gångvägarna till och från parken. Eftersom att 

barriärer kan hindra människor, främst funktionshindrade, att ta sig till parken är 

det viktigt att vägarna är säkra och att det finns en tillgänglighet (Barbosa, et al., 

2007). Condon (2010) förklarar att ett lämpligt gångavstånd för en människa är 

1000 meter.  

Känsla av plats 
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Dempsey et al. (2009) beskriver Stolthet / känsla av plats som en dimension vid 

värdering av social hållbarhet. En positiv känsla av anknytning till en plats anses vara 

en dimension av social hållbarhet, eftersom det är en integrerad del av människors 

anknytning till området där de bor. Stolthet och känsla av plats är kopplad till den 

byggda miljön, eftersom att Gehl (2011) menar att sådan känsla kan påverkas av den 

upplevda kvaliteten på en plats. Den byggda miljön och känslan av anknytning till en 

plats som människor har av den byggda miljön skapar tillsammans en egen unik 

känsla i området som skiljer sig från andra områden. Vidare förklarar Mehta (2014) 

att Belåtenhet handlar om att få människorna att känna sig nöjda med parker. Några 

av de faktorer som bidrar till en nöjd besökare kan vara att parken är fantasifull, har 

en god fysisk miljö, struktur och är komplex. Om ett landmärke finns, skapar det 

också goda förutsättningar för att människor enkelt kan orientera sig och navigera sig 

i parken. Mehta (2014) använder även komfort som en kategori. Komfort i parker 

beror på olika faktorer, exempelvis upplevd säkerhetskänsla, fysiska förhållanden 

och bekvämlighet. Miljöfaktorer bidrar också med en viktig bekvämlighet för 

människorna, såsom temperatur, solljus och skugga. Dessa stödjer 

utomhusaktiviteter. Solljus är en stor viktig dragning till utomhusaktiviteter i 

parker. Fysiska egenskaper är också en viktig aspekt i parker. Med fysiska 

egenskaper avses t.ex. sittplatser, bra gångvägar eller belysning.  

Samtidigt som fysiska egenskaper benämns som viktiga för känslan av platsen menar 

Gül et al. (2006) att ljudnivån i parken också är en viktig kvalitetsaspekt. Om 

parken ligger intill ett starkt trafikerat trafikled har parken en hög ljudnivå på grund 

av allt trafikbuller som uppstår intill parken. För att parken ska vara attraktiv för 

människor att vistas i är det viktigt att ljudnivån är behaglig och att det inte uppstår 

störningar (Gül, et al., 2006).  

Säkerhet/trygghet 

Säkerhet och trygghet är en viktig kategori för människorna som besöker parker. 

Mehta (2014) förklarar att Säkerhet ofta är den viktigaste aspekten i parker. Det finns 

flera miljöegenskaper som påverkar den upplevda och verkliga säkerheten, 

exempelvis hur något har utformats eller hur något upplevs. En känsla av säkerhet 

kan uppnås genom en konstant närvaro av människor. Säkerhet vad gäller trafik och 

separata gator där trafiken separerats ifrån gågatan är också en viktig punkt. Även 

Dempsey et al. (2009) använder Säkerhet och trygghet som en kategori. Den upplevda 

säkerheten och tryggheten i ett område är en grundläggande del av den sociala 

hållbarheten. I ett område där mindre brottslighet förekommer kan invånarna känna 

sig trygga i sina sociala interaktioner med andra människor och delta i 

samhällsaktiviteter. Säkerhet och trygghet i ett område kan skapas av den fysiska 

miljön, exempelvis genom aktiva fasader med fönster som har utsikt till gator. Detta 

ökar känslan av säkerhet när människor integrerar med varandra. 



10 
 

Meningsfulla aktiviteter 

Mehta (2014) har kategorin Meningsfulla aktiviteter som en dimension vid värdering 

av social hållbarhet. Meningsfulla aktiviteter skapas när parker stödjer aktiviteter 

som är symboliskt och kulturellt meningsfulla för individer eller grupper och när 

parken bidrar till det sociala och sällskapliga livet. Genom att uppfylla dagliga behov 

uppmuntrar parken till upprepande besök och ökad användning. Några exempel på 

meningsfulla aktiviteter i parker kan vara lekplatser, utegym, motionsspår, 

grillplatser och stadsodlingar. 
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3 Metod 

I detta kapitel redovisas studiens olika metoder som använts. En förstudie har gjorts 

i form av en parkinventering för att välja ut fyra parker som vidare analyserats mer 

ingående. I dessa fyra parker har en observationsanalys genomförts. I samband med 

observationsanalysen utfördes en enkätstudie för at få en uppfattning från 

människorna som var i parkerna.  

3.1 Kvalitativ- och kvantitativ metod 

I Enköping och Gävle skapades en buffetrzon (se figur 1 och figur 2) med en radie på 

1000 meter från tätortens stortorg i programmet QGIS. Informationen var parkerna 

låg hämtades från respektive kommuns parkkarta. De parker som inventerades var 

parker som respektive kommun har kategoriserats som en park och som kommunen 

sköter om. Inom denna buffertzon finns det 15 parker i vardera tätorten. I dessa 

parker gjordes en parkinventering som granskade parkerna översiktligt för att få en 

uppfattning av dessa. Parkinventeringen gick ut på att varje park besöktes och 

inventerades utifrån en lista med kriterier, se tabell 1 på sidan 19. Inventeringen 

utfördes den 12 april 2017 i Gävle och den 13 april 2017 i Enköping. Kriterierna är 

tagna från Stockholms stads sociotopkartestudie (Stockholms stad, 2002).  

Enköping 

 
Figur 1. Enköpings torg och parkerna inom radien av 1000 meter från torget. Bakgrundsdata: Open 

Street Map, google maps. Egen bearbetning. 
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Gävle 

  
Figur 2. Parker i Gävle inom en radie av 1000 meter mätt från Stortorget. Bakgrundsdata: Open 

Street Map, google maps. Egen bearbetning.  

Parkinventeringen utformades som en lista med kriterier där det kunde väljas olika 

alternativ. Dessa alternativ utgjorde egna värderingar för om det var bra eller dåligt. 

T.ex. om det för rumslighet kryssades i att parken var öppen och för markyta att 

parken hade gräs, grus, asfalt och odlingar, valde vi att inte skriva det direkt i 

inventeringsunderlager. Detta valde vi att redovisa senare för de fyra parker som 

senare valdes ut för en djupare observationsanalys och enkätstudie.  
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Tabell 1. Parkinventering. 

Parkinventering      

Form på parken      
Rumslighet Öppen Halvöppen  Sluten Halvsluten  

Markyta Gräs Grus  Asfalt Odlingar Mycket buskar 
Topologi 
 

Brant Plant    

Egenskaper      
Ljudmiljö Tyst Naturljud Folkliv Lite buller Mycket buller 
Samvaro Picknick Vardagsfolk liv Helg/kvälls livligt Sällan folkliv  
Nöjen Festivaler Sport Konserter Nej  
Lekplats 
 

Ja Nej    

Trygghet      
Överblickbarhet Stor Delvis Dålig   
Sittyta  Bänkar  Trappor Gräsmattor Dåligt  
Belysning 
 

Övergripande På gångstråk Dåligt   

Delaktighet      
Offentligt Ja  Halvprivat Privat/avspärrat   
Rörelsehindrade Dåliga gångvägar Inhägnat Kuperat Nära 

trafikled 
Inga/dåliga 
övergångsställen 

Service      
Serveringar/service Uteservering Kiosk Toalett Nej  
Nära handel 
 

Torghandel Affärer i närhet Annan handel Nej  

Övrigt      
Vistelselängd i 
parken 

Genomgångsplats Korttidsplats Långtidsplats   

Tillgänglighet Väl integrerad Lite integrerad Isolerad   
Kollektivtrafik Ja Nej    
      

 

3.3 Observation 

Efter att alla parker inventerats valdes två parker ut i Gävle och två parker i 

Enköping för en noggrannare undersökning med observation. I Gävle valdes 

Stadsträdgården och Kung Kristoffers park ut och i Enköping valdes Skolparken och 

Gustav Adolfs plan ut. Vi valde dessa fyra parker för att de var mest jämförbara med 

varandra, det såg vi efter parkinventeringen. Stadsträdgården och Skolparken valdes 

ut för att de två liknar varandra. Det är två större parker och det finns möjlighet till 

liknande aktiviteter, som t.ex. barnaktiviteter.  

Vi valde att utföra en observationsanalys för att en observation beskriver allt som 

händer. Kylén (2004) säger att vid observationer beskrivs allt som händer och 

registreras med observatörens sinnesorgan. Vid observationer används alla fem 

sinnen: syn, hörsel, lukt, smak och känsel. Det talas även om ett sjätte sinne vid  
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Observation; intuition. Inom det sjätte sinnet beskrivs förmågan att samla in alla 

signaler och dra slutsatser. Vid observationer kan mätinstrument och räkneverk av 

värden användas för att underlätta arbetet och det ger arbetet tillförlitlighet och är 

mer exakt. Med en sådan utrustning kan noteringen av observationen lätt komma 

för nära integriteten eller överskrida vad som är enligt lag tillåtet.  

Observationer kan vara planerade och oplanerade. Vid planerade observationer är 

det bestämt i förväg vad som ska observeras och hur det ska registreras. Det finns 

också strukturerade och ostrukturerade observationer. En strukturerad observation 

resulterar i en beräkning där exempelvis antalet besökare i en park räknas och deras 

ålder och kön antecknas. En bearbetning och sammanställning är en väl strukturerad 

observation. En observation som är mindre strukturerad ger en mer mångsidig bild, 

samtidigt som det kan noteras om intressanta och oväntade händelser. Vidare 

förklarar Kylén (2004) att det finns olika typer av observationer. Dessa fyra typer 

är: fria observationer, mätningar, utprövning eller övning. Detta arbete har utfört 

en fri observation. Registreringen vid fri observation görs med fria ord och kan 

antingen skrivas ned eller spelas in för att sedan renskrivas (Kylén, 2004).  

Parkerna besöktes vid två olika tillfällen för att se hur de används vid olika tider på 

dygnet. Första observationen var mellan klockan 9:00 – 12:00 och den andra var 

klockan 12:30 – 15:30. En park observerades på förmiddagen och en annan park på 

eftermiddagen och vid nästa observation tillfälle tvärtom. Exempelvis: Observation 

1: park 1 på förmiddagen och park 2 på eftermiddagen, Observation 2: park 2 på 

förmiddagen och park 1 på eftermiddagen. Detta tillvägagångssätt valdes eftersom 

våren 2017 var kall och vädret har inte varit direkt motiverande för utomhusvistelse. 

På detta sätt fick alla parker en observation med ett mer inbjudande väder. Vid 

observationerna studerades vad människorna gjorde i parken och hur många som var 

där. Under observationens gång antecknades vad människorna gjorde och om det 

skedde någon social interaktion. De kategorier som användes var: motionerar 

(joggar, power-walking, promenerar), cyklar, går med hund, går med barnvagn, 

sitter på bänk, sitter på gräs, stannar upp, leker vid lekplats samt övrigt. Dessa 

kategorier valdes eftersom under observationen sågs ett tydligt mönster att 

människorna gjorde något av dessa. Under kategorin Övrigt placerades de som 

gjorde något utöver de andra kategorierna, t.ex. några som sparkade boll, hade 

idrottslektion eller utförde någon form av gruppträning.  

3.4 Pilotstudie för enkät 

Innan den riktiga enkätstudien skulle utföras utfördes en pilotstudie. Denna 

pilotstudie gjordes för att testa frågorna, om personerna förstod frågorna, om det 

var några frågor som saknades, om några frågor skulle läggas till och vad personerna 

tyckte om frågorna. Pilotstudien ägde rum i Stadsträdgården, Gävle, där tio 
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personer slumpmässigt tillfrågades. Pilotstudiens enkät bestod av sju enkla frågor. 

Frågorna skulle vara enkla och snabba att svara på så att personerna som blev 

tillfrågade behagade att svara på frågorna. Ställs det för många och för långa frågor 

vill inte människorna svara på dem för det tar för lång tid. Tanken var att det skulle 

ta cirka två minuter att besvara alla frågor. Frågorna gick ut på att se vad 

människorna tyckte om parken och om de brukade prata med folk de inte kände i 

parken.  

Efter pilotstudien lades en fråga till; om människorna kände sig trygga i parken.  

3.5 Enkätstudie 

Samtidigt som observationerna utfördes genomfördes även en kvalitativ enkätstudie. 

Kylén (2004) förklarar att en enkät är en skriftlig förfrågan som går ut till flera 

personer. En enkät består vanligen av flera frågor men kan också innehålla bara en. 

Antingen kan enkäten skickas ut på papper eller via dator. Vid en utskriven enkät 

har utseendet betydelse, såsom frågornas uppställning. Ser enkäten intressant ut och 

är lätt att förstå ökar svarsprocenten. Svaren lämnas in på den blankett som ges ut 

och kan besvaras i grupp eller enskilt. En stor fördel med enkäter är att de når ut till 

många och att alla får samma frågor. Det går att på olika sätt sammanställa och 

bearbeta svaren från enkäten.  

Enkäter kan bestå av olika frågor. En öppen fråga är en fråga där den tillfrågade 

svarar med egna ord och ges stor frihet, men samtidigt måste denna person kunna 

formulera sig. Svaren från öppna frågor är svårare att bearbeta än frågor med 

alternativ. Frågor med svarsalternativ är lättare att svara på och bearbeta. Frågor 

med bundna svarsalternativ behöver personen som svarar bara ringa in eller sätta ett 

kryss vid svaret eller så fungerar det också att svara med ett eller flera alternativ. En 

nackdel med svarsalternativ är att frågorna kan styra tanken hos den som svarar och 

ge mindre genomtänkta svar. Frågorna i en enkät kan också ge korta svar med 

enstaka ord eller siffror som är lätta att besvara. Dessa svar är lätta att bedöma och 

sammanställa. Enkätstudien som gjorts i detta arbete består av både öppna och 

bundna frågor. Enkäten består av enkla frågor som snabbt kan besvaras.  

Enkätstudien genomfördes för att få en uppfattning av människorna som var i parken 

och varför de valde att besöka parken. Enkätstudien var slumpmässig och bestod av 

åtta enkla frågor. Vid varje observation tillfrågades 20 personer, förutom i Gustav 

Adolfs plan där det tillfrågades tio personer vid först observationen och tolv 

personer vid andra observationen. Detta för att det var få människor i parken. I de 

övriga parkerna besvarades enkäten av total 40 människor. För vardera park ansågs 

40 svar som tillräckligt för att få en uppfattning från människorna om parkerna i 

kombination med observationerna. Det är viktigt att benämna att enkätstudien i 
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samband med observationen varade i tre timmar och att enkätstudiens mål var att få 

in 20 personers svar på enkäten under denna tid. Alltså var enkätstudien 

tidsberoende. Enkäten finns i bilaga A.  

Enkätstudien skedde slumpmässigt, de människor som var i parken vid det tillfället 

tillfrågades. Människor i olika åldrar tillfrågades för att få en bredare uppfattning vad 

de tycker och gör i parken. Ett få antal minderåriga tillfrågades, men bara de som 

var där med sina föräldrar och då med föräldrarnas tillstånd. Enkätstudien 

genomfördes under tre timmar. Hade enkätstudien utförts under en längre tid hade 

även där flera synpunkter registreras och möjligen en större variation av 

uppfattningar från människorna.  
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4 Resultat  

I detta kapitel redovisas arbetets resultat av parkinventeringen, observationer och 

enkätstudie. Syftet med detta arbete var att ta fram en modell med kriterier för hur 

social hållbarhet kan värderas i parker. Denna modell kommer att presenteras i detta 

kapitel. Modellen har använts vid värdering av Stadsträdgården och Kung Kristoffers 

park som ligger i Gävle och Skolparken och Gustav Adolfs plan som ligger i 

Enköping. Resultatet från värderingarna redovisas även i detta kapitel.  

4.1 Resultat av förstudie: parkinventering 

När parkinventeringen var klar valdes två parker i vardera tätorten ut. I Gävle valdes 

parkerna Kung Kristoffers park och Stadsträdgården (Figur 3). I Enköping valdes 

Gustav Adolfs plan och Skolparken (Figur 4). Dessa parker valdes för att de påminde 

om varandra och därmed kunde jämföras. Stadsträdgården och Skolparken liknade 

varandra eftersom båda parkerna var stora till ytan, liknade varandra rumsligt och 

hade lekplats. Parkerna Kung Kristoffers park och Gustav Adolfs plan likande även 

varandra, de var mindre till storleken, låg nära busscentral och var mer centralt 

placerade. Det valdes även en större och en mindre park i tätorterna för att se om 

de används på olika sätt. Nedan följer en utförlig beskrivning av de parker som 

valdes. Tabell 2 (sid 24) visar resultatet för parkinventeringen.  

  
Figur 3. Parkerna som valdes i Gävle: Stadsträdgården och Kung Kristoffers park.  
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Figur 4. Parkerna som valdes i Enköping: Skolparken och Gustav Adolfs plan.  

 

 

4.1.1 Stadsträdgården i Gävle 

 Stadsträdgården är en park i västra Gävle. Den är belägen i Bolougnerskogen, cirka 

800 meter från Stortorget i Gävle. Parken är öppen och markytan utgörs av gräs och 

grus. Topologin är plan. Ljudmiljön utgörs av naturljud och lite buller. Det finns 

möjlighet till picknick och det finns en lekplats. I parken är det vardagsfolkliv och 

helg/kvällsliv. Det finns också möjligheter till att anordna andra nöjen som 

konserter och festivaler eftersom att Stadsträdgården är en stor park jämfört med 

resterande parker i Gävle. Överblickbarheten är delvis bra. Det finns bänkar och 

gräsmattor att sitta på och belysning finns mesta, dels vid gångstråken. Parken är 

offentlig men den har inga bra. Det finns ingen service i anslutning till parken och 

parken har ingen anslutning till kollektivtrafik. Stadsträdgården är en genomgångs-, 

långtids- och korttidsplats. Tabell 2 visar resultatet av parkinventeringen som 

utfördes i Stadsträdgården. Bilder från parkinventeringen i Stadsträdgården finns i 

figur 5, 6 och 7.  
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Tabell 2. Resultat av parkinventering från Stadsträdgården, Gävle. 

Parkinventering      

Form på parken      
Rumslighet Öppen Halvöppen  Sluten Halvsluten  

Markyta Gräs Grus  Asfalt Odlingar Mycket buskar 
Topologi 
 

Brant Plant    

Egenskaper      
Ljudmiljö Tyst Naturljud Folkliv Lite buller Mycket buller 
Samvaro Picknick Vardagsfolk liv Helg/kvälls 

livligt 
Sällan folkliv  

Nöjen Festivaler Sport Konserter Nej  
Lekplats 
 

Ja Nej    

Trygghet      
Överblickbarhet Stor Delvis Dålig   
Sittyta  Bänkar  Trappor Gräsmattor Dåligt  
Belysning 
 

Övergripande På gångstråk Dåligt   

Delaktighet      
Offentligt Ja  Halvprivat Privat/avspärrat   
Rörelsehindrade Dåliga gångvägar Inhägnat Kuperat Nära trafikled Inga/dåliga 

övergångsställen 
Service      
Serveringar/service Uteservering Kiosk Toalett Nej  
Nära handel 
 

Torghandel Affärer i närhet Annan handel Nej  

Övrigt      

Vistelselängd i 
parken 

Genomgångsplats Korttidsplats Långtidsplats   

Tillgänglighet Väl integrerad Lite integrerad Isolerad   
Kollektivtrafik Ja Nej    
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Figur 5. Markyta i Stadsträdgården, Gävle. Fotograf: Jasmina Trokic, 2017-05-29.  

Figur 6. Lekplats i Stadsträdgården, Gävle. Fotograf: Jasmina Trokic, 2017-05-29.  
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Figur 7. Grillplats i Stadsträdgården, Gävle. Fotograf: Jasmina Trokic, 2017-05-29.  

 

 4.1.2 Kung Kristoffers park i Gävle 

Kung Kristoffers park är belägen bakom Rådhuset i Gävle centrum, cirka 100 meter 

från Stortorget. Kung Kristoffers park är vad gäller formen på parken öppen när det 

kommer till rumslighet. Markytan är gräs, grus och odlingar, topologin är plan. 

Egenskaper i Kung Kristoffers park är när det kommer till ljudmiljö att det finns 

folkliv och mycket trafikbuller. Samvaron är vardagsfolkliv. Det finns ingen 

möjlighet till nöjen och det finns inga barnaktiviteter. Tryggheten i Kung Kristoffers 

park är när det kommer till överblickbarhet stor, det är tryggt hela dygnet. Det 

finns ett fåtal bänkar och en mindre gräsyta att sitta på. Belysningen är dålig och 

stora delar av parken. Delaktigheten i parken är offentlig och vad gäller 

rörelsehindrade är det inte optimalt eftersom att parken ligger nära en trafikled. 

Tillgång till service i parken är dålig. Det finns inga uteserveringar, kiosker eller 

toaletter. Det är dock nära handel. I övrigt är Kung Kristoffers park en 

genomgångsplats, den är lite integrerad och det finns kollektivtrafik i närheten. 

Tabell 3 visar resultatet från parkinventeringen. Bilder från parkinventeringen finns i 

figur 8, 9 och 10.  
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Tabell 3. Resultat av parkinventering från Kung Kristoffers park, Gävle.   

Parkinventering      

Form på parken      
Rumslighet Öppen Halvöppen  Sluten Halvsluten  

Markyta Gräs Grus  Asfalt Odlingar Mycket buskar 
Topologi 
 

Brant Plant    

Egenskaper      
Ljudmiljö Tyst Naturljud Folkliv Lite buller Mycket buller 
Samvaro Picknick Vardagsfolk liv Helg/kvälls 

livligt 
Sällan folkliv  

Nöjen Festivaler Sport Konserter Nej  
Lekplats 
 

Ja Nej    

Trygghet      
Överblickbarhet Stor Delvis Dålig   
Sittyta  Bänkar  Trappor Gräsmattor Dåligt  
Belysning 
 

Övergripande På gångstråk Dåligt   

Delaktighet      
Offentligt Ja  Halvprivat Privat/avspärrat   
Rörelsehindrade Dåliga gångvägar Inhägnat Kuperat Nära trafikled Inga/dåliga 

övergångsställen 
Service      
Serveringar/service Uteservering Kiosk Toalett Nej  
Nära handel 
 

Torghandel Affärer i närhet Annan handel Nej  

Övrigt      
Vistelselängd i 
parken 

Genomgångsplats Korttidsplats Långtidsplats   

Tillgänglighet Väl integrerad Lite integrerad Isolerad   
Kollektivtrafik Ja Nej    
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Figur 8. Markyta i Kung Kristoffers park, Gävle. Fotograf: Julia Stenberg, 2017-05-29.  

 

 
Figur 9. Sittplatser och odlingar i Kung Kristoffers park, Gävle. Fotograf: Julia Stenberg, 2017-05-

29.  
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Figur 10. Gångväg i Kung Kristoffers park, Gävle. Fotograf: Julia Stenberg, 2017-05-29.  

 

4.1.3 Skolparken i Enköping 

Skolparken är en öppen park i Enköping, markytan utgörs av gräs, grus, odlingar 

och mycket buskar. Landformen är rak och brant. Ljudmiljön utgörs av mycket 

trafikbuller. Det finns möjligheter till att ha picknick, barnaktiviteter, vardags- och 

helg/kvälls-liv och det finns även möjligheter till att anordna festivaler och 

konserter. Överblickbarheten är stor och parken är trygg hela dygnet. Det finns 

bänkar, trappor och gräsmattor att sitta på och belysningen är övergripande. Parken 

är offentlig och den är inte att rekommendera för rörelsehindrade, eftersom att den 

ligger nära en trafikled. Det finns inte heller något övergångsställe i anslutning till 

parken. Landformen är brant och plan med dåliga gångvägar. Det finns ingen 

servering eller service i anslutning till eller inom parken. Parken är en genomgångs-, 

korttids- och långtidsplats. Parken är väl integrerad med sin omgivning och det finns 

ingen tillgång till kollektivtrafik i närheten av parken. Resultatet av 

parkinventeringen visas i tabell 4. Bilderna från parkinventeringen finns i figur 11, 

12, 13 och 14.  
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Tabell 4. Resultat av parkinventering från Skolparken, Enköping. 

Parkinventering      

Form på parken      
Rumslighet Öppen Halvöppen  Sluten Halvsluten  

Markyta Gräs Grus  Asfalt Odlingar Mycket buskar 
Topologi 
 

Brant Plant    

Egenskaper      
Ljudmiljö Tyst Naturljud Folkliv Lite buller Mycket buller 
Samvaro Picknick Vardagsfolk liv Helg/kvälls 

livligt 
Sällan folkliv  

Nöjen Festivaler Sport Konserter Nej  
Lekplats 
 

Ja Nej    

Trygghet      
Överblickbarhet Stor Delvis Dålig   
Sittyta  Bänkar  Trappor Gräsmattor Dåligt  
Belysning 
 

Övergripande På gångstråk Dåligt   

Delaktighet      
Offentligt Ja  Halvprivat Privat/avspärrat   
Rörelsehindrade Dåliga gångvägar Inhägnat Kuperat Nära trafikled Inga/dåliga 

övergångsställen 
Service      
Serveringar/service Uteservering Kiosk Toalett Nej  
Nära handel 
 

Torghandel Affärer i närhet Annan handel Nej  

Övrigt      
Vistelselängd i 
parken 

Genomgångsplats Korttidsplats Långtidsplats   

Tillgänglighet Väl integrerad Lite integrerad Isolerad   
Kollektivtrafik Ja Nej    
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Figur 11. En av ingångarna till Skolparken, Enköping. Fotograf Jasmina Trokic, 2017-05-03. 

 
Figur 12. Lekplats i Skolparken, Enköping. Fotograf: Jasmina Trokic, 2917-05-03. 
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Figur 13. Scen i Skolparken, Enköping. Fotograf: Jasmina Trokic, 2017-05-03. 

 

  
Figur 14. Sittplatser i Skolparken, Enköping. Fotograf: Jasmina Trokic, 2017-05-03.  
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4.1.4 Gustav Adolfs plan i Enköping 

Gustav Adolfs plan är en central park i Enköping som ligger cirka 300 meter från det 

centrala torget och cirka 50 meter från stadens busstorg. Parken är mer sluten än 

vad den är öppen på grund av buskar som omringar den samt stora träd som ger 

parken ett skuggigt läge. Markytan består av gräs, grus, odlingar och som tidigare 

nämnts mycket buskar och landformen är plan. Ljudmiljön utgörs av folkliv och 

mycket trafikbuller, eftersom att parken ligger vid stadens mest trafikerade 

rondeller som leder ut till bland annat Europaväg E18 och riksväg 55. Det finns 

möjligheter till picknick och vardagsfolkliv i parken. Konserter, sport- eller 

barnaktiviteter finns det inte möjlighet till att anordna på grund av parkens storlek  

och dess centrala placering. Överblickbarheten är delvis bra och parken är trygg hela 

dygnet. Det finns bänkar och gräsmattor att sitta på och belysningen är mest 

fokuserad på gångstråken. Parken är offentlig men den är och känns lite inhägnad. 

Den är bland annat omringad av höga trottoarkanter som gör det svårt för 

människor med rörelsehinder att ta sig dit. Det finns inga serveringar inom parken 

men det finns affärer i närheten av parken. Parken är en genomgångsplats som är väl 

integrerad med omgivningen. Den ligger cirka 50 meter från Enköpings busstorg 

och därmed finns det också tillgång till kollektivtrafik. Tabell 5 visar resultatet av 

parkinventeringen. Figur 15, 16 och 17 visar bilder från parkinventeringen.  
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Tabell 5. Resultat av parkinventering från Gustav Adolfs plan, Enköping.  

Parkinventering      

Form på parken      
Rumslighet Öppen Halvöppen  Sluten Halvsluten  

Markyta Gräs Grus  Asfalt Odlingar Mycket buskar 
Topologi 
 

Brant Plant    

Egenskaper      
Ljudmiljö Tyst Naturljud Folkliv Lite buller Mycket buller 
Samvaro Picknick Vardagsfolkliv Helg/kvälls livligt Sällan folkliv  
Nöjen Festivaler Sport Konserter Nej  

Lekplats 
 

Ja Nej    

Trygghet      
Överblickbarhet Stor Delvis Dålig   
Sittyta  Bänkar  Trappor Gräsmattor Dåligt  
Belysning 
 

Övergripande På gångstråk Dåligt   

Delaktighet      
Offentligt Ja  Halvprivat Privat/avspärrat   

Rörelsehindrade Dåliga gångvägar Inhägnat Kuperat Nära trafikled Inga/dåliga 
övergångsställen 

Service      
Serveringar/service Uteservering Kiosk Toalett Nej  
Nära handel 
 

Torghandel Affärer i närhet Annan handel Nej  

Övrigt      
Vistelselängd i 
parken 

Genomgångsplats Korttidsplats Långtidsplats   

Tillgänglighet Väl integrerad Lite integrerad Isolerad   
Kollektivtrafik Ja Nej    
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Figur 15. Odlingar i Gustav Adolfs plan, Enköping. Fotograf: Jasmina Trokic, 2017-05-03. 

 
Figur 16. Markyta i Gustav Adolfs plan, Enköping. Fotograf: Jasmina Trokic, 2017-05-03.  
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Figur 17. Markytan i Gustav Adolfs plan, Enköping. Fotograf: Jasmina Trokic, 2017-05-03.  

 

4.2 Resultat av observation 

Observationerna genomfördes mellan klockan 9:00 – 12:00 och 12:30 – 15:30 på 

vardagar. Vid första observationen var vädret soligt och cirka 14 grader. 

Stadsträdgården i Gävle var först ut och observerades klockan 9:00 – 12:00. 

Observationen utgick ifrån vad människorna gjorde i parken och om det uppstod 

någon social interaktion mellan människorna. Klockan 12:30 – 15:30 observerades 

Kung Kristoffers park i Gävle. Dag två för observation ägde rum i Enköping där 

vädret var soligt och cirka 14 grader. Först observerades Gustav Adolfs plan klockan 

9:00 – 12:00 och sedan Skolparken 12:30 – 15:30. Vid nästa observation var vädret 

sämre och det var mulet och cirka sju grader. Vid detta tillfälle observerades Kung 

Kristoffers park klockan 9:00 – 12:00 och sedan Stadsträdgården klockan 12:30 – 

15:30. Sista observationen var i Enköping och även då var vädret sämre, mulet och 

cirka fem grader. Först observerades Skolparken klockan 9:00 – 12:00 och sedan 

Gustav Adolfs plan klockan 12:30 – 15:30. Vid observationerna räknades 

människorna som var i parkerna och vad de gjorde. Det antecknades om det uppstod 

någon social interaktion mellan människorna. När observationerna var utförda 

sammanställdas resultat i figurerna nedan, den ljusgröna färgen redovisar parkerna i 
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Gävle och den mörkgröna färgen anger parkerna i Enköping.  

Figur 18 visar resultatet av observationen mellan klockan 9:00 – 12:00 i 

Stadsträdgården och Skolparken. Den vanligaste aktiviteten i dessa parker var 

motionerar, under denna kategori placerades joggning, power-walking och 

promenerar. Under kategorin övrigt antecknades vad människorna gjorde utöver de 

andra kategorierna. I Stadsträdgården var det åtta stycken under kategorin övrigt 

som var en mammagrupp plus en tränare som hade en gruppträning. Under 

gruppträningen gick en annan mamma förbi med barnvagn och stannade och pratade 

med några som deltog i gruppträningen. I Skolparken var det sju personer som 

kategoriserades under övrigt. Här var det sju ungdomar som kastade boll.  

Figur 18. Resultat av observation i Stadsträdgården och Skolparken från klockan 9:00 till klockan 

12:00. 

På eftermiddagen mellan klockan 12:30 – 15:30 var fördelningen av aktiviteterna i 

parkerna liknande som på förmiddagen. Figur 19 redovisar aktiviteterna i parkerna 

mellan klockan 12:30 – 15:30 och även här var kategorin Motionerar den största 

aktiviteten. Under kategorin Övrigt var det 25 personer i Skolparken och 0 

personer i Stadsträdgården. I Skolparken var det först åtta ungdomar som kastade 

frisbee sedan kom det 16 ungdomar och en idrottslärare som hade en idrottslektion. 

Under idrottslektionen gick det en man förbi med sin hund och stannade och 

började prata med idrottsläraren.  
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Figur 19. Resultat av observation i Stadsträdgården och Skolparken från klockan 12:30 till 

klockan 15:30. 

 

Vid observationerna för Kung Kristoffers park och Gustav Adolfs plan kunde en 

tydlig skillnad märkas. Figur 20 visar att Kung Kristoffers park hade en hög andel 

under kategorin motionerar. Under kategorin övrigt var det två i Kung Kristoffers 

park och tre i Gustav Adolfs plan. I Kung Kristoffers park var det en människa som 

stannade en annan människa och frågade efter vägen och sedan gick de vidare åt 

varsitt håll. I Gustav Adolfs plan var det en man som satt på en parkbänk i solen och 

drack öl som sedan fick sällskap av två andra män. I Kung Kristoffers park var det få 

människor under observationen. De flesta gick bara igenom parken eller stannade 

upp. De i kategorin som stannade upp var majoriteten människor som väntade på 

bussen. 
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Figur 20. Resultat av observation i Kung Kristoffers park och Gustav Adolfs plan från klockan 9:00 

till klockan 12:00. 

 

Figur 21 redovisar resultatet av observationen mellan klockan 12:30 – 15:30 i Kung 

Kristoffers park och Gustav Adolfs plan. Under denna observation var det den 

högsta andelen under kategorin motionerar i Kung Kristoffers park. Det var få 

människor som stannade upp eller stannade till i parken, de flesta gick bara igenom 

parken. Vid observationerna klockan 12:30 – 15:30 var det ingen under kategorin 

övrigt i någon av parkerna.  
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Figur 21. Resultat av observation i Kung Kristoffers park och Gustav Adolfs plan från klockan 12:30 

till klockan 15:30. 

I Stadsträdgården och Skolparken var det fler människor som utförde någon aktivitet 

i parken. I dessa parker var det en större fördelning av kategorierna än i Kung 

Kristoffers park och Gustav Adolfs plan där majoriteten var människor under 

kategorin motionerar. I de större parkerna (Stadsträdgården och Skolparken) var de 

fler människor som utförde motion, såsom jogging och power-walking, än i de 

mindre parkerna (Kung Kristoffers park och Gustav Adolfs plan) där människorna 

endast promenerade. I de större parkerna var det vanligare att människorna använde 

sig utav parken för att utföra någon sorts aktivitet och att de besökte parkerna för 

meningsfulla aktiviteter. De mindre parkerna används mer som en genomgångspark 

med få människor som utförde någon aktivitet i parkerna. Via dessa observationer 

kan resultatet tolkas att i de större parkerna uppstod det flera sociala interaktioner 

mellan människor, detta i samband med att någon sorts aktivitet utfördes.  

4.3 Resultat av enkätstudie  

Enkätstudien utfördes i samband med observationen i vardera parken. Sammanlagt 

var det två enkätstudier i varje park och målet var att få in 20 svar per enkätstudie. 

Enkätstudiens svar och resultat är lika som observationens resultat väderpåverkad, 

om det hade varit varmare utomhus hade fler människor valt att lämna hemmet. Av 

de åtta frågorna som ställdes under enkätstudiens gång valdes enbart tre av dessa ut 

för att representera resultatet. Syftet med detta arbete är att värdera parkers sociala 
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hållbarhet och därför kopplades fem frågor bort för att de inte ses som frågor som 

ger resultat till värderingen av social hållbarhet. Nedan följer vardera parkens 

enkätstudieresultat. Resultatet på de vardera enkätstudien har slagits samman till ett 

enda resultat med 40 svar i tre av dem fyra parkerna.  

 

4.3.1 Stadsträdgården, Gävle  

Figur 22, 23 och 24 presenterar resultatet från enkätstudierna som utfördes i 

Stadsträdgården. Det går att utläsa att Stadsträdgården i Gävle är en park med 

meningsfullt syfte. Det vill säga att det är över 30 personer som använder parken för 

meningsfulla aktiviteter, medan det är under 10 personer som enbart går igenom 

parken. Parken är slutdestinationen för fler än en genomgångspark. Resultatet visa 

också att den sociala interaktionen är hög i Stadsträdgården, eftersom att 26 av 40 

personer talar med människor de inte känner i Stadsträdgården. Genom att titta på 

hur ofta människor vistas i Stadsträdgården syns det att det är en park som 

människor gärna kommer tillbaka till. De flesta vistas i Stadsträdgården 2-4 gånger i 

veckan, vilket också tyder på att parken är en långtidsplats med ett brett utbud av 

aktiviteter för alla människor oavsett ålder och kön.  

 

Figur 22. Visar vad människor gör i parken, baserat på de två enkätstudierna i Stadsträdgården.  
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Figur 23. Visar hur ofta människor vistas i parken, baserat på de två enkätstudierna i 

Stadsträdgården.  

 

Figur 24. Visar om människor pratar med folk de inte känner eller inte, baserat på de två 

enkätstudierna i Stadsträdgården.  

 

 

4.3.2 Kung Kristoffers park, Gävle  

I figur 25, 26 och 27 presenteras resultatet från enkätstudierna som genomfördes i 

Kung Kristoffers park. Det går att utläsa att Kung Kristoffers park i Gävle är en park 

med ett mindre meningsfullt syfte, eftersom att det är fler personer som använder 

parken som en genomgångsplats än som slutdestination för meningsfulla aktiviteter. 

Det är 30 personer som endast går igenom medan det är tio personer som använder 

parken för meningsfulla aktiviteter. Resultatet från enkätstudierna visar också att 
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den sociala interaktionen är låg i Kung Kristoffers park, eftersom att majoriteten av 

de tillfrågade väljer att inte tala med människor de inte känner. Detta bidrar inte 

positivt till den sociala interaktionen i parken och staden i sig. Människorna besöker 

parken 2-4 gånger i veckan. Detta kan betyda att parken är en populär 

genomgångsplats, eftersom att det var flest som gick igenom än använde parken på 

ett meningsfullt sätt.  

Figur 25. Visar vad människor gör i parken, baserat på de två enkätstudierna i Kung Kristoffers park. 

Figur 26. Visar hur ofta människor vistas i parken, baserat på de två enkätstudierna i Kung Kristoffers 

park.  
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Figur 27. Visar om människor pratar med folk de inte känner eller inte, baserat på de två 

enkätstudierna i Kung Kristoffers park.  

 

4.3.3 Skolparken, Enköping  

I figur 28, 29 och 30 visas resultatet från enkätstudierna som genomfördes i 

Skolparken. Det går att utläsa att Skolparken i Enköping är en park med ett 

meningsfullt syfte, eftersom att det är fler personer som använder parken för 

meningsfulla aktiviteter än att enbart gå igenom den. Parken används som en 

slutdestination för meningsfulla aktiviteter. Resultatet från enkätstudierna visar 

också att den sociala interaktionen är hög i Skolparken, eftersom att fler personer 

väljer att tala med människor de inte känner i Skolparken. Genom att även titta på 

hur ofta människor vistas i Skolparken syns det att parken är välbesökt. Människorna 

besökte parken 2-4 gånger i veckan. Resultatet tyder på att parken är en populär 

långtidsplats, eftersom att det är många som använder den för meningsfulla 

aktiviteter också. 
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Figur 28. Visar vad människor gör i parken, baserat på de två enkätstudierna i Skolparken. 

 

 
Figur 29. Visar hur ofta människor vistas i parken, baserat på de två enkätstudierna i Skolparken.  
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Figur 30. Visar om människor pratar med folk de inte känner eller inte, baserat på de två 

enkätstudierna i Skolparken.  

 

4.3.4 Gustav Adolfs plan, Enköping 

I figur 31, 32 och 33 presenteras resultatet från enkätstudierna som genomfördes i 

Gustav Adolfs plan. Det går att utläsa att Gustav Adolfs plan i Enköping är en park 

med ett mindre meningsfullt syfte, eftersom att det är fler personer som går igenom 

parken än har den som slutdestination. Parken används alltså mer som en 

genomgångsplats än en långtidsplats. Resultatet från enkätstudierna visar också att 

den sociala interaktionen är låg i Gustav Adolfs plan, eftersom att det är fler 

personer som väljer att inte tala med människor de inte känner i Gustav Adolfs plan. 

Människorna vistas i parken 2-4 gånger i veckan. Majoriteten av människorna går 

igenom parken. Gustav Adolfs plan fick endast totalt 22 enkätsvar fastän målet var 

40. Detta är också ett tecken på att parken inte används flitigt, varken som 

genomgångs- eller långtidsplats.  
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Figur 31. Visar vad människor gör i parken, baserat på de två enkätstudierna i Gustav Adolfs Plan. 

Figur 32. Visar hur ofta människor vistas i parken, baserat på de två enkätstudierna i Gustav Adolfs 
Plan.  
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Figur 33. Visar om människor pratar med folk de inte känner eller inte, baserat på de två 
enkätstudierna i Gustav Adolfs plan.  

Under enkätstudiens gång i Gustav Adolfs plan avvek resultatet från dem andra 

parkerna. Den första avvikelsen var att Gustav Adolfs plan endast gav oss 

sammanlagt 22 deltagande i enkätstudien. Den andra avvikelsen var att 

observationen visade att människor hellre valde att gå utanför parkens gränser än 

innanför. Enkätstudien som genomfördes i Gustav Adolfs plan hade även fyra 

alkoholmissbrukare som deltagande i enkäten. De var med i studien för att de 

använde sig av parken under de tillfällena vi var där. Detta var något som inte stötts 

på i någon annan park.  

Enkätstudien hade ursprungligen åtta frågor, men när resultatet slogs samman valdes 

vissa frågor bort för att de ansågs som irrelevanta att ha med i graferna, eftersom att 

det var endast Gustav Adolfs plan i Enköping som svaren avvikit från de andra 

parkerna. Enkäten finns under bilaga A, och det var under fråga 4 på enkäten där 

svaren avvek. Fråga 4 handlar om fördelar med parken. Alla de fyra 

alkoholmissbrukarna som enkäten delades ut till svarade att den största fördelen 

med Gustav Adolfs plan var och är att de har träffat och skapat mycket nya vänner 

tack vare Gustav Adolfs plan.  

Medan de utsatta (i detta fall alkoholmissbrukarna) ansåg att Gustav Adolfs plan var 

trygg och bestod av en hög social interaktion höll inte riktigt resten av alla som 

deltog i enkätstudien med. Många som deltog i enkätstudien svarade på fråga 5, som 

berör nackdelar med parken, att det var otrevligt och otryggt i parken för att det 

alltid var alkoholmissbrukare där. De svarade även att parken var otrygg just på 

grund av detta.  
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4.4 Resultat av sammanslagna kvalitetsaspekter 

Eftersom många tidigare studier utförda i parker lyfter fram en hel del olika 

kvalitetsaspekter har vi valt att här värdera och lyfta fram det vi tycker är viktigast 

baserat på tidigare studier. Värderingsmodellen kommer att utöver ja och nej på 

kvalitetsaspekter även ha en siffra vid sidan av som visar hur stort värde varje 

kvalitetsaspekt har. Detta för att det ska finnas variation och för att varje park inte 

ska kunna vara socialt hållbar. Också för att låta de mindre parkerna vara med i 

strävan till samma mål om en socialt hållbar park. Om endast ja och nej fanns skulle 

det i princip göra det omöjligt för mindre parker att uppnå social hållbarhet. De 

olika aspekterna kommer att ha en vikt mellan 1 till 3, där 1 är mindre viktigt, 2 är 

viktigt och 3 är mycket viktigt.  

Social interaktion lyfts av tidigare studier fram som en viktig kvalitetsaspekt. 

Kvalitetsaspekten går ut på att det i parker ska finnas möjlighet för människor och 

djur att skapa en social aktivitet oavsett om parken de befinner sig i är liten eller 

stor. Vi har därför valt att i värderingsmodellen ge social interaktion en stor 

betydelse och ger den aspekten en vikt på 3.  

Delaktighet berör om parken är till för alla eller inte. Sådant som kan påverka denna 

kvalitetsaspekt är bland annat tillgänglighetskänsla och hur tillgänglig parken och 

vägarna dit är. Eftersom att strävan efter ett samhälle skapat för alla är viktig har vi 

valt att ge denna kvalitetsaspekt en vikt på 2.  

Gemenskap är en kvalitetsaspekt som påminner mycket om kvalitetsaspekten som 

berör social integration. Frågan är om människor kan umgås i parken? Vi väljer att 

ge denna kvalitetsaspekt en vikt på 1 för att människor kan i princip umgås var som 

helst och skapa en delaktighetskänsla.  

Känsla av plats är en kvalitetsaspekt med flera aspekter i en. Den berör bland annat 

sådant som sittplatser, vård av parken, ljudmiljö m.m. Eftersom att denna 

kvalitetsaspekt är en kvalitetsaspekt med fler mindre aspekter i sig har vi valt att ge 

aspekterna en kombinerad viktning eftersom att det är fler aspekter än bara en.  

Säkerhet lyfts fram som en kvalitetsaspekt av högt värde, många tidigare studier 

nämner att det är det viktigaste för att en människa ska vistas i en park. Men vad är 

egentligen säkerhet? Är säkerhet belysning och avskiljning från trafiken? Vi har valt 

att ge denna kvalitetsaspekt en vikt på 1 för att säkerhet är ett diffust begrepp. 

Många andra kvalitetsaspekter kan gynnas även utan denna aspekt.  

Meningsfulla aktiviteter är aktiviteter som av tidigare forskning benämns som 

meningsfulla. Det kan vara sådant som att det t.ex. finns ett utegym i parken, att det 

finns en grill eller att parken är så pass stor att olika gruppaktiviteter kan utföras. Vi 
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har valt att ge denna kvalitetsaspekt en vikt på21 eftersom att om denna aspekt får 

en högre så är det i princip omöjligt för mindre parker med höga kvaliteter att 

uppnå social hållbarhet.  

4.5 Resultat av värderingsmodell 

Nedan följer resultatet av värderingsmodellen i varje park som vi har utfört en 

observationsanalys i, se figur 34, 35, 36 och 37. Vi har som tidigare nämnt valt att 

vikta de olika aspekterna. Om t.ex. en park får ett ja på social interaktion betyder 

det att parken får en 3:a, om parken får ett nej på social interaktion får den en 0:a. 

Målet med detta arbete var att ta fram en modell för att kunna värdera social 

hållbarhet i parker och sedan utföra denna i de fyra parker vi har arbetat med. När 

värderingsmodellen utfördes på parkerna visade det sig att alla fyra parker var socialt 

hållbara, men att de alla hade olika kvaliteter, fördelar och brister. Genom att 

erbjuda människor en park som uppnår ett högt betyg på kvalitetsaspekterna utökas 

den sociala hållbarheten också, människor väljer att vistas där och på så vis pratar de 

med människor de inte känner och skapar en social aktivitet, social interaktion. 

Resultatet visar också att parkerna som uppnår över hälften av alla kriterier är de 

parkerna där människor väljer att tala med folk de inte känner. Resultatet hade 

kunnat bli ännu tydligare om studien hade inkluderat fler människor i enkätstudien, 

men det sågs inte som huvudsyftet av studien och därför exkluderades detta.  

Den park som får högst betyg anses som mest socialt hållbar. När en park passerar 

en gräns på totalt 10 anses den vara socialt hållbar, men om den ska jämföras med en 

park som kanske har en total på 12 poäng kan det fortfarande vara så att den parken 

med 10 poäng är bättre, för att den kanske hade ett ja på social interaktion som ger 

3 poäng.  
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Resultat av värderingsmodellen utfört i Stadsträdgården, Gävle 

Figur 34. Visar värderingsmodellen med resultat utfört i Stadsträdgården, Gävle. 
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Resultat av värderingsmodellen utfört i Kung Kristoffers park, Gävle 

Figur 35. Visar Värderingsmodellen med resultat utförd i Kung Kristoffers park, Gävle. 
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Resultat av värderingsmodellen utfört i Skolparken, Enköping 

Figur 36. Visar värderingsmodellen med resultat utförd i Skolparken, Enköping. 
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Resultat av värderingsmodellen utfört i Gustav Adolfs plan, Enköping 

Figur 37. Visar värderingsmodellen med resultat utförd i Gustav Adolfs plan, Enköping. 
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5 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras de valda metoderna. Vidare diskuteras valen av kriterierna 

till värderingsmodellen och slutligen diskuteras resultatet av arbetet. 

5.1 Metoddiskussion 

5.1.1 Sociotopkartor 

Stockholms stad (2002) beskriver att syftet med sociotopkartor är att ta fram 

underlag och resultat i form av kartor och rapporter för att sedan genom dialoger 

kunna samla, öka och sprida kunskap. Genom att öka och sprida den intagna 

kunskapen gällande hur t.ex. parker och friområden är viktiga för människors 

livsmiljö och deras välbefinnande. Syftet med en sociotopkarta är att se över de 

biologiska faciliteterna som finns i ett område, det kan vara sådant som biotoper, 

naturen och djurlivet. Men samtidigt tas också hänsyn till människors livskvalité, 

aktiviteter för människor och det sociala livet. Enligt Stockholm stad (2002) skapas 

det av detta en sociotopstudie. Sociotopkartans resultat framkommer i dokument 

som kartor och rapporter som kan bestå av handlingsplaner, strukturplaner, 

grönplaner m.m. I de olika rapporterna framkommer kunskap där det redovisas för 

hur sådant har diskuterats med kommunala tjänstemän som t.ex. planerare, 

förvaltare och politiker samt exploatörer och forskare. Sociotopkartan kan ses som 

en process som är lika viktig som de olika planeringsdokumenten som tagits fram av 

tjänstemännen på kommunen. Huvudsyftet är att genom även en dialog kunna samla 

öka och sprida kunskap om hur viktigt det är med sociotopkartor och värnandet av 

parker. Sociotopkartan redovisar friytornas sociala och kulturella värden för 

människorna.  

Denna studie kan ses som ett komplement till sociotopkartor, eftersom att både 

värderingsmodellen som framtagits i arbetet och sociotopkartor behandlar social 

hållbarhet. Sociotopkartor går mer in på djupet och redovisar sociala och kulturella 

värden av till exempel parker medan vår studie enbart tittar på det sociala. Denna 

värderingsstudie tillsammans med värderingsmodellen som finns under 

resultatkapitlet ger ett exakt svar – hållbart eller inte hållbart. Denna studies 

värderingsmodell pekar även ut brister som eventuellt har bidragit till att parken 

inte är hållbar och den visar även vilka kriterier som väger mest när det kommer till 

en avvägning av parkens faciliteter. Därför ses denna studie som ett passande 

komplementverktyg till sociotopkartor och sociotopstudier.  

5.1.2 Förstudie  

För att ta fram data och information till detta arbete har olika metoder använts. 
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Först gjordes en förstudie för att ta fram parker i Gävle och i Enköping. Information 

om var parkerna låg och vad som definieras som park hämtades från respektive 

kommuns hemsida (Gävle kommun, 2017 och Enköping kommun). Kommunerna 

har en parkkarta som visar var alla parker ligger och vad de heter. Utifrån dessa 

kartor gjordes en buffertzon på 1000 meter från vardera tätortens stortorg. Valet av 

1000 meter gjordes eftersom detta bedöms som ett lämpligt gångavstånd enligt 

Condon (2010) för en människa.  

5.1.3 Parkinventering, observation och enkätstudie 

I dessa framtagna parker gjordes sedan en parkinventering som granskade parkernas 

yttre faktorer. Kriterium för parkinventeringen inspirerades från Stockholms 

sociotopkarta studie (Stockholms stad, 2002). Efter parkinventeringen valdes fyra 

parker ut för vidare granskning och för värdering. I Gävle valdes parkerna 

Stadsträdgården och Kung Kristoffers park. I Enköping valdes parkerna Skolparken 

och Gustav Adolfs plan. Dessa parker valdes för att det är en större och en mindre 

park. De större parkerna liknade varandra eftersom de låg en bit längre ifrån stadens 

centrum, de liknade varandra rumsligt och de hade en lekplats. De mindre parkerna 

liknade varandra eftersom de var mer centrala och även de liknade varandra 

rumsligt. Dessa parker valdes för att de liknar varandra och då blir det lättare att 

jämföra dem med varandra. Hade parker valts som var mer olika varandra finns 

möjligheten att flera olika sociala interaktioner inträffat. Olika typer av parker 

bjuder in till olika aktiviteter. Dessa parker liknade varandra vilket bjuder in till 

liknande aktiviteter och därmed blir deras resultat mer tillförlitligt att jämföra.  

Vidare utfördes observationer i dessa parker för att se vad människorna gjorde i 

parken och om det uppstod någon social interaktion. Observationerna ägde rum på 

vardagar vid två olika tillfällen. Det första observationstillfället var mellan klockan 

9-12 och det andra var mellan klockan 12:30-15:30. Observationerna utfördes i tre

timmar. Under observationerna antecknades det vad människorna gjorde i parken

och hur många som var där samt om någon social interaktion uppstod. Hade

observationerna skett en längre tid hade flera människor och flera aktiviteter skett

och antecknats. Om observationerna genomförts under en längre tid hade det

möjligen skett andra viktiga sociala interaktioner som missades vid de utförda

observationerna. De flesta människor arbetar på vardagar mellan klockan 8:00-

17:00 och observationerna för detta arbete skedde under dessa tider. En förbättring

av observationerna är att börja tidigare på morgonen vid 6:00-7:00 för att se vad

människorna gör i parken då. Utföra observationerna senare på dagarna mellan

klockan 17:00-21:00 för att se vad människorna gör i parken vid den tiden. Ett till

förslag är att utföra observationer under helgdagar om det uppstår någon social
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interaktion. Under helgdagar är de flesta människor lediga och då finns möjligheten 

att flera besöker parken som resulterar i fler sociala interaktioner.  

Enkätstudien hade under sin gång åtta frågor som de deltagande skulle svara på. När 

resultatet senare skulle redovisas exkluderades fem av frågorna och endast tre av de 

åtta ställda frågornas svar redovisas i resultatet. Dessa fem togs bort för att de inte 

riktigt var syftet med studien och det hade varit komplicerat att redovisa dem om de 

inte var syftet att de skulle redovisas i resultatet. De var inte del av studiens 

viktigaste delar och det hade endast tagit studiens resultat till en annan form, vilket 

inte var syftet.  

5.1.4 SWOT-analys 

Istället för en förstudie i form av en parkinventering med kriterier kunde även en 

SWOT-analys ha skapats för att ta fram för- och nackdelar av vardera parken som 

besöktes. Det kreativa och innovativa med en SWOT-analys är att det går att 

redovisa utvecklingsmöjligheter för parken och även hot för parken. Detta hade 

kunnat leda till ett mer annorlunda resultat eftersom att det skulle resultera i en 

annan form av enkät och säkerligen en observation där annat studerades. Det hade 

åtminstone kunnat leda till att studien i resultatet skulle kunna utveckla möjligheter 

och potential varje park har. Om en SWOT-analys använts i studien hade också 

studiens syfte varit annorlunda och det hade inte utgått ifrån det syftet utgår från 

idag, därför är det bättre att studien använt sig av den använda metoden än en 

SWOT-analys för att det mer går in möjligheter och hot medan det denna studie 

redovisar är värderingar av social hållbarhet i parker.  

5.2 Resultatdiskussion 

Resultatet studien uppnådde var genom de använda metoderna för arbetet. Alla 

parkerna som var med i observationen och enkätstudien fick ett resultat men en av 

parkerna, Gustav Adolfs plan, gav endast 22 svar. Detta beror säkerligen på att 

Enköping är en betydligt mindre stad än Gävle och därför var det enklast att få svar i 

Gävle. Skolparken i Enköping är en stor och välbesökt park och därför fick studien 

tillräckligt med svar därifrån också. Gävle är både till storleken och till 

invånarantalet större än Enköping och det har som tidigare nämnts, märkts när 

observation och enkätstudie utförts i Gustav Adolfs plan. Gustav Adolfs plan blev av 

resultatet visat att det var mer en genomgångspark än en långtidsplats, och det blev 

även Kung Kristoffers park. Detta för att Gävle är en stad med cirka 75 000 invånare 

i tätorten och cirka 100 000 invånare i hela kommunen, därför är det förståeligt att 

det är mer liv i staden. Medan Enköping är en stad med cirka 22 000 invånare i 

tätorten och cirka 43 000 invånare i hela kommunen. När det kommer till areal har 

Gävle tätort en yta på 41 km2 och Enköping en yta på 10 km2. Det syns tydligt i 
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enkätstudiens resultat att det är stadsstorleken som har betydelse. 

När det kommer till resultatet och vädret är studiens resultat påverkat av vädret 

eftersom att studiens metod utfördes utomhus. Studiens observation och enkätstudie 

har utförts när det har varit både varmt och kallt ute. En observation utfördes när 

det var cirka sju grader ute och den andra när det var cirka 14 grader. Hade 

observationerna och enkätstudien genomförts under sommarmånaderna med sol och 

varmare temperaturer hade förmodligen fler människor besökt parkerna och 

resulterat i en större variation av aktiviteter samt sociala interaktioner. Det är alltså 

trovärdigt att resultatet hade blivit annorlunda om detta arbete hade utförts under 

vintern, det vill säga en kallare period när det finns risk för halka. Detta hade 

förmodligen skapat ett annat resultat. Parkerna kanske inte plogas och då kan 

människor inte använda sig av den.  

Angående det att fler alkoholmissbrukare såg Gustav Adolfs plan som en park med 

hög social interaktion, kan vara för att Gustav Adolfs plan är en park med ett 

buskage runt hela parken som verkar som en sorts skärm. Skärmen är förmodligen i 

första hand till för att avskilja parken från trafiken, men eftersom att den är hög 

(cirka 170 centimeter) verkar den också som en avskärmning från resten av staden 

och allmänheten. Speciellt för de utsatta i samhället som skiljer sig från resten, t.ex. 

alkoholmissbrukare som är en minoritetsgrupp och därför känner de kanske att de 

inte riktigt passar in i resten av samhället. De väljer att sätta sig i Gustav Adolfs plan 

där alla inte ser dem istället för att sätta sig på torget, där alla kan se dem.  

Samtidigt som de utsatta i samhället tyckte att parken hade hög social interaktion, 

tyckte inte de andra deltagarna i enkätstudien detta. Det var många som svarade att 

parken var otrygg och otrevlig för att det oftast var alkoholmissbrukare där. 

Anledningen till att de andra kände sig otrygga i parken kan vara på grund av de höga 

buskagen runtom kring parken. Eftersom att Gustav Adolfs plan ligger tätt intill 

busstorget och eftersom att det går att gå utanför parken för att slippa gå igenom 

den var det många som gjorde det. Detta för att de kände sig otrygga och för att 

minoritetsgrupper i samhället ofta inte är en del av den gemenskap resten av 

samhället känner att de har.  

Studiens syfte var att ta fram en värderingsmodell för hur det går att värdera social 

hållbarhet i parker. Att värdera social hållbarhet är en komplicerad process. Det 

finns olika kriterier och dimensioner för att mäta och värdera social hållbarhet. 

Detta arbete har tagit fram kriterier för att värdera social hållbarhet i parker. Dessa 

kriterier är framtagna med stöd från Boverket (2013), Dempsey et al (2009), Mehta 

(2014) och Opp (2016) och presenterades i kapitel 2.3. De kriterier som valdes är: 

Social interaktiv, Delaktighet, Gemenskap, Känsla av plats, Säkerhet/trygghet och 

Meningsfulla aktiviteter. Alla dessa kriterier valdes för att de är viktiga för 
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människan och uppfyller social hållbarhet. Nedan följer en beskrivning av val för 

varje kriterium.  

Social interaktion kan vara ett svårt begrepp att beskriva och svårt att värdera. Detta 

begrepp valdes som ett kriterium för att social hållbarhet inkluderar sociala 

interaktioner och möten mellan människor. Sociala interaktioner kan vara 

människor som pratar med varandra i parker. För ett socialt hållbart samhälle är det 

viktigt att människor har möjlighet till sociala möten mellan människor.  

Delaktighet valdes eftersom det är viktigt för människor att känna delaktighet för en 

god livsmiljö. Människor bör känna en delaktighet för att uppnå social hållbarhet 

Med delaktighet menas att alla ska ha möjlighet att besöka parken och delta i 

aktiviteter i arken. Deltagande i samhällslivet skapar social inkludering. 

Gemenskap är ett kriterium som liknar delaktighet. Även gemenskap är en viktig del 

för människors livsmiljö och för social hållbarhet, Genom att besöka en park med 

andra människor och där andra människor vistas skapas en gemenskap. Människor 

som deltar i lika aktiviteter i parken får också en gemenskap mellan varandra.   

Känsla av plats beskriver själva miljön i parken och hur människorna upplever detta. 

Får människorna en bra känsla av platsen tillfredsställs deras behov av vistelsen och 

ge en belåtenhetskänsla. En positiv känsla av en plats anses positivt för den sociala 

hållbarheten.  

Säkerhet/trygghet är ett viktigt kriterium för parker. Det är viktigt att människan 

känner sig trygg och att parken är en säker plats. Säkerhet och trygghet är viktigt för 

den sociala hållbarheten.  

Meningsfulla aktiviteter är även ett kriterium som är viktigt för social hållbarhet. 

Parker uppfyller detta kriterium genom att erbjuda någon typ av aktiviteter som gör 

att människan besöker parken. Meningsfulla aktiviteter bör uppfylla dagliga behov 

och även detta är viktigt för människan.  

I studiens frågeställning ställdes frågan “Hur kan social hållbarhet förbättras i parker?”. 

Tanken är att det utifrån detta arbete och dess skapade modell för värdering av social 

hållbarhet i parker ska gå att först och främst, värdera social hållbarhet i parker och 

efter det kunna utläsa vilka brister respektive park har och hur de bristerna kan 

revideras med hjälp av värderingsmodellen i ett större perspektiv. Med hjälp av 

betygen vi har satt på varje kvalitetsaspekt syns det nu tydligt vad som bör förbättras 

i varje park som studien utförs i.  

Resultatet från enkätstudierna visar att de mindre parkerna, främst Gustav Adolfs 

plan inte uppnår en hög social interaktion. Men detta är nog något som kanske inte 
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stämmer fullt ut. För vad är egentligen social interaktion? Sociala aktiviteter uppstår 

ju bara genom att människor ser på varandra eller om en människa är ute och går 

med sin hund. Social interaktion mellan utsatta grupper i samhället kan vara en 

viktig grund för att minoritetsgrupper faktiskt ska känna sig lika välkomna som 

resten av majoriteten i samhället gör.  

5.3 Slutsats 

Det är svårt att värdera social hållbarhet i parker eftersom att alla människor har sin 

egen uppfattning och alla människor tycker och tänker olika. Vissa parker är 

förmodligen inte ens skapade för att främja social hållbarhet, deras syfte kan vara att 

främja biologisk mångfald. Resultatet från detta arbete visar att Stadsträdgården, 

Kung Kristoffers park, Skolparken och Gustav Adolfs plan är socialt hållbara utifrån 

den framtagna värderingsmodellen. De större parkerna, Stadsträdgården och 

Skolparken fick Ja på alla kategorier. Dessa större parker erbjuder ett större utbud 

av aktiviteter som lockar människor. De mindre parkerna, Kung Kristoffers park 

och Gustav Adolfs plan bedöms mer som genomgångsparker eftersom människor 

bara gick igenom parkerna och inte utförde någon meningsfull aktivitet. I de större 

parkerna uppstod flera sociala interaktioner än i de mindre parkerna. De större 

parkerna i kombination av någon sorts aktivitet skapar flest sociala interaktioner.  

Den framtagna modellen är ett smidigt verktyg som på ett effektivt sätt tar fram om 

parken som undersöks är socialt hållbar eller inte.  
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