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Sammanfattning  
Det här arbetet bygger på en inventering av Stadsträdgården/Boulognerskogen i Gävle, sett ur 

folkhälsosynpunkt, där syftet har varit att hitta och identifiera de åtta strukturella kvaliteter; 

egenskaper i uppbyggnaden, som behövs i en hälsofrämjande park. 

Utifrån ett formulär från Statens Folkhälsoinstitut har frågor angående grönområdets allmänna 

karaktärer (naturtyp, upplevelsekvaliteter) och särskilda karaktärer (tillgänglighet, trygghet, 

anpassningar) besvarats, utvärderats och sammanställts för att kunna svara på om parkens innehåll 

uppfyller de kriterier som förväntas av ett hälsofrämjande grönområde .  

I inventeringen har hänsyn tagits till följande målgrupper barn/ungdom, äldre, personer med 

funktionsnedsättning, övriga samhällsgrupper. 

För att kunna förstå stadsparkernas utvecklingsfaser i Sverige har en litteraturstudie gjorts om 

stadsparkers historia. En litteraturstudie har även gjorts inom ämnet miljöpsykologi och hälsa för att få 

en förståelse kring hur naturen påverkar och uppfattas av människor ur folkhälsosynpunkt. 

Stadsträdgården och Boulognerskogen har varit en plats för rekreation för Gävleborna sedan långt 

tillbaka och är det än idag. Parkens utseende och närområdet har förändrats en del under åren och det 

har fört med sig att även parkens hälsofrämjande kvaliteter förändrats. 

Resultatet visar att flertalet av dessa kvaliteter finns i Stadsträdgården/Boulognerskogen, men att det 

finns brister som gör att den inte kan benämnas som en hälsofrämjande park enligt de kriterier som 

nämnts ovan. En av orsakerna är trafikbuller.  
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Förord 
Miljö, grönstruktur, välbefinnande är ord som betyder helt olika saker för sig, men som tillsammans 

har stor påverkan för vår existens här på jorden.  

Miljön; vattnet, luften, marken påverkas av hur grönstrukturen; skogen, ängen, parken är uppbyggd 

och utbredd som i sin tur, beroende på om den finns eller inte, påverkar människans välbefinnande; 

hälsa, friskhet.   

Vetskapen om hur dessa tre saker hör ihop har fått mig att förstå hur viktig naturen är för oss 

människor ur ett hälsoperspektiv men även hur hela världens grönområden är viktiga för jordens 

överlevnad. 

Under tre underbara höstdagar har jag vandrat i Boulognerskogen/Stadsträdgården för att ta del av 

atmosfären och de upplevelser parken har att erbjuda. Jag har vandrat fram och tillbaka för att kunna 

se parken från olika håll och vinklar och på så vis få mig en helhets bild.  

Många sena kvällar har det blivit i skrivandets stund med skrivkramp som följd, men ack så skönt när 

det här arbetet nu är färdigt. 

Jag vill härmed tacka trädgårdsmästaren Malin Degermark på Gävle kommun som tipsade mig i ett 

tidigt skede om bra litteratur. 

Och tack alla rara människor på Stadsarkivet i Gävle för hjälpen med att hitta material till detta arbete. 

Tusen tack Ingela Edkvist som har handlett, stöttat och gett mig goda råd under arbetets gång. Utan 

ditt fantastiska engagemang hade det blivit mycket svårare. Du har synat arbetet under både lupp och 

förstoringsglas. TACK!   
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Inledning 
Undersökningar visar att dagens människor tillbringar mer och mer tid inomhus och tid för att 

tillbringa utomhus verkar vara en bristvara. De senaste decenniernas forskning inom miljöpsykologi 

visar att källan till hälsa och välbefinnande finns utanför hemmets trygga väggar, i våra gröna skogar, 

parker och ängar. 

En ökad kunskap hos allmänheten, och främst bland beslutsfattare, om naturens hälsofrämjande 

effekter skulle ge en större förståelse för varför och hur grönområden är skyddsvärda.  

Grönstruktur utgör ofta en av delarna i översiktsplanarbetet i kommunerna där olika aspekter på 

grönstruktur analyseras. Exempel som analyseras kan vara de sociala och kulturhistoriska värden som 

parken innehar och även ekonomiska värden, t ex naturturism, men allt för ofta saknas analyser om 

grönområdets hälsofrämjande värden, trots att det idag finns beprövade metoder att göra dessa 

analyser.  

I ett längre folkhälsoperspektiv kan kommuner komma att påverkas både socialt och ekonomiskt av att 

inte ha en fullgod analys av grönområdenas hälsofrämjande effekter. 

Grönområden har betydelse för städer i många avseenden bl.a. som luftrengörare, rekreationsplats, 

identitetsskapare och som en offentlig mötesplats, men hur vet vi att de uppfyller dessa mål? 

I det här arbetet har jag undersökt om en stadspark, i det här fallet Stadsträdgården/Boulognerskogen i 

Gävle, har de hälsofrämjande kvaliteter som krävs för att vi människor ska kunna inhämta energi och 

avkoppling för att klara vårt dagliga liv. 
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Bakgrund 

Stadsparken i Sverige- historik  

Den första stadsparken öppnades i Kalmar redan under 1500-talet och femtio år senare tillsattes en 

avlönad person att sköta den. Det var dock inte vanligt med parker under den här tiden och de som 

hade tillgång till dessa var kungligheter och högre ämbetsmän som använde dessa för sport och lekar. 

Medborgare av lägre ätt fick nöja sig med ängar och hagar som utflyktsmål (Flinck, 1994). 

Under 1700-talet försökte trädgårdsarkitekten Fredrik Magnus Piper intensivt propagera för att öppna 

parkerna för allmänhetens beskådan, men detta blev inte verklighet förrän på mitten av 1800-talet då 

industrialismen var på framåt marsch och städerna växte hastigt och ostrukturerat med både dåliga 

arbets- och levnadsförhållanden som följd (ibid:186).  

Genom att anlägga gröna områden gav man arbetarfamiljer i storstaden en möjlighet till hälsosam 

utevistelse.  Därmed fick man bukt på en del av hälsoproblematiken kring storstäderna.  

Olof Eneroth (1825-1881), lärare vid Svenska Trädgårdsföreningens skola i Stockholm, beskrev 

stadsparken som en folkets park, folkpark. Parken skulle vara en kulturell samlingsplats där allt från 

bibliotek till museum skulle vara inhysta inom lagom avstånd. Parken skulle anpassas för alla åldrar 

och därför skulle lekplatser för barn upprättas samt sittplatser för vilostunder för de äldre invånare. 

Han var noga med att betona att barn behövde röra på sig då det var av betydelse för barns hälsa och 

utveckling (ibid:186).  

Stadsparkernas syfte var att öka aktiviteten hos invånarna genom promenader, samvaro och genom att 

upptäcka naturens skönhet och därför anlades dessa parker med stor omsorg (Saitzkoff, 1996).  

Stadsträdgårdarna från 1800-talet var gjorda efter den s.k. tyska stilen gardenesque, den växtbaserade 

trädgården, som var symmetrisk i sin plan men med böljande linjer. Växter av samma art planterades i 

glesa grupper, för att man skulle kunna betrakta dem från alla håll. Denna stil där växter hade tuktats 

varsamt av människan ansågs vara mer naturlig i sin gestaltning än andra stilar. (ibid:12). 

Långa stråk av slingriga grusgångar och små naturtrogna stigar fick visa vägen genom buskage och 

påkostade blomsterrabatter, inspirerade av tapetmönster. Man planterade träd som hade avvikande färg 

som kontraster mot de vanliga sorterna för att skapa spänning och en känsla av exotiska platser från 

andra delar av världen (Flinck, 1994). 

Det var även vanligt med lusthus och paviljonger som till utseendet kunde påminna om byggnader 

från antiken eller Asien, detta också för att höja känslan om en annan värld (ibid:74). 

Parkerna anlades vid sjöar eller vid vattendrag, ofta på mark som av någon anledning inte kunde 

användas till något annat eller också kunde de vara före detta kyrkogårdar som blivit för stora som 

man var tvungna att flytta (ibid:190).  

Då nästan alla större städer och orter var belägna vid vatten blev det under början av 1900-talet 

modernt med badhus i stadsträdgårdarna. Att bada var ett sätt att hålla sig frisk både av medicinska 

och hygieniska skäl. Både kallbad och varmbad fanns att tillgå, likaså kurbad med örter (Ljungström, 

2002).  

Även caféer började dyka upp i stadsträdgårdarna och ett mera aktivt, socialt umgänge började märkas 

av genom arrangemang av olika kulturella evenemang som teater, sång och musik (Flinck, 1994). 

Konkurrensen av andra stilar börjar också märkas av under 1900-talet och i vissa parker gör man stora 

arkitektoniska förändringar vilket förändrar parkernas ursprungskaraktär avsevärd. De nya 

anläggningarna hade raka funktionella linjer, men behövde inte alltid vara symetriska. Stora 

gräsmattor anlades för olika sportsliga aktiviteter och speciella lekparker byggdes för barn.  

Mycket av de ursprungliga växterna byttes ut till mer tåliga arter som var mindre skötselkrävande. 

Under senare år har intresset för tidsenliga, färgsprakande växtkompositioner återigen ökat vilket gör 
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att vi förmodligen kommer att se mer av det i framtiden (Saitzkoff, 1996, ss. 14-16).  

 

Hälsa/ välbefinnande  

Att naturen har en stark påverkan på människan är helt övertygande, men det har länge varit okänt hur 

och varför det är så.  

Psykologparet Rachel och Steven Kaplan inledde sin forskning ute i den amerikanska vildmarken på 

1970-talet med att studera hur naturen påverkar en grupp människor efter en längre tids naturvistelse. 

Kaplans upptäckte att människan sorterar information på två olika sätt beroende på om man vistades i 

naturen eller i en urban miljö. Detta är känt som teorin om riktad och spontan uppmärksamhet (t.ex. 

Kaplan & Kaplan, 1989) 

En annan amerikansk forskare, Roger Ulrich har en annan syn på det hela. Han menar att vi har en 

medfödd överlevnadsstrategi som bygger på slåss - eller fly för livet – principen, fight or flight!  

Detta innebär att människan via evolutionen utvecklat ett sätt att överleva faror och hot genom att 

instinktivt reagera för att sedan fly eller kämpa för sitt liv. Han menar också att de platser vi oftast 

trivs i också är de som är mest lämpade för oss att leva och vistas i (t.ex Ulrich, 1993).  

Gemensamt för dessa forskare är att de menar att naturen har restorativa effekter som den moderna 

människan kan dra nytta av i sitt vardagliga liv. 

Resultatet av denna forskning blev startskottet för andra forskare världen över som intresserat sig för 

ämnet.   

Idag har man nått vidare i forskningen, t.ex. kan man nu veta vad som händer i vår hjärna när vi 

kommer i kontakt med natur och dess olika element.  

Den mänskliga hjärnans beslutssystem:  

Människan tar via sina sinnen in 11 miljoner informationsbitar per sekund (Nörretranders, 

1999). Endast 10-50 infobits per sekund kan vi ta upp till våra högre hjärnfunktioner, vårt 

medvetna tänkande. Resten, så kallad ”mjukinformation, går undermedvetet genom mer 

primitiva hjärnfunktioner via limbiska systemet rakt in och styr mycket av våra hormoner och 

inre funktioner. Vårt beslutssystem handlar om att vi ska sortera, prioritera, planera och 

genomföra. Till detta behöver vi riktad koncentration. Den riktade koncentrationen ligger i våra 

högre hjärnfunktioner, och kan därmed endast hantera ett begränsat antal informationsbitar per 

sekund. I vardagen brukar många av de 11 miljoner informationsbitarna som strömmar in i 

hjärnan vara av sådan art att de påverkar beslutssystemet… 

 (Grahn, Skärbäck, & Ericsson, 2009, s. 4)   

 

Hjärnans högre funktioner påverkas negativt av för mycket riktad uppmärksamhet. Istället för att 

bearbeta information lugnt och metodiskt går hjärnan på högvarv, vilket är en av faktorerna som leder 

till exempelvis stress och mental utbrändhet, (Häggström & Skiöld, 2007).  

I naturen använder vi den spontana uppmärksamheten, vilket inte kräver energi utan tvärtom tillför oss 

energi och ger oss en så kallad ”vaken vila” (Kaplan & Kaplan, 1989).  

Natur är för många människor mycket viktigt när man talar om hälsa och livskvalitet och att utöva 

fysisk aktivitet, uppleva avkoppling och ha nära till naturen är de tre viktigaste motiven för att besöka 

naturmiljöer, det visar följande rapporter som publicerats av olika svenska myndigheter: 

Forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring publicerade 2008 en rapport som bygger på en 

nationell enkät om friluftsliv och naturturism i Sverige som visar att: ”90 % av svenskarna upplever att 

friluftsliv är viktigt för hälsan och gör vardagen mer meningsfull”. Undersökningen visar tydligt att 

merparten av den svenska befolkningen upplever att hälsa och natur går hand i hand.  
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Svenskarna är enligt rapporten också mer fysiskt aktiva i naturen under vardagarna medan 

återhämtning och social samvaro i naturen sker på helgen.  

En enkätstudie från 2005 visar att 80 % av de svarande anser det nödvändigt för livskvaliteten att 

komma ut och vistas i naturen (Kairos Future AB, 2005).   

Det finns också studier som visar att man ofta besöker ett grönområde för att få en stilla 

naturupplevelse som gör att man efteråt känner sig utvilad (Johansson, Küller, & mfl., 2005).   

  

Ekotjänster 

Grönskande parker och andra grönområden ger staden väldigt mycket gratis i form av ekotjänster.   

Områdena behöver inte vara stora till ytan, även små gröna områden kan användas till att ta hand om 

exempelvis dagvatten och avloppsvattnets rening. Även stadens kompostmaterial kan omsättas i 

parken och behöver inte fraktas till annan ort. Träd, allra helst barrträd, hjälper till att rena och 

syresätta luften vilket ger ett bättre klimat i staden (Persson, Bucht, Andersson, & Narvelo, 1995).  

I Formas tidning, Miljöforskning nr4/2004, kan man läsa om en svensk studie där man har räknat ut att 

Stockholms läns ekosystem tar hand om koldioxidmängder motsvarande ca 40 % av det som länets 

trafik släpper ut.  

En annan studie visar att det finns ”85 % mindre luftföroreningar i en park än vid motsvarande 

bebyggd yta och ca 70 % mindre luftföroreningar längs en gata med träd än en gata utan träd.” 

(Colding, 2011) 

Detta betyder att grönområden kan användas som koldioxidfilter i trafikerade områden. 

Den kanske viktigaste funktionen parker och andra grönområden har, är att bevara - och tillgodose 

staden med biologisk mångfald. För att göra detta krävs mycket kunskap om hur miljöer och arter 

fungerar tillsammans (Bremer, 2002). 

För att arter ska fortsätta växa krävs det att området inte utsätts för påfrestningar som kan rubba 

växtplatsens karaktär. Gröna områden så som stadsparker har ofta ett svagt eller inget skydd alls mot 

exploatering vilket gör att de hotas av andra stadsplaneringsintressen (Persson, Bucht, Andersson, & 

Narvelo, 1995). 

Studier från andra länder visar att den biologiska mångfalden i parker kan hotas om närliggande 

grönområden exploateras och detta oavsett hur man sköter parken. Det är alltså viktigt att värna om 

alla närliggande grönområden för att stärka och bevara en biologisk mångfald (Elmqvist, Colding, & 

Lundberg, 2004). 

Stadsnära grönområden är ofta den enda naturlika miljön som många människor kommer i kontakt 

med vilket kan ha betydelse för framtida miljöbeslut på så sätt att människor inte längre har en relation 

till orörd natur och därför inte kan ta hänsyn till dess vara eller inte vara. Att förmedla kunskap och 

förståelse om en stads ekotjänster kan visa sig bli ett livsnödvändigt redskap för städers överlevnad 

(Colding, 2011).  

  

Sociala och kulturella aspekter 

Att ha en park i sin stad var förr ett sätt att visa stadens sociala status utåt och om de också var 

välskötta höjde det statusen ytterligare. Välskötta grönområden och parker skapar en känsla av 

trygghet som i sin tur förstärker naturupplevelsen för parkbesökaren. En studie av parkgångar visade 

att misskötta grönområden upplevdes otäcka och otrygga och för att människor ska ha möjlighet till 

vardagsrekretion i trygg miljö måste en övergripande skötselplan för parker tillsättas och följas. Detta 

skapar tillit till en bra framtidstro som i sin tur främjar till fler besökare (Sorte, 2005). 
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Urbaniseringen kommer troligen att fortsätta vilket medför att den tätortsnära naturen får en allt större 

betydelse för människors behov av naturens sociala värden.  

Avgörande för områdets användbarhet och värde beror på storleken på grönområdena, innehållet och 

avståndet mellan grönområden och bebyggelse (Grahn & Stigsdotter, Landscape planning and stress, 

2003). 

De ”offentliga vardagsrummet”, som stadsparken kan kallas, främjar till möten mellan människor och 

hjälper olika befolkningsgrupper att integrera i samhället (Nyström, 2006).  

Människor väljer olika typer av natur att vistas i beroende på om de är barn, unga eller äldre.  

De äldre föredrar oftast en parktyp som har mer vidd i sin karaktär, där man kan ha överblick över 

området, medan barn och unga föredrar mer undangömda och slutna områden. Detta kan tolkas som 

att barn och unga är i större behov av utmaningar och spänning i sin vistelse i naturen (Sorte, 2005, s. 

233). 

Det kulturella värdet kan delas in i två delar; ett inre och ett yttre värde. Det inre värdet speglar 

lokalhistoria som skapar identitet, traditioner exempelvis hantverkskunnande som ärvts från tidigare 

generationer för att skapa en viss plats, byggnad, konstverk osv. Det yttre värdet avspeglar 

tillgängligheten och utveckling av den specifika platsen (Nyström, 2006). 

Samspelet mellan kultur och natur skapar en fascination som är näst intill omöjlig att skapa i en annan 

omgivning. Människor vill se en helhet som passar in i sammanhanget och som ger en känsla av rytm 

och kontinuitet. I naturen kan man t ex. se årstiderna skifta och på så vis bli medveten om att livet är 

föränderlig. (Sorte, 2005, ss. 231-232) 

 

Boulognerskogen och Stadsträdgården i Gävle – historik  

Boulognern, som parken heter i folkmun består av två separata parker, Stadsträdgården och 

Boulognerskogen.(se bilaga 3)  

Stadsträdgården är den delen man kommer in i när man kommer från centrum.  

Ytan är ca 28 ha och består av en blandning av parkmark, ängsmark, våtmark och skog.  

 

I området för stadsträdgården fanns ett tegelbruk en gång i tiden och hette därför Tegelhagen från 

början.  År1840 började anläggningen av en park i tysk rokokostil med formklippta häckar och buskar. 

Marken ägdes delvis av kyrkan och fungerade som processionsväg till kyrkogården vilket ledde till att 

en allé av lindar planterades parallellt med Västra vägen år 1842, nuvarande Agnes von Krusenstjernas 

allé (Saitzkoff, 1996). 

Fem år efter står badhuset Najaden, vid nuvarande Milles änglar, färdig att ta emot sina första 

badgäster. Både varma och kalla bad kunde avnjutas (Ljungström, 2002). 

Byggnationen utökas år 1850 med promenadstråk i engelsk landskapsstil och med välvda broar till 

holmarna. År 1865 utökas parken med området Kroknäshagen och får namnet Boulognerskogen.  

Många tror att den här delen av parken fått sitt namn efter den franska landskapsparken Bois de 

Boulogne, men hittills har ingen hittat en direkt koppling (Saitzkoff, 1996). 

 

En Trädgårdsstyrelse bildas omkring år 1860 och blir ansvarig för parkens utveckling de kommande 

tre decennier som resulterar bl. a. till att en mängd speciella barrträd som Douglas-, silver-, 

balsamgran och europeiska lärkar planteras (ibid:30, Klang, 2005:8).  

Inga större förändringar har skett i parkens utformning under de gångna åren förutom vid platsen för 

badhuset, nuvarande Milles änglar, där rabatter lades om och förenklades till sitt nuvarande utseende. 

Den första serveringen kommer på plats år 1878 för att sedan utökas med fler under åren 1920-1950 

och parken blir därmed ännu populärare plats för utflykter. Sammanlagt fanns det sex kaféer på udden 
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i Boulognerskogen varav en, Café Sommarro finns kvar än idag. (Saitzkoff, 1996). 

 

Stadsparken/Boulognerskogen som från början var en promenadpark har under tidens gång utvecklats 

till ett friluftsområde som har används året om. Man har utövat tennis, löpning, simning på somrarna 

och på vintern har man åkt skidor, pulka och även kunnat spela bandy. Pulka åkte man på en av 

höjderna som idag är ett stenparti (ibid:50-53).   

Idrottsrörelsen, som hade starkt fäste i Gävle under slutet av 1800-talet försökte skapa en slags 

idrottspark i Stadsparken/Boulognerskogen, men den dåvarande stadsträdgårdsmästaren såg till att 

ingen avverkning fick ske utan dennes tillstånd, viket medförde att planerna gick i stöpet. Tennisbanor 

som fanns kvar fram till 1996, anlades dock vid senare tillfälle vid Västra vägen intill entrén till 

Boulognerskogen (ibid:54).  

Stadsparken/Boulognerskogen har fortfarande stor betydelse som friluftsområde och avkopplingsplats 

för Gävleborna. Det kan man avläsa av den mängd människor som dagligen vistas i parken, men även 

från en enkätundersökning från 2005 där det framkommer att parken rangordnas högst av invånarna 

bland de mest värdefulla miljöerna i Gävle. (Klang, 2005) 

Här finns plats för stora och små att var för sig eller tillsammans upptäcka djur, växter, utöva 

aktiviteter eller bara vara. Idrottsevenemang som Vårruset löper genom Stadsparken och 

idrottsrörelsen Friskis och Svettis anordnar under sommartid motionspass i gröngräset vid lekplatsen. 

Parken sköttes fram till 1960-talet av ett 30 tal parkarbetare inklusive en stadsträdgårdsmästare 

jämförelsevis med dagens arbetskraft som består av 3 heltidsanställda personer plus enstaka 

säsongsarbetare. Man valde att rationalisera skötselmetoderna genom att införa maskiner (Saitzkoff, 

1996).  

 Stadsparken och Boulognerskogen är i dagsläget under utredning för behovet av ett framtida skydd 

för parkens kulturella och biologiska värde, men det är oklart om parken ska fortsätta skyddas genom 

detaljplanen eller om skyddet blir till i att bilda ett kulturmärkt naturreservat.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMMANFATTNING: 

Stadsparken i dess nuvarande form kom till för den arbetande invånaren för att denne 

skulle få tillgång till frisk luft och rekreation efter en lång och ofta hård arbetsdag. 

Staden kan utvinna ekotjänster från stadsparker och andra gröna områden 

 som i sin tur förbättrar både klimatet och luften i staden. 

Stadsparken som ofta har ett kulturhistoriskt värde har även stor betydelse som ett 

socialt utrymme för rekreation, samvaro och motion för stadens invånare. 

Nyckeln till attraktiva parker är skötsel! 

Gävleborna har använt grönområdet där parken är byggd för återhämtning och 

rekreation långt innan själva parken byggdes. Den har varit och är än idag en 

grönskande oas för många. 

Framtidskydd – detaljplan eller reservat? 
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Syfte 
Syftet med detta arbete är att undersöka om stadsparken, som en källa för hälsa och välbefinnande, 

uppfyller de strukturella kvaliteter som förväntas av ett hälsofrämjande grönområde. 

Stadsträdgården/Boulognerskogen i Gävle används som exempel i detta arbete. 

Begreppet strukturella kvaliteter/karaktärer omfattar egenskaper i uppbyggnad så som form, storlek, 

standard, läge, tillgänglighet, upplevelser m.m. 

Fokus läggs på parkens hälsofrämjande värde. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Metod 

Litteraturstudie 

Mertalet av de fakta som behandlar Sveriges stadsparkers historia har inhämtats från boken Tusen år i 

trädgården av Maria Flinck (1994).  

Fakta om Boulognerskogens/ Stadsparkens historik har inhämtats delvis från avhandlingar som gjorts 

om parken förut, dels från lokal litteratur, samt gamla dokument, anteckningar och kartor från 

Stadsarkivet i Gävle. 

Till ämnet hälsa och välbefinnande har fakta dels inhämtats från litteratur av flera kända namn inom 

ämnet som Patrick Grahn, Kaplan& Kaplan, Roger Ulrich m.fl. och dels från elektroniska källor i 

form av avhandlingar, undersökningar och forskningsrapporter huvudsakligen från Statens 

Folkhälsoinstitut, Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen. 

Inventeringslista 

För inventeringen av parken har jag använt mig av ett formulär med en manual som Statens 

Folkhälsoinstitut tillsammans med Borås kommun, Örnköldsviks kommun, Östersunds kommun, 

Naturvårdsverket, SLU, Skogsstyrelsen, Boverket, Länsstyrelsen i Stockholms län med sakkunniga, 

har framställt för kartläggning av grönområden ur folkhälsosynpunkt. 

 

Inventeringen har gjorts under tre olika vandringstillfällen och vid varje tillfälle har observationer och 

anteckningar gjorts genom att besvara frågorna i formuläret. Dokumentation har även skett genom 

fotografering för att kunna återknyta till platsen och upplevelserna vid sammanställningstillfället.  

Fokus har riktats mot att identifiera naturtyp och de 8 strukturella karaktärer som kännetecknar en 

hälsofrämjande park eller trädgård. 
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Resultat 

Introduktion 

För att inventera Stadsparken och Boulognerskogen har jag använt mig av ett formulär med en 

inventeringslista från Statens Folkhälsoinstitut. Den är framtagen som ett hjälpmedel för kommunala 

planerare i deras arbete med att inventera och bedöma grönområden, där särskild hänsyn tas till barn, 

unga, äldre och personer med funktionshinder. Man bör även ta hänsyn till övriga samhällsgrupper. 

Listan består av tre delar. Del 1 som beskriver de allmänna kvaliteter som grönområdet bör ha för att 

tilltala människor i allmänhet och del 2 där de särskilda kvaliteter/karaktärer som ett grönområde bör 

ha tillgång till för att vara attraktivt och tillgängligt beskrivs. 

Del 3 är en översiktlig bedömning av användbarheten utifrån valda målgrupper.  

(se bilaga 1, Checklista) 

 

De strukturella kvaliteter/karaktärer som eftersträvas i en hälsofrämjande miljö och som är ledord i 

inventeringsunderlaget är framtagna av Patrik Grahn, docent i landskapsarkitektur, biolog, som leder 

enheten Hälsa och rekreation vid Institutionen för landskapsplanering, SLU, Alnarp.  

 

Karaktärer 

 

Platsens egenskaper 

 

Rofylldhet 

 

 

 

 

Ro och tystnad. Ljud från vind, vatten, fåglar och insekter.  

Platsen signalerar vördnad, andakt, renhet och lugn. 

Fredfull, ej skräp, ogräs, buller och störande människor. 

 

 

Struktur  

 

Rena välvårdade ytor, inga anläggningar, inga störande hörsel - och 

synintryck.  

 

 

Vildhet 

 

 

Vild natur där växter ser ut att vara självsådda. Lav- och mossbelupna stenblock, 

gamla stigar, mystik och association till sägner. 

 

 

Struktur 

 

Inga anlagda ytor som rabatter, gräsmattor, cykel - och gångvägar 

etc. Inget buller eller folkliv. 

 

 

Artrikedom 

 

 

Mångfald av djur- och växtarter med bär, svampar, fjärilar, fåglar och blommor. 

Platsen kan associeras till Edens lustgård. 

 

 

Struktur 

 

Varierad natur, kuperad terräng. 

 

Rymd 

 

 

Vilsam känsla av att ”komma in i en annan värld”, en sammanhållen helhet, som 

en bokskog, en havsstrand, en plats dit man kan söka sig för reflektion. 

 

 

Struktur 

 

Avskilt, rymligt, utsikt med vidd utan byggnationer i vägen. 
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Vidd, allmänning  

 

 

Utsikt och gröna, öppna ytor som ängen och tunet, de urgamla skandinaviska 

platserna för marknader, ting, val av kungar. Idag drakflygning, idrott och 

picknick. Överblick över vad som händer. 

 

 

Struktur 

 

Ytor för aktiviteter, plats för samling, kullar. 

 

Refug, viste 

 

 

Omgärdande trygga nästen, platser som personen lätt kan godkänna som sina 

egna. Barnens koja, en trädgård för den vuxna. Ett eget revir för sinnliga 

upplevelser. 

 

 

Struktur 

 

Tillgång till löst naturmaterial, kuperad terräng, växtlighet som ger 

gömställen, möjlighet till vattenlek. 

 

 

Samvaro, möte 

 

 

Platsen ger möjlighet till möten mellan människor, umgänge, och sociala 

kontakter. Människor söker sig dit för att delta i aktiviteter som dans, musik, och 

mat, eller för att se andra människor roa sig, att exempelvis samlas kring en 

majstång. 

 

 

Struktur 

 

Öppen central plats med liv och rörelse. 

 

Kultur 

 

 

En plats relaterad till symboler för mänskliga värderingar, uttryck för religion och 

historiska händelser som erbjuder fascination inför tidens gång. 

 

 

Struktur 

 

Fornminnen, gamla träd s.k. vårdträd. 

 
Källa: (Grahn, Att uppleva parken, 1989) (Statens Folkhälsoinstitut , 2009)  
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Inventeringen 

Inventeringen har gjorts i två delmoment där första momentet behandlar parken i sin helhet och det 

andra momentet behandlar de 12 olika delområden som parken delats in i. 

Dock har begränsning gjorts att de 12 delområdena enbart inventeras för sina upplevelsekvaliteter. 

(del1 i inventeringslistan).  

 

Parken besöktes under tre separata tillfällen: 

söndag den 6 november   (kl.12.30 -16.00)  Från område 1- 12 

tisdag den 8 november   (kl.13.00 -16.30) Från område 1- 12 

onsdag den 16 november  (kl.10.00 - 14.00) Från område 12 -1 

Sista gången gjordes observationen med bakvänd ordning för att kunna se ytterligare vinklar. 

OBS! Stråket höger om lindallén närmast Västra vägen är ej med i inventeringen då den ligger alltför 

nära vägen för att uppfylla något av de hälsofrämjande kvaliteterna.     

Delområde Namn 

1 Milles Änglar 

2 Pion rabatten 

3 Perenna rabatten 

4 Långön 

5 Lekparken 

 6 Prostholmarna m. Näcken 

7 Riaänget 

8 Grässlätten m. minigolfen 

9 Grustorget 

10 Udden  

11 Kroknäshagen 

12 Maden 

   

      

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1.      (Större ex. bilaga 2) 

Hela parken: Del 1+ 2 av inventeringslistan 

12 delområden: Del 1 av inventeringslistan 

 

12 

11 

10 

9 

8 

7 6 

5 

4 

3 
2 

1 
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Upplevelser av parken i sin helhet: 

Allmänna kvaliteter Beskrivning Kommentar/Åtgärd 

 

Naturtyp 

 

Mark 

 

 

Mestadels parkmark med enstaka, 

glesa skogspartier och torrängar. 

Partivis stora öppna gräsytor. 

 

Delar av gräsytorna kan göras till 

vildängar för att utöka vildfloran. 

Ska då slås. 

 

 

Vatten 

 

 

Gavleån slingrar jäms med parken, fri 

sikt ut mot vattnet nästan i hela parken. 

 

Strand saknas.  

Upplevelsekvaliteter 

 

Det vilda 

 

 

 

 

 

 

Parken platsar inte under denna 

kategori då det både finns anlagda 

ytor, gångbanor, folkliv och 

trafikbuller.  

 

 

Det artrika/variation 

 

 

 

Parken har stor biologisk mångfald; 

gamla träd, död ved, vegetation i skikt, 

ytvatten. 

Lätt kuperad terräng i form av kullar, 

dalar med vatteninslag. 

Möjlighet till fiske och 

svampplockning. 

 

Död ved bör ej förväxlas med växter 

som är skadade eller sjuka. 

 

Det rymliga 

 

 

 

Promenadslingor finns. 

Utsikten och vidd finns, dock 

begränsat. 

 

Möjlighet till total avskildhet 

upplevs inte då trafikbuller hörs i 

hela parken och byggnationer syns 

från flera håll. 

Vegetationen bör utökas vid de mest 

utsatta platserna som stråket längs 

Västra vägen med exempelvis 

dubbelplanterad häck. 

 

 

Det rofyllda 

 

 

 

Parken upplevs i sin helhet som en 

fridfull plats. 

Sopkorgarna tömda. Gräsmattorna 

klippta. 

 

På vissa platser i parken upplevs 

trafikbuller mer och därför kan 

naturljud som ex. fågelsång knappt 

urskiljas.  

Vissa växter upplevs överväxta och 

risiga ex. buskar och häckar. 

 

Det lekfulla 

 

 

 

Lekplats med stor grönyta finns. 

Kuperad terräng i hela parken som 

uppmuntrar till spring.  

 

Löst naturmaterial som stockar, 

stenar bör finnas. Likaså gömställen 

i form av buskage. 

Möjlighet till säker vattenlek saknas. 
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Det gröna 

torget/mötesplats 

 

 

 

Gott om mötesplatser där man både 

kan iaktta och bli iakttagen.  

Stora gräsytor för lättare 

idrottsaktiviteter. 

 

Ingen djurhage/4H-gård finns. 

 

Det festliga 

 

 

 

Central plats för folkliv med café och 

kiosk finns. Även minigolfbana finns. 

(sommaröppet) 

 

 

Kan ev. utökas med enklare 

torghandel i form av ex. traditionell 

julmarknad med lokalt hantverk. 

 

 

Det kulturella 

 

 

 

Fornminnen finns i form av gamla 

byggnader.  

Konst i form av skulpturer finns. 

Gamla karaktäristiska tallar finns. 

 

 

Byggnaderna behöver dock rustas. 

 

 

 

 

 

Särskilda kvaliteter Beskrivning Kommentar  

 

Tillgänglighet/framkomlighet 

 

Möjlighet att ta sig 

till området 

 

 

Parken är lättillgänglig. Gångbanor, 

cykelbana, närhet till busshållplats 

finns. 

Bra entréskylt till Boulognerskogen. 

 

 

Skylt till Stadsträdgården saknas. 

 

Framkomlighet inom 

området 

 

 

Framkomligheten i parken är bra, dock 

kan svårigheter framkomma för 

personer med nedsatt funktion. 

 

Nytt grus/sandmjöl bör tillsättas på 

gångbanorna på vissa ställen då det 

bildas vattenansamlingar.  

(ev. dränering bör göras)  

Handikappvänligheten bör ses över! 

 

 

Allemansrätt 

 

 

 

Koppeltvång för hundar. 

Fiskekort krävs. 

 

Skylt bör finnas vid ingångarna till 

parken. 

 

 

 

 

Information inom 

området 

 

 

Info om Hälsans stig finns. 

Info om fiskarter och fågelarter finns. 

 

Liknande skyltar med info om ex. 

parkens olika delar, historia, 

växtlighet saknas. 

Alla skyltar bör vara likadana. 

 

 

 

Trygghet/säkerhet 

 

Sikt/överblickbarhet 

 

 

 

God sikt och överblickbarhet i hela 

parken. 

Belysning finns i stort sett hela parken. 

 

Mörka partier kan bildas på vissa 

ställen kvällstid. 

Handikappvänligheten bör ses över! 
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Stigar/vägar 

 

 

 

Åtskilda gång och cykelbanor finns. 

 

 

Nytt grus/sandmjöl bör tillsättas på 

gångbanorna på vissa ställen då det 

bildas vattenansamlingar.  

(ev. dränering bör göras)  

 

 

Terrängen 

 

 

Terrängen upplevs som lätt kuperad 

med god framkomlighet. 

 

Fler sittplatser bör finnas på de 

höjder, kullar som dock finns. 

 

 

Klimatanpassning 

 

 

Sittplatser finns både i sol och skugga. 

 

Sittplatser i skugga saknas i område 

5. (lekplatsen) 

 

Anordningar/anpassningar 

 

Motionsspår/skidspår 

 

 

Den 6 km långa Hälsans stig löper 

genom både Stadsträdgården och 

Boulognern.  

Varje km markeras med skylt. 

 

Inget skidspår finns. 

 

Anordningar för lek 

 

 

Lekplats för barn finns; avgränsad 

småbarnsdel. 

Liten paviljong som regn/solskydd 

finns. 

Hela parken främjar till fri lek då 

terrängen är lätt kuperad och 

naturinslag finns. 

 

En större eller flera små 

byggnationer med tak bör finnas. 

Löst naturmaterial ex. stockar, 

stenar saknas.  

En utökning med enklare 

naturhinderbana liknande den i 

Hemlingby. 

Handikappvänligheten bör ses över! 

 

 

Idrott 

 

 

Minigolfbana och beachvolleybollplan 

finns. 

Närhet till frisbeegolfbana finns. 

Friskis och Svettis anordnas 

sommartid. 

 

Tillräcklig. 

 

 

Naturanknutna 

aktiviteter 

 

 

Möjlighet till fiske; ädelfiske finns. 

 

Naturstig saknas. 

Det finns mycket att utforska i 

parken; ekorrar, fåglar, svamp, 

blommor. 

 

 

Badplats/badbassäng 

 

 

 

 

Möjlighet till strand kan eventuellt 

finnas i område 8 och12.  

 

 

Rastplatser 

 

 

Grillplats finns. 

 

Fler bord och bänkar behövs. 

 

 

Bänkar 

 

 

De flesta bänkar har ryggstöd och är 

placerade med jämna (50-100m) 

mellanrum. 

 

Tillräcklig. 
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Mötesplats 

 

 

 

Välbesökt utflyktsplats året runt. 

 

Fler bord med bänkar som kan 

flyttas runt bör finnas då många 

gärna gör utflykter med medhavd 

matsäck till parken. 

 

 

Toalett 

 

 

WC finns. Begränsade öppettider (maj 

– sept. kl.7.00- 15.30) 

 

Toaletterna bör rustas, upplevs 

ofräscha. 

 

 

 

Sopkärl/hundlatrin 

 

 

Finns och töms. 

 

Tillräcklig. 

 

 

Översiktlig bedömning 

 

 

Användbarhet 

 

 

Barn/unga 

 

Äldre 

 

Funktions 

nedsättning 

 

Övriga 

Tillgodoses behoven: 

 

Ja Delvis 

X 

Nej Ja Delvis 

X 

Nej Ja Delvis Nej 

X 

Ja Delvis 

X 

Nej 

 

Kommentar: 

 

Det finns brister i parken som bör åtgärdas om hänsyn ska tas till de valda målgrupperna: barn/unga, 

äldre, funktionshindrade samt övriga samhällsgrupper ex. personer med utländsk bakgrund. 

 

Barn/unga: Löst naturmaterial ex. stenar och stockar bör tillföras vid lekplatsen samt fler 

buskar/häckar planteras i hela parken för att främja barnens lek och kreativitet.  

För att ungdomar ska trivas i parken måste fler rumsavgränsningar skapas, men med bibehållen 

överblickbarhet, så att ungdomar kan vistas mer avskilt.  

 

Äldre/ funktionshindrade: För att personer med funktionshinder ska kunna ta del av parkens olika 

delar bör handikappvänligheten ses över omgående.  

Underlag (grus/stenmjöl) till gångbanor måste bytas/fyllas på för att både äldre och personer med 

funktionshinder ska kunna ta sig fram obehindrat. (Se t ex. Lundell, 2005) 

 

Övrigt: Bättre skyltar och en karta vid ingångarna för att man lättare ska kunna orientera sig i parken. 

 

För att parken ska upplevas välvårdad och trygg i sin helhet måste mer omfattande skötselinsatser 

tillämpas. Kontinuitet ska eftersträvas.  

 

Största problemet för parken ur folkhälsosynpunkt är bristen på tystnad. Att ha tillgång till total 

avskildhet och tystnad är en viktig punkt när man definierar en hälsofrämjande park. Se t.ex. (Grahn, 

Att uppleva parken, 1989) (Helldin, 2009). 
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Upplevelser i delområden: 

Område 

 

Karaktär Kommentar 

 

1: Milles Änglar 

 

 

 

Det kulturella 

 

 

Parkmark med närhet till vattendrag, konst, planteringar 

med bra kantavskiljare. Har vidd i form av utsikt.  

Möjlighet till längre promenad finns; Hälsans stig.  

 

Anmärkning: Trafikbuller från vägen hörs tydligt. 

 

2: Pion rabatten 

  

 

 

Det kulturella 

 

 

Parkmark med utsikt mot vattendrag. Gamla träd, 

Möjlighet till enklare torghandel vid upphöjd rundel. Konst 

i form av skulpturer. Möjlighet till längre promenad finns; 

Hälsans stig. 

 

Anmärkning: Trafikbuller från vägen hörs tydligt. 

 

3: Perenna rabatten 

 

 

 

Det artrika och 

kulturella 

 

Parkmark med gamla träd, perenna plantering och även 

speciellt sortiment av barrträd. Konst i form av skulpturer.  

 

Anmärkning: Trafikbuller från vägen hörs tydligt.  

Högre skötselnivå på växter önskvärt. 

 

4: Långön 

 

 

 

Det artrika 

 

Lummigare parkmark som dock känns mer naturlik, invid 

vattendrag. Mycket varierad flora med vattenväxter och 

övrig vildflora. Bryggor, broar med möjlighet till fiske 

finns. Möjlighet till längre promenad finns; Hälsans stig.  

 

Anmärkning: Trafikbuller från vägen hörs tydligt. Växtvård 

behövs.  

 

5: Lekplatsen 

 

 

 

Det gröna torget 

och det lekfulla 

 

Öppen parkmark med stora gräsytor för aktivitet samt 

lekplats för barn med inhägnad småbarnsdel. Buskage för 

gömställen och löst naturmaterial saknas. Delar av 

gräsytorna bör lämnas oklippta för att bilda äng och därmed 

främja biologisk mångfald.  

 

Anmärkning: Trafikbuller från vägen hörs tydligt.    

  

6: Prostholmarna 

m. Näcken 

 

 

 

Det artrika och 

det rofyllda 

 

Parkmark med varierad flora och delar av våtmark där 

Gavleån slingrar in i mindre bäckar. Många träd av olika 

arter, buskar saknas. Broar finns. Samlingsplats för änder 

och människor som matar dem. Möjlighet till längre 

promenad finns; Hälsans stig. 

 

 

7: Riaänget 

 

 

 

Ingen bestämd 

karaktär 

 

Parkmark med utsikt mot väg och vattendrag. Varierad 

flora. Skräpigt samt skador på växtlighet. Möjlighet till 

längre promenad finns; Hälsans stig.  

 

Anmärkning: Trafikbuller från vägen hörs tydligt.    
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8: Grässlätten m. 

minigolfen 

 

 

 

Det gröna torget 

 

Park- och ängsmark med stora öppna gräsytor. Lätt kuperad 

terräng m enstaka naturstigar. Närhet till vattendrag.  

Möjlighet till längre promenad finns; Hälsans stig.  

 

 

9: Grustorget 

 

 

 

Det gröna torget 

och det festliga 

 

Parkmark med närhet till vattendrag. Central 

mötesplats/passage med möjlighet till enklare torghandel.  

Scen finns. Dansbana finns. Servering med begränsade 

öppettider finns.  

Möjlighet till längre promenad finns; Hälsans stig.  

 

Anmärkning: Byggnader bör renoveras.    

 

10: Udden 

 

 

 

Det rofyllda 

 

Parkmark med närhet till vattendrag. Möjlig ängsmark. 

Tallar och björkar i torräng. 

Naturljud upplevs. Buskar saknas. Möjlighet till längre 

promenad finns; Hälsans stig.  

 

 

11: Kroknäshagen 

 

 

 

Det rofyllda och 

det artrika 

 

Tallskog med naturstigar, utsikt mot vattendrag. Skogsflora 

m svamp. 

Möjlighet till längre promenad finns; Hälsans stig.  

 

 

12: Maden 

 

 

 

Ingen bestämd 

karaktär 

 

Parkmark med strand, våtmark, vattendrag. Möjlighet för 

badstrand finns. Många träd och stora gräsytor för 

aktiviteter finns. Buskar saknas. Möjlighet till längre 

promenad finns; Hälsans stig.  

 

Anmärkning: Trafikbuller från vägen hörs mycket tydligt. 

Rondell i bakgrunden och både riksväg 80 och E4 i 

närheten. 

 

Översiktlig bedömning 

 

 

Kommentar:  

Sex av åtta hälsofrämjande kvaliteter/karaktärer återfinns i Stadsparken/ Boulognerskogen.  

De karaktärer som saknas är Det vilda och Det rymliga.  Dessa kan inte benämnas då platser utan 

uppenbart anlagda ytor saknas samt platser med total avskildhet och tystnad.  

 

Sju av tolv delområden är utsatta för tydligt trafikbuller och mycket av parkens hälsofrämjande 

kvaliteter försvinner pga. detta. 
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Hälsa och välbefinnande 

Stadsträdgården och Boulognerskogen upplevs i sin helhet som en fridfull och naturrik plats där man 

kan finna avkoppling och motion, men dock saknas några viktiga strukturella karaktärer för att 

benämnas som en hälsofrämjande stadspark.  

Avsaknaden av tystnad och möjlighet till total avskildhet kan vara avgörande om parken kommer att 

kunna användas för avkoppling i framtiden då dessa två karaktärer är av vikt för en hälsofrämjande 

och restorativ miljö (Kaplan & Kaplan, 1989). 

Inventeringen visade att 10 av 12 delområden har närhet eller utsikt mot vatten, samt att 12 av 12 

delområden har växter och träd vilket är viktigt för en restorativ funktion (Kaplan & Kaplan, 1989).  

Parken är rik på växtlighet och har stor biologisk mångfald i form av olika naturtyper, träd, växter och 

djur vilket främjar människors välbefinnande och höjer parkens kulturella värden (Elmqvist, Colding, 

& Lundberg, 2004). 

Parken har en lätt kuperad terräng som bidrar till viljan att röra på sig. De stora klippta grönytorna som 

finns överallt i parken kan minskas ned genom att låta delar växa igen eller på annat sätt utökas med 

växter för att ytterligare främja den biologiska mångfalden och välbefinnandet.  

Det finns många saker att titta på i parken så som konst, växter, djur, träd m.m. vilket tyder på att det 

finns en hög komplexitet i miljön vilket i sin tur har betydelse för hur människor uppfattar sitt 

vardagliga liv (Hägerhäll, 2005, s. 216) 

Växtligheten behövs däremot delvis omorganiseras och utökas på vissa ställen för att skapa mer 

mystik och därmed öka känslan av att komma till en annan värld.   

Läsbarheten av miljön och trivseln är en viktig del av hur parken uppfattas av omgivningen och avgör 

hur ofta den blir besökt vilket tyder på att kontinuerlig skötsel och parkvård bör tillämpas i offentliga 

grönområden. Kontinuerlig skötsel skapar ordning och struktur som främjar välbefinnandet 

(Hägerhäll, 2005, ss. 220-223) (Sorte, 2005, ss. 228-232). 

  

Av parkens 12 delområden är 7 utsatta för tydligt trafikbuller. Då naturen med sina naturliga ljud, utan 

buller m.m., inte finns att tillgå försvinner en stor del av parkens hälsofrämjande värden (Se t 

ex.Helldin, 2009). 

Om man utökar växtligheten med exempelvis häckar vid de mest trafikerade områdena kan man 

förbättra stadens luftkvalitet och hindra trafikbullrets framfart i parken.  

Om hänsyn ska tas till de valda målgrupperna personer med funktionshinder och barn/unga måste 

vidare utredning göras angående handikappvänlighet och lekplatsers utformning samt skapa lämpliga 

sektioner för ungdomar där de kan trivas.  

 

 

 

 

 

 



22 

 

Diskussion 

Kritisk analys  

Syftet med det här arbetet var att undersöka om en stadspark, exemplet 

Stadsträdgården/Boulognerskogen i Gävle, innehar de strukturella kvaliteter som förväntas av en 

hälsofrämjande park och att identifiera de kvaliteter som finns.  

I det här avsnittet kommer jag att diskutera resultatet och den metod som jag använt mig av samt 

frågor/problem som dykt upp under arbetets gång. 

Resultatet visar att flertalet av dessa kvaliteter finns i parken men att det finns brister som gör att den 

inte kan benämnas som en hälsofrämjande park enligt de kriterier som jag har arbetat efter.  

Ordet hälsofrämjande förknippas ofta med motion, men idet här fallet räcker det inte med tillgången 

till motion för att göra parken hälsofrämjande.  

Att parken är utsatt för trafikbuller var ingen nyhet för mig men att det var så omfattande blev en stor 

överraskning. Hela grunden för en restorativ plats bygger på att avskärmas från störande ljud och 

rörelse och att hitta tillbaka till naturen (Grahn, Att uppleva parken, 1989). 

Bullret är kanske anledningen till varför många går med musik i öronen när de vandrar i parken. 

Något som också överraskade var avsaknaden av handikappanpassning. Naturligtvis kan man inte göra 

hela parken handikappanpassad men man skulle kunna skapa en park i parken som har alla de åtta 

hälsofrämjande kvaliteter.   

Inventering av grönområden för dess hälsofrämjande kvaliteter är en ganska ny företeelse och därför 

har det inte gjorts en sådan inventering tidigare i Gävle. Att vara först ut har haft sina svårigheter då 

jag inte har haft några som helst värden att utgå ifrån vilket gjorde att jag var tvungen att noga 

undersöka litteratur och forskning för att veta vad jag skulle leta efter. Liknande undersökningar har 

gjorts i andra kommuner, men det hjälper inte så mycket att läsa dem då varje plats som ska inventeras 

är unik och har sina speciella förutsättningar. Jag har dock haft hjälp av den manual som följde med 

formuläret från Statens Folkhälsoinstitut. 

Nackdelen med inventeringen har varit att jag har arbetat ensam vilket gör att man får en ganska 

ensidig bild av hur parken upplevs. Ett bättre alternativ hade varit att arbeta i en mindre grupp där 

varje gruppmedlem var för sig först inventerat platsen för att sedan gemensamt sammanställt 

resultatet. Men det är viktigt att gruppen består av personer som har god kännedom om både natur och 

hälsa och dess samband.  

Boulognerskogen/ Stadsparken har gamla anor och har viktiga kulturella och biologiska värden som 

bör bevaras för framtida generationer. Att skydda parken är en viktig diskussion som måste analyseras 

noggrant så att inga förhastade beslut tas. Men man kan inte kringgå skötseln av övriga grönområden 

runt omkring bara för att Stadsträdgården/Boulognerskogen får ett skydd. 

Men vad är då bästa skyddet för Stadsträdgården/Boulognerskogen? 

Att skydda grönområden pga. kulturella värden har inte samma tyngd juridiskt som att skydda dem av 

biologiska värden. Ur en biologisk synvinkel är naturen livsnödvändig för människan medan ur en 

kulturell synvinkel ses naturen inte nödvändigare än någon annan miljö och kan formas av människan 

i tid och otid. Ex. en staty kan flyttas och fortfarande utstråla kulturella värden, men flyttas ett 

gammalt träd finns det en risk att den dör och då förloras det biologiska värdet (Hägerhäll, 2005)  

Om parken ska skyddas som ex. naturreservat innebär det ofta en strängare reglering för buller och 

aktiviteter som får förekomma i parken vilket gör att man måste tänka igenom hur parken ska 

användas i framtiden (Johansson, Küller, & mfl., 2005)  

Gällande den biologiska mångfaldens bevarande blir en tvärvetenskaplig grundforskning nödvändig 
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om vi ska kunna fatta rätt beslut (Bremer, 2002).  

 

Under arbetets gång har många frågeställningar dykt upp och när jag forskat vidare har jag även fått 

svar på dessa, men något som oroar mig är hur lättvindigt man tar på grönområdenas vara eller inte 

vara i flertalet kommuner. Jag utgår dock ifrån att de som fattar besluten har de grundläggande 

kunskaper och kompetenser man behöver för att fatta rätt beslut.  

När man väl har avverkat ett grönområde kan man aldrig återskapa ett exakt likadant då varje växt och 

varje växtplats är unikt. 

I kommuner prioriteras ofta i första hand den praktiska planeringen som rör infrastrukturen medans 

planeringen av grönstrukturen ofta hamnar i andra hand. Det vore bättre om man redan i 

grundplaneringen av t.ex. nya bostadsområden även planerar för hur grönstrukturen ska se ut och 

användas. Detta skulle tydliggöra grönområdenas betydelse och därmed öka möjligheterna för 

återhämtning och förbättrad folkhälsa.   

I framtiden hoppas jag att kommunerna även tillför analyser av grönområdens hälsofrämjande värden i 

sina översiktsplaner då även detta är ett bra argument för att marknadsföra en kommun.  

Om min metod kan jag säga att den litteraturstudien jag gjorde innan inventeringen var nödvändig för 

att få grepp om vad som skulle undersökas. Hälsa och natur är två väldigt komplexa ämnen som kan 

tolkas väldigt fritt. Därför valde jag att titta på forskningsunderlag samt undersökningar gjorda av 

betrodda källor som t ex.Statens Folkhälsoinstitut och Naturvårdsverket för att få en säkrare grund. 

Manualen till inventeringslistan var lätt att följa vilket underlättade själva inventeringen. 

En aspekt som är värd att tänka på är tidpukten för inventeringen. Kan resultatet ha blivit annorlunda 

om inventeringen gjorts sommartid? 

Den här tidpunkten av året, november, är parken mer ”naken” och de hälsosamma kvaliteter blir då 

mer sårbara. Så de platser som störs av trafikbuller men som fortfarande har mycket växtlighet får 

förmodligen höjda hälsovärden sommartid när växterna bär löv och därmed isolerar ljud bättre. Man 

kan också tillföra mer vintergröna växter så att värdena förblir ungefär lika året runt. 

Man kanske måste göra två inventeringar per år för att få de faktiska hälsofrämjande värden. 

Litteraturstudien om stadsparker och Stadsträdgården/Boulognerskogen gjorde att jag kunde förstå 

varför parken såg ut som den gör idag och framförallt vad förändringarna har lett till, sett ur 

folkhälsoperspektiv. 

Syftet för arbetet har därmed uppnåtts då sex av de åtta karaktärerna är funna och identifierade och 

även platserna där man kan finna dessa karaktärer har identifierats. 

Slutord 
En plats är inte bara en bit mark. Den har sina särskilda förutsättningar, den bär en historia och den 

uppfyller en funktion i ett kulturellt och ett socialt sammanhang.  

Den har en identitet.  

En plats är scenen för våra liv och har därför olika betydelser för var och en av oss. 

När platsen förändras väcker det känslor som beror på vad vi upplevt innan. 

Tänk inte vad platsen kan göra för dig utan tänk istället vad du kan göra för platsen! 

Den är värd att vårdas. 

   



24 

 

Litteraturförteckning 
 

Berg, P. G. (Februari 2002). Sju uthållighetsresurser i stadens lokalområden. Hämtat från 

http://miljoforskning.formas.se: http://miljoforskning.formas.se den 24 Oktober 2011 

Bremer, B. (Februari 2002). Botaniska mångfald åstadkoms på global nivå. Hämtat från 

http://miljoforskning.formas.se: http://miljoforskning.formas.se den 24 Oktober 2011 

Colding, J. (September 2011). Ekosystem sliter i städer. Hämtat från http://miljoforskning.formas.se: 

http://miljoforskning.formas.se den 24 oktober 2011 

Edbom, T. m. (1968). Gavleån. Gävle: Gävle stad. 

Elmqvist, T., Colding, J., & Lundberg, J. (April 2004). Unikt parklandskap med hög biologisk 

mångfald. Hämtat från http://miljoforskning.formas.se. den 24 Oktober 2011 

Flinck, M. (1994). Tusen år i trädgården. Värnamo: Torekällbergets museum, Fälths tryckeri. 

Forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring. (2008). Vara i naturen- varför eller varför inte? 

(rapport 2). Örnsköldsvik: Forskningsprogrammet Friluftsliv i förändring, ISBN 978-91-86073-07-7. 

Forsse, L. S. (Januari 2004). Nya ideér om framtida städer. Hämtat från 

http://miljoforskning.formas.se. den 24 Oktober 2011 

Friluftsrådet. (2007). Argument för friluftsliv. Stockholm: Friluftsrådet; författare: Zettersten, Gunnar. 

Grahn, P. (1989). Att uppleva parken. Alnarp: Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för 

landskapsplanering. 

Grahn, P., & Stigsdotter, U. A. (2003). Landscape planning and stress. Urban forestry& urban 

greening. 

Grahn, P., Skärbäck, E., & Ericsson, I. (2009). Närmiljöns betydelse och hur den kan påverkas. 

Alnarp: Statens lantbruksuniversitet SLU. 

Gävleborgs Trädgårdsodlaresällskap. (den 6 November 2007). Gävles parker, träd och planteringar 

under 150 år. Gävle, Gävleborg, Sverige. 

Göransson, S., Grahn, P., & McKenna, A. (8/ 2003). Livet i staden- utemiljö för livskvalitet och hälsa. 

Gröna Fakta . 

Helldin, J.-O. (2009). Riktvärden för bullerpåverkan på människor och djur. Uppsala: Centrum för 

biologisk mångfald/SLU. 

Hägerhäll, C. M. (2005). Naturen i landskapsupplevelsen och landskapsupplevelsens natur. i M. J. 

(red), Svensk Miljöpsykologi (ss. 209-226). Lund: Studentlitteratur. 

Häggström, L., & Skiöld, G. (2007). Reparationsbok för deprimerade. Helsingborg: H. Lundbeck AB. 

Johansson, M., Küller, M., & mfl. (2005). Svensk Miljöpsykologi. Lund: Studentlitteratur. 



25 

 

Kairos Future AB. (2005). Allmänhetens syn på och relation till skogen. Stockholm: Kairos Future AB 

i uppdrag av Skogsstyrelsen. 

Kaplan, R., & Kaplan, S. (1989). The experience of nature. New York: Cambridge University Press. 

Klang, C. (2005). Gävles lunga, hjärta och röst- en guide till Stadsträdgården, Boulognerskogen och 

Gamla kyrkogården. Gävle: Gävle Kommun, Gävle Offset AB. 

Ljungström, J. (2002). Gävles badhus då och nu 1820-2002. Gävle: Gävle Kommun, Sandvikens 

Tryckeri. 

Lundell, Y. (2005). Tillgång till naturen för människor med funktionshinder. Jönköping: 

Skogsstyrelsen . 

Naturvårdsverket . (2006). Naturen som kraftkälla. Stockholm: Naturvårdsverket; författare: M. 

Ottoson& Å. Ottoson. 

Naturvårdsverket. (2011). Den nyttiga utevistelsen? Forskningsperspektiv på naturkontaktens 

betydelse för barns hälsa och miljöengagemang. Rapport 6407. Stockholm: Naturvårdsverket. 

Naturvårdsverket. (2009). Övervakning av biologisk mångfald och friluftsliv i tätorter- en metodstudie. 

Rapport 5974. Stockholm: Naturvårdsverket. 

Nilsson, U. I. (2006). Gävle på 1800-talet. Gävle: Gävle Offset AB. 

Nyström, L. (2006). Arkitektur för livet - om nutidens arkitektur mellan dåtid och framtid. Kalmar: 

Leanders Grafiska AB. 

Persson, B., Bucht, E., Andersson, O., & Narvelo, W. (4/ 1995). Grönstrukur i praktiken. Gröna Fakta 

. 

Saitzkoff, N. (1996). Stadsparken i Gävle ( Examensarbete 10p). Alnarp, Sverige: Institutionen för 

landskapsplanering Sveriges Lantbruksuniversitet. 

Sorte, G. J. (2005). Parken för Homo Urbanis- stadsmänniskan. i M. J. (red), Svensk Miljöpsykologi 

(ss. 227-244). Lund: Studentlitteratur. 

Stadsarkivet. (den 21 Juli 1976). nr. 8748. Artikel; Bolognerskogen en oas mitt i sta´n . Gävle. 

Stadsarkivet. (den 7 Juli 2005). nr.8543. Artikel; Boulognern- en oas för många . Gävle. 

Statens Folkhälsoinstitut . (2009). Grönområden för fler- en vägledning för bedömning av närhet och 

attraktivitet för bättre hälsa. Östersund: Statens folkhälsoinstitut. 

Ulrich, R. (1993). Biophilia, Biophobia and natural landscapes. Washington DC: Island Press. 

Zettersten, G. (2007). Argument för friluftsliv. Stockholm: Naturvårdsverket ISBN 978-91-620-8308-

3.pdf. 

 

 



26 

 

Förteckning över foton/bilder 
 

Figur 1. Karta över Boulognern/Stadsträdgården 2011.  

Ritad av Mira Rutanen efter förlaga från  boken Gävles lunga, hjärta och 

röst- en guide till Stadsträdgården, Boulognerskogen och Gamla 

kyrkogården, C. Klang, 2005 

 

Karta 1. Del av karta:  J1 F1:143. 1800-tal. Karta ur: Stadsarkivet Gävle 

Karta 2. Del av karta:  J1 F1:101. År 1946. Karta ur: Stadsarkivet Gävle 

Karta 3. Del av karta:  J1 F1:83.  År 1965. Karta ur: Stadsarkivet Gävle 

  

Bild 1. Oljemålning i Länsmuseet, Gävle. 

Bild 2. Flygfoto över Gävle Valskvarn, Najaden, Rettigska barnhemmet, Västra 

vägen, Gavleån. Efter vykort. Nr 7191  

Foto ur: Gävle Stadsarkivs bildarkiv 

Bild 3. Flygfoto över Strömbadet, Strömvallen, Gavleån och Stadsträdgården. 

Nr 11739 

Foto: Adolf Löfgren  

Foto ur: Gävle Stadsarkivs bildarkiv  

Bild 4. Drottningbron längst ner. Kvarnbron, Västra vägen, Lasarettet upp till 

höger. Boulognerskogen, Strömbadet, Strömvallen i mitten, Gavleån. Nr 

13757  

Foto: H Fristedt, augusti 1977. Fotografiet från Gävle kommuns 

informationsavdelning.  

Foto ur: Gävle Stadsarkivs bildarkiv 

Bild 5. Utsikt från kyrkotornet år 2008. 

Foto: privat 

Bild 6. Stenpartiet, 1960-tal  

Foto: Gävle Stadsarkivs bildarkiv   

Bild 7. Stenpartiet, år 2011  

Foto: privat   

Bild 8. Perenna rabatten troligen 1970-tal. Efter vykort. Nr 1153  

Foto ur: Gävle Stadsarkivs bildarkiv 

Bild 9. Perenna rabatten år 2011  

Foto: privat 

Bild 10. Prostholmarna slutet av 1800-talet. Efter vykort. Nr 1155  

Foto ur: Gävle Stadsarkivs bildarkiv  

Bild 11. Prostholmarna år 2011  

Foto: privat
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Karta över parken 

 

Bilaga 3 

Gräns mellan  

Boulognerskogen och Stadsträdgården 
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Parkens utformning genom åren med nya förenklade former som följd 

 Karta 1: 1800-tal.  

 Karta 2: År 1946 

 Karta 3: År 1965. 

Bilaga 4 
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Vy mot Stadsträdgården/Boulognerskogen genom åren 

 
   

 

 

Bild 1.  

Utsikt från kyrktornet över stadsparken.  

Till höger i bild, lasarettet senare Grapes 

minne,  

i mitten badhuset Najaden och till vänster, 

udden där konserthuset står idag.  

 

 

Bild 2.  

Flygfoto med samma motiv, 

troligen 1930-tal.  

 

Bild 3.  

Flygfoto med samma motiv, 

troligen 1970-tal  

 

Bilaga 5 
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Bild 4.  

Flygfoto med samma motiv, 

aug. 1977  

 

 

Bild 5.  

Utsikt från kyrkotornet år 2008.      

 

 

Bilaga 6 
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Vyer från parken genom åren 

   

 

   

 

   

Bild 6. Stenpartiet, 1960-tal 

 

Bild 7. Stenpartiet, år 2011 

 

Bild 8. Perenna rabatten troligen 1970-tal  

 

 

Bild 9. Perenna rabatten år 2011  

 

Bild 10. Prostholmarna slutet av 1800-talet 

 

Bild 11. Prostholmarna år 2011 

 

Bilaga 7 
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