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Sammanfattning 

Grönområden har en betydande del i människors hälsa, både fysiskt och psykiskt, och vikten 

av närhet till grönområden har lett till att Boverket satt upp riktlinjer på 300 meter för 

bostadsnära natur. När människor har tillgång till grönområden innebär det att människor 

håller sig friskare, både fysiskt och psykiskt. En frisk befolkning är ett allmänt intresse som 

leder till en förbättrad folkhälsa. Grönområden är en del av god livskvalitet för människor och 

grönområden kan fungera som en strategi för kommuner i att säkra en inflyttning av fler 

invånare till kommunen och bryta negativa befolkningsutvecklingstrender. Studien fokuserar 

på orten Skutskär som är den största tätorten i Älvkarleby kommun, och är belägen ca 200 km 

norr om Stockholm samt ca 20 km sydost om Gävle. Älvkarleby kommun har drygt 9000 

invånare, och har som många andra små kommuner under de senaste 40 åren haft en negativ 

befolkningsutveckling.  Inom Älvkarleby kommun är vatten och naturresurser en självklar del 

av miljön, men inom orten Skutskär marknadsförs dessa naturtillgångar bristfälligt.  

Metoden som har använts för studien är en fokusgrupp som genomfört en SWOT-analys på 

Skutskärs befintliga grönområden och en fallstudie av tre kommuner, Habo, Nykvarn och 

Örebro. I SWOT-analysen analyserades styrkor, svagheter, möjligheter och hot på Skutskärs 

befintliga grönområden. Fallstudierna har genomförts genom en kvalitativ undersökning av de 

tre kommunernas grönstrategiplaner. Svaren från fallstudierna har analyserats genom en 

innehållsanalys och där även resultatet utgår ifrån. Resultatet visar att Habo, Nykvarn och 

Örebro kommun har en tydlig strategi över hur grönområden fungerar som en bidragande 

faktor till att människor väljer att bosätta sig i just deras kommun. Fokusgruppen var 

medveten om vilka naturtillgångar Skutskär har, samt att den största svagheten inom orten är 

de befintliga industrierna som blockerar den direkta närheten till naturen.   

Sambandet mellan de tre kommunerna i fallstudien är att det finns en plan över hur 

grönområden ska användas, skötas, utvecklas och prioriteras för människors bästa i åtanke. En 

tydlig strategi för hur Älvkarleby kommun ska kunna bryta trenden med en minskad 

befolkningsmängd kan vara att utveckla de befintliga grönområdena, visa upp de för 

invånarna och ha en klar och tydlig plan för hur grönområdena ska vara en del av kommunens 

långsiktiga och hållbara utveckling.  

Nyckelord: Grönområden, livskvalitet, SWOT-analys, hållbar utveckling och Älvkarleby 

kommun
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Abstract 

Green areas have a significant part in people's health, both physically and mentally, and the 

importance of closeness to green areas has led to Boverket’s guidelines of 300 meters for 

nature close to where people live. A healthy population is of general interest because it leads 

to improved public health. Green areas and parks offers a good quality of life for people and 

green spaces can also serve as a strategy for municipalities to secure an occupancy of more 

residents to the municipality and to break negative population trends.  

The study focuses on the community of Skutskär. Skutskär is located in the municipality of 

Älvkarleby some 200 km north of Stockholm and 20 km south of Gävle. The municipality of 

Älvkarleby’s current population of right above 9000 has experienced, like many small 

municipalities in rural parts of Sweden, periods of decline or stagnation over the last 40 years. 

Water and natural resources is a natural part of the environment in the municipality of 

Älvkarleby, but in the city of Skutskär these assets are marketed poorly. 

Several methods were used in the study. A SWOT analysis of Skutskär’s existing green areas 

was conducted through the assistance of a focus group composed of local community leaders. 

Case studies of green strategic-plans in three municipalities – Habo, Nykvarn and Örebro –

were also conducted. The strategies were evaluated using a theoretically derived checklist of 

key qualities. The results of the case studies were summarized using a simple content analysis 

procedure. The case study results indicate that the three municipalities have clear visions and 

strategies for using green open spaces to encourage people to stay or relocated to their 

communities.  

All three municipalities have a clear plan for how green spaces should be used, maintained, 

developed and prioritized. The focus group was well aware of the value of Skutskär’s natural 

resources but also of their weaknesses. A logical strategy for Älvkarleby is to develop and 

showcase existing green areas for residents and to create a clear role for green areas within the 

municipality's long-term and sustainable development plans. 

Keywords: Green areas, Quality of Life, SWOT analysis, sustainable development and the 

municipality of Älvkarleby  
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Förord 
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Arbetet genomfördes med målet att visa Älvkarleby kommun olika strategier för att öka 

befolkningsmängden inom kommunen. Arbetet har utgått ifrån ett samarbete med en 

referensgrupp bestående av fyra tjänstemän inom Älvkarleby kommuns verksamhet. Ett stort 

tack riktas till referensgruppen bestående av Urban Forsgren, Camilla Forslund, Susanne 

Gustafsson samt Karin Vybiral för den hjälp de bistått med till arbetets slutresultat.  

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Ross Nelson, på Högskolan i Gävle, som alltid 

tagit sig tid med frågor och funderingar och som har bistått mig med ovärderlig hjälp under 

arbetets gång samt haft en stor betydelse för mitt arbete. Jag vill även tacka Eva Sahlin på 

Högskolan i Gävle som bidragit med värdefull hjälp genom språklig granskning av arbetet.  

Slutligen vill jag tacka mina nära och kära som har varit ett stort stöd både före arbetets start 

och under arbetets gång och som har haft stor tilltro till mitt arbete.  

 

Gävle, maj 2013 
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1 Inledning  

Det ligger i allas vårt intresse att hela Sverige lever, och inte bara de större städerna som kan 

räknas samman på två händer. Storstäderna klarar sig inte utan landsbygden och landsbygden 

klarar sig inte utan invånare (Boverket, 2009). Det är ett ekorrhjul som måste samarbeta och 

för evigt gå runt. I Sverige är hela 85 % av befolkningen bosatt i en tätort och hotet mot de 

mindre kommunerna från större städer är ett faktum (The World Bank, u.å.). Men Sveriges 

befolkning kan inte enbart överleva på städerna, en landsbygd som kan bistå med nödvändiga 

produkter för människors överlevnad såsom råvaror, energi och mat behövs. Städerna och 

landsbygden är beroende av varandra och det är viktigt att det finns utrymme för båda delarna 

i ett väl fungerande samhälle (Boverket, 2009). Därför är en fungerande landsbygd av största 

intresse. Små kommuner och mindre orter kämpar i dagens moderna samhälle mot de stora 

städernas konkurrenskraft. Sveriges befolkning väljer åtta gånger av tio storstaden framför 

landsbygden. Fler människor än någonsin är nu bosatt i en stad, och detta påverkar de mindre 

kommunerna som måste kämpa för att överleva (Boverket, 2009; Eurenius, 2013; Nyberg, 

2013; The World Bank, u.å.).  

Så hur ska små kommunerna lyckas få invånarna att stanna kvar, och en ännu svårare fråga – 

hur ska de små kommunerna få nya invånare att välja just deras kommun att bosätta sig i? 

Glesbygden är mer än någonsin just ”en gles bygd” och kommuner över hela landet jobbar 

febrilt med frågan hur kommunen ska arbeta för att överleva (Eurenius, 2013; Nyberg, 2013). 

Att det ska finnas möjlighet för människor att bosätta sig i hela Sverige är inte längre någon 

självklarhet. Det finns många kommuner som inte kan försörja sina invånare med 

grundläggande delar som behövs för att leva, såsom arbete och sjukvård, utbildning samt 

transportmöjligheter (Mattsson, 2010: sid. 16).   

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att visa alternativa regionala utvecklingsstrategier som mindre 

kommuner med negativ befolkningsutveckling kan använda för att utveckla en hållbar och 

långsiktig utvecklingsplan för att få människor att välja kommunen som bostadsort. 

Frågeställningar som ligger till grund för studien är:  

 Hur kan grönområden bidra till att ge människor livskvalitet? 

 På vilket sätt kan en orts befintliga grönområden bidra till långsiktig och hållbar 

utveckling av dess kommun?  
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 Hur kan kommunen medverka till att invånare samt besökare blir mer medvetna om 

sina naturresurser? 

1.2 Avgränsning  

Avgränsningen inom arbetet ligger på grönområden, och tillgången till dessa och även 

grönområdenas betydelse för människors hälsa och välbefinnande. Med grönområden i den 

här studien menas alla gröna områden där människor kan vistas och umgås. Grönområden i 

refuger, blomsterplanteringar och andra mindre ytor som inte är lämpade för människors 

vistelse, räknas inte med i det här examensarbetet. Exempel på grönområden som är aktuella 

för undersökningen är bl.a. esplanader, lekparker, skogsområden, promenadstråk, fickparker 

och stadsparker. 

1.3 Älvkarleby kommun - där Dalälven möter havet  

Älvkarleby kommun är belägen relativt nära tre stora städer, det är Stockholm och Uppsala i 

söder samt Gävle i norr. Älvkarleby har goda förutsättningar att bygga en konkurrenskraftig 

kommun som står sig mot de växande storstäderna utefter sin strategiska position, samtidigt 

som befolkningsutvecklingen under de senaste 20 åren haft en stilla utvecklingstrend (figur 

1).  
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Figur 1: Befolkningsutveckling i Älvkarleby kommun åren 1950-2012 (Statistiska Centralbyrån, 

2013)  

Genom befolkningspyramiden i figur 2 visas hur befolkningen i Älvkarleby kommun är 

fördelad på ålder och kön. Befolkningspyramiden över Älvkarleby kommun visar att den är 

topptyngd, majoriteten av befolkningen är 40 år eller äldre. Detta innebär att färre barn 

kommer att födas och skatteunderlaget kommer med det att sjunka när befolkningen minskar. 

För att bryta den nedåtgående trenden med en minskad befolkningsmängd måste fler unga 

människor välja Älvkarleby kommun som bostadsort, annars kommer det födas för få barn, 

det kommer inte att finnas arbetskraft nog att ta hand om de äldre, skolor kommer att tappa 

underlag för att bedriva undervisning samt sjukvård, äldreomsorg, kollektivtrafik och 

arbetstillfällen kommer att försämras med tiden.  
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Figur 2: Befolkningspyramid över Älvkarleby kommuns invånare år 2012 (Kommunfakta, u.å.) 

  

https://www.h5.scb.se/kommunfakta/pyramider/pyra_frame.asp?region=0319
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Skutskär är en lång och smal ort som är belägen mellan Dalälven, Bodaån samt Östersjön och 

sjön Trösken (figur 3).  

 

Figur 3: Karta över tätorten Skutskär i Älvkarleby kommun  
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Skutskärs historia som ort går tillbaka till mitten på 1800-talet. Innan dess var Skutskär endast 

omnämnd i historieböckerna som en plats där omlastning skedde för järnvaror mellan bruk 

som Älvkarleö och Söderfors (Erikson, 2002: sid. 82). Enligt Erikson (2002: sid. 82) har 

Skutskär fått sitt namn från det tidiga Skutskäret som numera benämns som Prästholmen. När 

Skutskär som ort började växa var det med anledning av den tidiga industrialismen som kom i 

gång i Skutskär (Skutskär, 1995). Dalälven användes länge som transportväg för att flotta 

timmer och den ideala platsen för att anlägga ett sågverk var så nära älvmynningen som 

möjligt (Erikson, 2002: sid. 82). Skutskärs sågverk uppfördes 1868 och var på mitten av 

1870-talet Sveriges största sågverk. Stora Kopparbergs bergslag köpte 1885 upp sågverket 

och tillsammans med sågverket byggdes pappersmassafabriken som än idag är i full 

produktion (Stora, 1995; Erikson, 2002: sid. 82). Fabriken har drygt 400 anställda och är även 

en del av Skutskärs historiska kulturarv (Eriksson, 2002: sid. 85; Stora Enso, 2010). Skutskär 

bär på ett stort kulturhistoriskt arv och de första bostäderna inom orten byggdes nära det 

dåvarande sågverket på en plats som kom att kallas ”Torget”. Torget är enligt Erikson (2002) 

Sveriges första exempel på: ”… dåtidens nya idéer om goda, välplanerade bostäder för 

arbetare.” (Erikson, 2002: sid. 83).  

Skogen och älven har under flera hundra år varit det primära alternativet för människors 

överlevnad inom Älvkarleby kommun och det är först sedan industrialiseringen tog fart på 

allvar i slutet på 1800-talet som människor kunde ta värvning i fabriker i stället för att försörja 

sig som bönder, drängar, fiskare och skogshuggare som tidigare varit några av de vanligaste 

yrkena inom kommunen (Erikson, 2002: sid. 18). 

1.4 Älvkarleby kommuns behov  

Älvkarleby kommun består av en vacker miljö. Det är naturen och miljön som är kommunens 

dragningskraft. Den vackra naturen inom orten är något som inte kommer fram när orten 

passerar utanför bilfönstret eller utanför tågkupén för människor i farten. Det framgår inte 

vilka värdefulla naturresurser som Skutskär har och kan erbjuda. Att välja att bo och leva i 

Skutskär borde vara synonymt med livskvalitet och det bör vara en del av det goda livet. Det 

finns goda möjligheter att bo i Skutskär och använda de goda pendlingsmöjligheterna för att 

arbeta i Gävle, Uppsala eller Stockholm. När arbetsdagen slutar så är naturen inte långt borta 

och människors behov av natur och frisk luft kan tillgodoses varje dag på året genom att vara 

bosatt i Skutskär. Dessa värdefulla naturresurser behöver lyftas fram och synliggöras för att 

människor ska få upp ögonen för Skutskärs gömda skatter. Att små kommuner ska ha en 
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chans att överleva är ett högst aktuellt ämne och diskussioner och debatter om hur detta ska 

göras möjligt pågår över flera delar av vårt land (Eurenius, 2013; Nyberg, 2013). 

I Älvkarleby kommun har befolkningsutvecklingen haft en stillastående utvecklingstrend 

under de senaste decennierna (figur 1), och att finna lösningar som kan bidra med en ökande 

befolkningsmängd är ett angeläget problem för kommunen. Examensarbetet har arbetats fram 

i samarbete med en referensgrupp bestående av fyra stycken tjänstemän från fyra olika 

områden inom kommunverksamheten. Referensgruppen arbetar med att visa förändringar som 

kan bidra till att Skutskär blir en ”grönare och blåare ort” där grönt syftar på grönområden och 

parker och det blåa syftar på vattnet och hur dessa naturresurser kan öppnas upp för 

kommunens invånare samt kommunens besökare på ett tydligare vis.  

Det är av intresse för Älvkarleby kommun att finna lösningar som bidrar till att kommunen 

kan utveckla attraktiva metoder som kan bidra till att människor både väljer att flytta 

permanent till kommunen men även väljer Älvkarleby kommun som turistmål. Så hur kan 

Skutskär som ort bli mer attraktivt och locka fler boende och fler turister?  
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2 Hållbar utveckling  

Det här kapitlet skildrar hållbar utveckling samt grönområdens betydelse för människors 

hälsa, både fysiskt och psykiskt. Kapitlet berör även begreppet livskvalitet samt vad detta 

innebär för människor och hur grönområden kan vara en del av livskvalitet och människors 

välbefinnande.  

Hållbar utveckling är en viktig del för alla världens länder och finns i både nationell samt 

internationell lagstiftning. I svensk lagstiftning framgår följande i Miljöbalken: 

Miljöbalken 1kap. 1§: ”Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en 

hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer 

tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på 

insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra 

och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.  

Miljöbalken skall tillämpas så att människors hälsa och miljön skyddas mot 

skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan 

påverkan. Att värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas, den 

biologiska mångfalden bevaras, mark, vatten och fysisk miljö i övrigt 

används så att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk 

synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas samt att återanvändning och 

återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi 

främjas så att ett kretslopp uppnås.” (SFS, 1998:808).  

2.1 Regionala utvecklingsstrategier  

Enligt referensgruppen (personlig kommunikation, 19 mars 2013) är en av Älvkarleby 

kommuns prioriteringar att öka antalet invånare i kommunen. En viktig del i den frågan är att 

behålla de människor som redan nu bor på orten. Nästa steg är att genomföra förändringar 

som bidrar till att fler människor väljer kommunen som en turistort vilket i sin tur kan bidra 

till permanenta invånare. Det finns olika vägar att gå när det kommer till regionala 

utvecklingsstrategier; det kan innebära en förbättrad marknadsföring av kommunen, det kan 

vara en utvecklad ekonomisk marknad som bidrar till fler företagare, fler arbetstillfällen och 

eventuellt en klustersatsning. Dessa strategier kan en kommun välja att satsa på en och en för 

sig eller flera i en större satsning (Stimson, Stough & Roberts, 2006: sid. 103).   
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Fler invånare till kommunen är en stor fråga och ett ämne som sträcker sig över flera delar 

inom regional utveckling, och fler än endast begreppet livskvalitet kan behöva anpassas för att 

nå målet. Inom det här examensarbetet är avgränsningen satt till livskvalitet och de andra 

strategierna kommer inte att beröras och utvecklas närmare. Exempelvis så kan tankesättet se 

ut som i figur 4, som är en skildring utifrån Stimson et al. (2006) på regionala 

utvecklingsstrategier och dess beroende av varandra (Stimson et al., 2006).  

 

Figur 4: Regionala utvecklingsstrategier: En illustration och skildring av strategier (Stimson et 

al., 2006) 

2.2 Grönområden och parker i den fysiska planeringen  

Grönområden är i den här studien alla gröna områden där människor kan spendera sin tid samt 

utföra olika aktiviteter. Grönområden kan vara allt mellan orörda skogar till prydnadsparker 

och begreppet parker är en del av grönområden.  

Enligt de Hollander & Staatsen (2003) var stadsplaneringen en orsak till de ohälsosamma 

levnadsförhållanden som rådde i många städer världen över under 1800-talet och som ledde 

till sjukdomar och dödsfall för många människor. Dagens moderna samhällsplanering innebär 
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att lösa frågor och problem gällande miljöpåverkan och moderna hälsoeffekter som 

exempelvis övervikt, stress och hjärt-och kärlsjukdomar (de Hollander & Staatsen, 2003; 

Barton, 2009; Cohen et al., 2010; Stigsdotter & Grahn, 2011).  

Planering av den fysiska miljön är viktig ur många hänseenden och den fysiska utformningen 

av områden påverkar människor i allra högsta grad (Barton, 2009; Donovan, et al., 2013). Den 

moderna stadsplaneringen är mer fokuserad på de miljöförändringar som sker världen över 

och hur det moderna sättet att leva bidrar till utsläpp och miljöförstöringar (Barton, 2009). Ett 

alternativ till att förbättra miljön och det klimat som finns i städer och tätorter är att öka 

antalet träd och växter i städerna (Donovan et al., 2013).  

Grönområden har flera positiva fördelar för människors hälsa. Förbättrad livskvalitet är en av 

de viktigaste effekterna av grönområden och parker och inom livskvalitet finns bl.a. 

människors hälsa (Myers, 1988). Det finns flera studier som visar att grönområden bidrar till 

minskat antal personer med sjukdomar som astma, depression, diabetes och hjärt- och 

kärlsjukdomar, vilket i sin tur medför en minskad kostnad för samhällen när människor i 

mindre utsträckning är hemma sjuka från arbetet och färre använder sjukvård (Grahn & 

Stigsdotter, 2003; Chiesura, 2004; Krenichyn, 2006; Nielsen & Hansen, 2007; Barton, 2009; 

Stigsdotter & Grahn, 2011; Francis, Wood, Knuiman & Giles-Corti, 2012; Peschardt, 

Schipperijn & Stigsdotter, 2012; Donovan et al., 2013).   

Med anledning av de positiva hälsoeffekterna blir grönområden en värdefull resurs i städerna 

och enligt Chiesura (2004) en viktig del för ett hållbart samhälle. Studier som Grahn och 

Stigsdotter (2003; 2010) genomfört visar att ju närmare människor bor ett grönområde, desto 

oftare kommer grönområdena att besökas. Ett flertal studier visar att det finns en tydlig 

koppling mellan människors hälsa och avståndet mellan bostaden och grönområdet (Boverket, 

2007; Nielsen & Hansen, 2007; Nordh, Hartig, Hagerhall, & Fry, 2009; Nordh & Østby, 

2013).  

Enligt Grahn & Stigsdotter (2003) promenerar människor i alla åldrar och oavsett 

förutsättning i genomsnitt 204 meter på fem minuter. Om barnen skulle uteslutas i den 

uträkningen så promenerar människor 325 meter på fem minuter och om äldre räknas bort så 

blir resultatet 294 meter på fem minuter. Detta visar att det är relativt tidskrävande för 

människor att ta sig mellan exempelvis bostaden och en park till fots. Avståndet mellan 

hemmet och parken kan ha en avgörande betydelse för hur människor väljer att spendera sin 
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fritid (Grahn & Stigsdotter, 2003). Boverket (2007) menar att det finns en stor kunskapsbrist 

hos människor när det kommer till naturen, och skriver följande:  

”Ofta hävdas att allmänhetens kunskaper om naturen blir allt sämre. 

Somliga menar till och med att en naturanalfabetism håller på att breda ut 

sig i befolkningen. Att kunna läsa och förstå strukturer i landskapet, känna 

igen olika växt- och djurarter, att vara ekologiskt läskunnig, kan bidra till att 

man känner sig bättre förankrad i närnaturen och i sin bygd och hemmiljö. 

Den ekologiska läskunnigheten kan också ligga till grund för förståelse för 

naturvårdsfrågor och miljöengagemang. För detta krävs att de biologiska 

och kulturhistoriska värdena bevaras och utvecklas i människors närmiljö, 

med komplexa och rika landskap både i och utanför staden.” (Boverket, 

2007: sid. 23).  

En bra folkhälsa är ett något som berör hela samhället, och en god folkhälsa kan säkras via 

effektiva och väl utformade grönområden (Grahn & Stigsdotter, 2003; Chiesura, 2004, 

Nielsen & Hansen, 2007; Nordh, Hartig, Hagerhall & Fry, 2009; Nordh & Østby, 2013). 

Boverkets rekommendationer är att grönområden behöver finnas inom 300 meter från 

bostaden för att människor ska besöka grönområden ofta, dvs. bostadsnära natur (Boverket, 

2007: sid. 14).  

2.3 Livskvalitet och grönområden 

Livskvalitet är ett mjukt begrepp, och betyder enligt Liu, Wang & Zou (2011) olika saker för 

olika människor. Liu et al. (2011) menar att god livskvalitet är det som människor strävar 

mest efter i dagens moderna samhälle. Livskvalitet innebär att varje människa har en ram för 

vad som är livskvalitet för just denne, vilket varierar från individ till individ (Stimson et al., 

2006: sid. 412). Att bistå med en god boendemiljö samt en grön omgivning är många gånger 

en uppskattad tillgång för människor och en del av en god livskvalitet (White, Alcock, 

Wheeler & Depledge, 2013). Enligt svensk lagstiftning framgår följande:  

Plan- och bygglagen, 2 kap. 3 §: ”Planläggning enligt denna lag ska med 

hänsyn till natur- och kulturvärden, miljö- och klimataspekter samt 

mellankommunala och regionala förhållanden främja en ändamålsenlig 

struktur och en estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden 

och kommunikationsleder, en från social synpunkt god livsmiljö som är 
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tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper, en långsiktigt god 

hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda 

miljöförhållanden i övrigt, och en god ekonomisk tillväxt och en effektiv 

konkurrens.” (SFS (2010:900).  

Genom att bidra med grundläggande delar i den fysiska miljön, såsom infrastruktur, 

jobbmöjligheter samt grönområden och parker kan livskvalitet hos invånarna uppnås (Myers, 

1988; Barton, 2009). Burgess, Harrison & Limb (1988) har genomfört studier där de frågat 

människor under årets alla fyra årstider hur de upplever parker och grönområden och på vilket 

sätt som det upplevda bidrar till en bättre livskvalitet för just dem. En av de deltagande 

svarade på följande vis:  

”When I’m depressed I like to sit, not walk. And there is one little bench on 

top of the hill at Shrewsbury Park that looks right out over the Thames 

valley…and you can sit there and just look at the horizon and feel quite 

happy. And then I can walk into the wood down below and watch the 

squirrels which relaxes me. A little bit of wildlife around as well. It´s 

marvellous.” (Burgess et al., 1988: sid. 460). 

Resultatet visade tydligt att människor värdesätter möjligheten att kunna spendera sin lediga 

tid i naturen, att ha möjlighet att uppleva årstidernas förändring, känna vinden och regnet och 

solens strålar, att kunna promenera eller bara sitta och vila. Det var livskvalitet för de 

svarande i Burgess studie (Burgess et al., 1988). Stubbs (2008) redovisar samma resultat från 

sin studie, där människor angav att anledningen till att de valde att spendera tid i grönområden 

och parker var att komma ifrån stadsmiljöerna. White et al., (2013) har efter en unik studie 

som pågått under 18 års tid kommit fram till att grönområden har en betydande del i 

mäniskors välbefinnande. White et al. (2013) redovisar att individerna i studien ansåg att de 

inte blev gladare när de bodde i områden som hade en låg brottslighet eller när deras hushåll 

fick en högre inkomst. Det som spelade den största rollen i hur de mådde var närheten till 

grönområden, och det som var extra viktigt enligt White et al. (2013) var att storleken på 

grönområdena inte hade någon betydelse. Enligt White et al. (2013) bidrar parker 

grönområden till att göra människor gladare.  

Sveriges riksdag har tagit fram 16 stycken miljömål som är av särskilt stor betydelse för att 

miljön och klimatet ska förbättras och bidra till en hållbar utveckling. Målet med dessa 
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uppsatta miljömål är att det ska finnas en möjlighet att nå dessa till år 2020 med de styrmedel 

som finns (Miljömål, 2013). Några av miljömålen som är av särskild betydelse för 

examensarbetet är God bebyggd miljö, Frisk luft, Levande skogar samt Ett rikt djur- och 

växtliv. Definitionerna som Riksdagen har tagit fram är (Miljömål, 2013):  

God bebyggd miljö:  

”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam 

livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och 

kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar 

ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en 

långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas.” 

Frisk luft:  

”Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och 

kulturvärden inte skadas.” 

Levande skogar:  

”Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas 

samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden 

och sociala värden värnas.” 

Ett rikt djur- och växtliv: 

 ”Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för 

nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen 

samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i 

långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor 

ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk 

mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.” 

Alla människor är olika, och alla människor har olika behov. Detta visar sig även när det 

kommer till valet av parker och grönområden som människor besöker. För att nå ut till en 

bred allmänhet så bör det finnas olika typer av grönområden på grund av att olika människor 

har olika behov och parkerna används på olika vis (Grahn, 1991; Grahn & Stigsdotter, 2003; 
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Chiesura, 2004). Grahn (1991: sid. 265) såg att det fanns ett behov för människor att vistas i 

olika typer av miljöer. Detta ledde fram till Grahns doktorsavhandling där han presenterar åtta 

olika parkkaraktärer: vild, artrik, skog, lek, idrott, rofylld, fest och prydnad (Grahn, 1991: sid. 

258). De olika karaktärerna är ordnade i den nämnda ordningen med hänseende på hur mycket 

mänskligt arbete som lagts ner i dem, där den vilda domineras av att naturen själv bestämt 

utformningen till den sistnämnda prydnadsparken, där människan fullt ut bestämt karaktären 

och innehållet. Dessa parkkaraktärer riktar sig till olika människor som har olika typer av 

behov (Grahn, 1991: sid. 265; Grahn & Stigsdotter, 2003; 2010). Men på hur människor 

föredrar dessa karaktärer ser ordningen annorlunda ut, och den rofyllda parken är den som 

människor prioriterar främst, följt av skogen och den artrika (Grahn & Stigsdotter, 2003; 

2010; Stigsdotter & Grahn, 2011; Peschardt & Stigsdotter, 2013).  

Grahn (1991: sid. 56) menar att människor i olika åldrar och i olika skeden av livet har alla ett 

behov av att aktivera sig. Aktiviteten kan se olika ut, men alla aktiviteter kan summeras som 

”lek”. För barn är leken utformad på ett vis, och för vuxna på ett annat. Barn leker exempelvis 

mamma-pappa-barn och vuxna målar. För alla är leken olika, men det är ett viktigt element i 

en människas liv (Grahn, 1991: sid. 54). Detta kan kopplas tillbaka till de olika 

parkkaraktärerna och visar att det finns ett tydligt samband och behov av att ha en bred 

variation av aktiviteter i parker och grönområden, samtidigt som en park kan fungera på olika 

sätt för olika människor beroende på hur parken är utformad och vilket innehåll den har 

(Grahn, 1991: sid. 279).  

Peschardt et al. (2012) genomförde en studie på nio mindre parker i Köpenhamn i Danmark 

där de undersökte hur människor använder parkerna och vilken effekt parkerna hade på 

människorna som deltog i studien. Deras resultat visar att de små urbana grönområdena bidrar 

till socialt umgänge, vila och återhämtning. Resultatet visar även att det är skillnader mellan 

hur människor i olika åldrar använder parkerna. Detta kan jämföras med Grahns studier där 

han visar parkens åtta olika karaktärer, och att det är viktigt att det finns olika element som 

kan locka olika människor (Grahn, 1991: sid. 258).  

En studie som Chiesura (2004) har genomfört visar resultatet från en enkätundersökning där 

467 personer deltog och som svarade på frågan ”Varför besöker du parker?” Svaren som 

Chiesura (2004) presenterar föll ut på följande vis, se figur 5: 
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Figur 5: Hur aktiviteter prioriteras i en park: Resultat efter Chiesuras (2004) studier  

Chiesuras (2004) resultat visar tydligt att det människor prioriterar mest när det kommer till 

parkbesök är att vila och återhämta sig. Fördelningen mellan de svarande var 52 % kvinnor 

och 48 % män.  Studier från Stigsdotter & Grahn (2011) och Nordh & Østby (2013) visar 

snarlika resultat som Chiesuras (2004) där möjligheten att vila är en stor del till varför 

människor besöker parker och grönområden. Resultat som Nordh och Østby (2013) arbetat 

fram efter studier i urbana parker, visar att naturliga komponenter såsom gräs, växter, 

blommor och vatten är viktiga inslag i parker och grönområden för att ge människor möjlighet 

till att vila och återhämta sig.   
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3 Metod 

Metodkapitlet är indelat i tre delar; det är urval, fallstudier inklusive innehållsanalys samt 

fokusgrupp med SWOT-analys. Under respektive rubrik i metodkapitlet finns de metoder som 

använts i arbetet beskrivna.  

3.1 Urval  

För arbetets urval av kommuner för fallstudierna har statistik från Statistiska Centralbyrån 

över svenska kommuners befolkningsutveckling legat till grund (Statistiska Centralbyrån, 

2013). Materialet har sedan använts för att hitta kommuner med liknande befolkningsmängd 

som Älvkarleby men med en positiv utvecklingstrend. När ett antal kommuner hade 

identifierats så var nästa steg att undersöka hur kommunerna arbetade med sina naturresurser i 

form av grönområden och på vilket sätt detta hade väsentlig betydelse för kommunernas 

konkurrenskraft gentemot andra städer och kommuner.  

Ett urval av de kommuner som kom fram var Vårgårda, Nora, Habo, Nykvarn, Örkelljunga, 

Gagnef, Årjäng och Oxelösund. Nästa steg i urvalet av kommuner som skulle ingå i 

fallstudierna var att lokalisera dem på kartan. Det är relevant för studien att kommunerna som 

ingår i rapporten är snarlika Älvkarleby kommun, dvs. har ungefär lika stor befolkning, är 

strategiskt placerade gentemot snarlika större städer som för Älvkarleby kommun samt har en 

positiv befolkningsutvecklingstrend. Kommunerna som valdes ut efter kriterierna som satts 

upp var Habo kommun i Västra Götalands län och Nykvarns kommun i Stockholms län.   

För att visa en alternativ kommun som har en mycket positiv befolkningsutveckling och hög 

inflyttning valdes ytterligare en kommun ut. Kommunen valdes ut med kriterierna att den 

skulle ligga belägen vid vattendrag, frågor gällande grönområden skulle prioriteras högt av 

kommunen samt att kommunen skulle vara en av Sveriges tio största kommuner sett ur 

befolkningssynpunkt. Syftet med den tredje kommunen i studien var att visa på de lösningar 

som en stor kommun har när det kommer till många invånare, en hög inflyttning, olika 

intressen som ska enas i kommunen och grönområden som fortfarande är en dragningskraft 

för att välja just den kommunen att bo i. Kommunen som valdes ut var Örebro i Örebro län. 

För att genomföra fallstudierna var syftet att använda respektive kommuns grönstrategiplan 

för att besvara frågorna i checklistan som finns under avsnitt 3.2. När urvalet av kommuner 

genomfördes var checklistan en viktig del, och på vilket sätt kommunerna hade en väl 



 Emma Eriksson 

 

 

23 

framarbetad plan för hur kommunens grönområden och naturresurser ska planeras, utvecklas 

och bevaras för allmänhetens och kommunens bästa i åtanke.  

3.2 Fallstudier 

Fallstudier är en kvalitativ metod och genererar en mängd data till studien (McGloin, 2008). 

Syftet med fallstudier är enligt Corcoran, Walker & Wals (2004) i McGloin (2008: sid. 46) att 

ge en kritisk analys av det praktiska arbetet som i senare skeden kan leda till en omvandling 

av ett praktiskt arbete för andra. Fallstudier fungerar som en riktlinje för andra som kan lära 

av fallstudierna. Fallstudier går att genomföra på olika element, det kan vara en människa, en 

familj, ett företag eller i den här studien på kommuner (McGloin, 2008). Enligt McGloin 

(2008) är en av de mest kunniga inom ämnet fallstudier Robert K. Yin, och som definierar 

fallstudier på följande vis:  

”An empirical enquiry that investigates a contemporary phenomenon in its 

real life context when the boundaries between phenomenon and context are 

not clearly evident and in which multiple sources of evidence are used.” 

(Yin, 2003 i McGloin, 2008: sid. 47).  

Fallstudiernas svar har sammanställts genom användning av en innehållsanalys. En 

innehållsanalys fungerar så att nyckelord/nyckelbegrepp plockas ut ur texten som ska 

analyseras. Dessa begrepp kan sedan användas för att sammanfatta texten i kortare meningar 

(Elo & Kynga, 2008). Svaren som sammanställts utefter checklistan finns bifogade i bilagorna 

2-4 under respektive kommun. Alla nyckelord/nyckelbegrepp är understrukna i resultatet i 

bilagorna 2-4 för att tydligare betona vilka dessa är.  

För att analysera varje kommuns arbete med naturresurser som en tillgång för kommunen och 

hur det kan bidra till en hållbar utveckling för kommunen har varje kommuns grönstrategiplan 

utvärderats efter checklistan i tabell 1. Frågorna analyseras utifrån hur de lever upp till dessa 

ställningstaganden och hur det planerade arbetet ser ut inom kommunen. Alla frågor inom 

denna checklista är framarbetade efter Grahns (1991) doktorsavhandling ”Om parkers 

betydelse”. Grahn är en av Sveriges mest kända landskapsarkitekter och har forskat om 

parkers betydelse för människors välbefinnande under många år. I Grahns (1991) 

doktorsavhandling framgår det varför parker är viktiga för människor, både fysiskt och 

psykiskt, samt betydelsen av att integrera grönområden i städer som växer och förtätas.  
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Frågorna i checklistan är helt nya och har anpassats utifrån syftet efter det här examensarbetet, 

men alla frågor är sammanställda utifrån Grahns doktorsavhandling (Grahn, 1991). Frågorna 

som ingår i checklistan är alla beroende av varandra för att ge god livskvalitet och finns 

illustrerade i figur 7 samt i tabell 1.   

 

Figur 6: Illustration över checklistan 

Alla sju frågorna är lika värda i fallstudierna och alla frågorna är beroende av de andra. 

Frågorna i checklistan finns utförligare beskrivet i tabell 1:  
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Tabell 1: Checklistan med beskrivning av frågorna som kontrolleras mot kommunernas 

grönstrategiplaner 

1. Hur ställer kommunen behovet av parker gentemot biltrafik, infrastruktur och nya 

bostäder? De olika intressena måste enas i staden, nya bostäder och en förtätning eller 

bevarande av grönområden? Hur vägs parkmark som anses ”oanvänd” in i kalkylen? 

2. Människor har en resursbudget där alla delar av det vardagliga livet får plats. Det går 

att dela upp det i tid, kraft och ork och ekonomi. Alla människor har saker som måste 

göras för att överleva, exempelvis arbeta, handla, laga mat, äta, städa osv. Det som blir 

över efter allt detta i tid, kraft och ork och pengar är det som avgör hur vi människor 

sedan väljer att spendera vår fritid. Hur finns människors resursbudget med i 

planeringen av stadens naturresurser? Se figur 8.  

 

Figur 7: Illustration över människors resursbudget 

3. Hur väger kommunen de faktiska kostnaderna mot det utbyte som ett grönområde ger 

tillbaka till den enskilda individen i s.k. mjuka värden? Mjuka värden är ex. lugn och 

ro, mental vila, fysisk aktivitet och rekreation. Saker som påverkar hur vi människor 

mår och känner oss, men som är svåra att sätta ett värde på.  

4. Alla människor är olika och har olika behov. Enligt Knox & Pinch (2010, s. 5) innebär 

den sociospatiala dialektiken att människor formas av flera olika element. Det är 

familj och uppfostran, det är yttre omständigheter som bidrar till att forma oss som 
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människor och det är människors individuella förutsättningar som i slutändan bidrar  

 

till att alla människor blir egna individer (figur 9). Det visar sig i de åtta 

parkkaraktärerna som innehåller olika saker och riktar sig till olika människor. På 

vilket sätt tar kommunen hänsyn till den sociospatiala dilektiken när det kommer till 

grönområdena och naturresurserna?  

 

Figur 8: Illustration över den sociala dialektiken 

5. Hur har naturresurserna och parkerna anpassats efter platsen? Hur knyter frirummet – 

det gröna och offentliga – an till historien och det kulturella som kan finnas på en viss 

plats? 

6. Alla människor, stora som små leker på sitt sätt, men det finns alltid ett behov av att 

utrycka olika känslor genom aktivitet. Hur tillgodoses leken i parken? Finns det 

utrymme till ”lek” för alla åldrar?  

7. Den mänskliga själen behöver daglig kontakt med solljus, frisk luft, jord och natur.  

Hur tillgodoses detta inom kommunen? Vilka avstånd används mellan människor och 

parker och hur tillgängligt är det för människor att besöka grönområden?  
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3.3 Fokusgrupp och SWOT-analys  

Allmänhetens kunskap om Skutskärs grönområden är en viktig del av arbetet. Det finns flera 

studier som stödjer användningen av lokalbefolkningens kunskaper i arbetet med den fysiska 

planeringen, bl.a. Århuskonventionen och den Europeiska landskapskonventionen 

(Naturvårdsverket, 2013a; 2013b). Metoden som användes i det här examensarbetet för att ta 

del av allmänhetens kunskap var en fokusgrupp som genomförde en SWOT-analys. SWOT är 

ett begrepp som står för Strenghts, Weaknesses, Opportunities och Threats och betyder på 

svenska Styrkor, Svagheter, Möjligheter och Hot (Hill & Westbrook, 1997; Pickton & 

Wright, 1998; Coman & Ronen, 2009). Exempel på styrkor och möjligheter är följande:  

 Styrka: Det är någonting som är nu. Jag har en bra inkomst eller att jag är frisk.  

 Möjlighet: Att det finns chans för saker att hända. Jag har chans att vidareutbilda mig 

genom mitt arbete eller att jag har ett växande kontaktnät.  

När dessa fyra delar har analyserats kan de sedan användas i en utvecklingsplan, i det här 

fallet för Älvkarleby kommun (Hill & Westbrook, 1997; Pickton & Wright, 1998; Coman & 

Ronen, 2009).  

Syftet med fokusgruppen var att genomföra en SWOT-analys där avgränsningen låg på 

Skutskär och Skutskärs befintliga grönområden. Deltagarna i fokusgruppen valdes ut med 

hänseende på personer från företag och föreningar som är verksamma inom kommunen för att 

få deras perspektiv på ämnet. Referensgruppen som detta examensarbete utgick ifrån hjälpte 

till att bjuda in personer som kunde bidra till en givande analys.  

Totalt ställde tolv deltagare, alla med olika intressen i företag och föreningar inom 

kommunen, upp på SWOT-analysen som genomfördes fredagen den 26 april 2013 mellan 

klockan 11.30 – 13.00. Deltagarna delades in i två grupper med vardera sex personer per 

grupp se figur 10. För att ge deltagarna en möjlighet att kombinera nytta med nöje så ordnade 

Älvkarleby kommun lunch under analysen för de som deltog. Detta var ett värdefullt 

argument till att få personer att delta, eftersom tiden är en värdefull resurs för många 

människor och om de deltagande kan äta under tiden sparar de in tid där. Det sattes av 90 

minuter för själva lunchen/analysen. I och med att tiden var begränsad så fick alla deltagare 

ett informationsblad till hjälp (bilaga 1), för att få en inblick i vad arbetet med SWOT-
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analysen gick ut på. Även en karta över Skutskär fick grupperna till stöd för att veta vilken 

avgränsning som gällde under diskussionerna. Dessa två hjälpmedel tillsammans med en kort 

information i början som beskrev syftet med arbetet och vad en SWOT-analys innebär fick 

alla deltagare att vara helt införstådda med arbetet som skulle genomföras under lunchen.  

I arbetet med en SWOT-analys så bör det ingå tre parter som hjälper till med själva arbetet av 

analysen. Det är intressenter, moderator och sekreterare (European Union, 2005). 

Intressenterna var de som deltog under lunchen, moderator var undertecknad. För att 

underlätta arbetet deltog tre stycken från referensgruppen som sekreterare i de två grupperna. 

Deras uppgift var att skriva ner de åsikter som fanns i respektive grupp samt hjälpa till att 

hålla diskussionerna inom avgränsningen för analysen som var ”Skutskär med dess befintliga 

grönområden.” Viktigt att tänka på när en SWOT-analys genomförs är att moderatorn inte 

färgar intressenterna med sina egna tankar och åsikter. Utan syftet är att styra grupperna på 

rätt spår, att de håller sig inom avgränsningen och att tiden som är utsatt hålls (European 

Union, 2005). En annan viktig aspekt är att det är relativt svårt att hålla isär de två begreppen 

styrkor och möjligheter för deltagare i en SWOT-analys (European Union, 2005). Detta 

innebar att deltagarna fick extra information om vad skillnaderna mellan de olika begreppen 

är innan analysen startade.  

SWOT-analysen var indelad i tre delar. De båda grupperna fick under första delen av lunchen 

diskutera fram vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot som de såg inom ämnet Skutskärs 

befintliga grönområden. När del två av SWOT-analysen började fick de två grupperna 

rangordna de svar som de tidigare hade skrivit ner, och ange vilken styrka som de ansåg var 

den viktigaste och vilken som var nummer två osv. Detta gjorde de på alla fyra delarna – 

styrkor, svagheter, möjligheter och hot – och skrev sedan ner svaren på post-it-lappar som 

sattes upp på ett blädderblock (figur 10). När de två grupperna var klara med detta var den 

sista delen att tillsammans gå igenom de olika svaren för att gemensamt göra en rangordning 

av de svar som kommit fram (figur 10).  
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Figur 9: Bilder tagna under SWOT-analysen. Foto: E. Eriksson  
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4 Resultat 

Resultatkapitlet är indelat i två delar. Det är ”Fallstudier” och ”SWOT-analys”. Under avsnitt 

4.1 finns generella beskrivningar över de tre kommunerna Habo, Nykvarn och Örebro samt 

resultatet från ”Innehållsanalysen” medan SWOT-analysresultatet presenteras i avsnitt 4.2. 

4.1 Fallstudier  

De tre kommunerna i fallstudien är Habo, Nykvarn och Örebro. Alla tre kommunernas 

grönstrukturplaner har analyserats utefter checklistan i avsnitt 3.2.1 (Örebro kommun, 2006; 

Habo kommun, 2008; Nykvarns kommun, 2011). De långa kvalitativa svaren från resultatet 

som kommit fram via checklistan i tabell 1, avsnitt 3.2.1 finns i bilagorna 2-4, och resultatet 

från innehållsanalysen finns i avsnitt 4.1.4. 

4.1.1 Habo 

Habo kommun har en strategisk position utefter den västra sidan av sjön Vättern ca 15 km 

norr om Jönköping. Habo kommuns största tätort är Habo och har strax över 7000 invånare 

och kommunen som helhet har ca 11 000 invånare (figur 11). Kommunen ingår i Jönköpings 

län och har haft en positiv befolkningsutveckling de senaste 50 åren och nådde 10 000 

invånare under år 2005.  

 

Figur 10: Befolkningsutveckling i Habo åren 1950-2012 (Statistiska Centralbyrån, 2013) 
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Habo kommun arbetar aktivt med att framhäva de kvaliteter som kommunen kan bidra med. 

De är medvetna om att de är en liten kommun, men gör det bästa av naturresurserna som finns  

inom kommunen. Bl.a. så är naturresurserna något av det viktigaste som kommunen har att 

erbjuda. Närheten till Vättern och till skogar, ängsmarker samt åkerjordar som omgärdar 

kommunen från olika håll är viktiga inslag i Habo kommun. Habo kommuns målsättning är i 

arbetet med att vara en attraktiv kommun följande: 

”Kommunen har ett naturskönt läge, ett mångsidigt näringsliv, en 

barnvänlig miljö och närhet till strövområden. /…/ I Habo ska människorna 

känna trivsel, kunna träffas och verka - kort sagt ha en fin gemenskap.” 

(Habo kommun, u.å.: sid. 7). 

Habo kommun har arbetat fram en grönstrukturplan, vars syfte är följande (Habo kommun, 

2008: sid. 3): 

 Att inventera och dokumentera den grönstruktur som är särskilt viktig 

inom och i anslutning till Habo tätort. 

 Planen ska visa hur de gröna ytorna skall användas, skötas och hur de 

kan utvecklas i framtiden. 

 Planen ska fungera som ett kunskapsunderlag för fortsatt fysisk 

planering. 

4.1.2 Nykvarn  

Nykvarn är en relativt liten kommun och är belägen ca 50 km sydväst om Stockholm, mellan 

Mälaren och sjön Yngern. De goda förbindelserna mellan Stockholm och Nykvarn och det 

natursköna läget som kommunen har nära vatten och skogar är gynnande faktorer till att 

befolkningsmängden stiger under sommarhalvåret då kommunen får sommarboenden. 

Nykvarn är en ung kommun och grundades så sent som 1999 efter en delning av Södertälje 

kommun. Kommunen har haft en positiv utvecklingstrend på befolkningssidan och har strax 

under 9500 invånare (figur 12). Kommunen har en målsättning att inom några år nå 10 000 

invånare och kommunen arbetar aktivt med att genomföra den målsättningen.  
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Figur 11: Befolkningsutveckling i Nykvarn åren 1950-2012 (Statistiska Centralbyrån, 2013) 
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Kommunen har en positiv befolkningsutveckling och börjar närma sig 140 000 invånare 

(figur 13). Trots att kommunen har en stor befolkningsmängd finns det drygt 100 m
2
 grönyta 

per invånare som kommunens befolkning kan använda. Denna resurs är en av kommunens 

styrkor och som bidrar till att stärka kommunens varumärke (Örebro kommun, 2006: sid. 49).  

 

Figur 12: Befolkningsutveckling i Örebro åren 1950-2012 (Statistiska Centralbyrån, 2013) 
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Habo:   En god livskvalitet = En god tillgång på gröna miljöer. Tätorterna ska 

präglas av en rik och varierad naturmiljö med höga naturvärden. 

Nykvarn:  En grön miljö = Det ska skapas goda förutsättningar för en biologisk 

mångfald. Gröna korridorer och gröna lungor ska bidra till en attraktiv 

gestaltning av både gaturummet men även av kommunen som helhet.  

Örebro:   Den goda staden = Grönområden har samma prioritet som andra delar i 

staden och kommunen väger noga de olika intressena mot varandra för 

att skapa en attraktiv kommun.  

2. Hur finns människors resursbudget med i planeringen av stadens naturresurser? (Figur 8, 

avsnitt 3.2.1).  

Habo:   Tillgänglighet = Närheten till grönområden är av största betydelse och 

det är viktigt att det finns något som passar alla människor. 

Grönområden ska integreras i bostadsområden aktivt så att det finns en 

ständig närvaro av den gröna miljön.  

Nykvarn: Livskvalitet = Människor mår väl av att vistas i naturen och naturen är 

en rogivande och avkopplande plats för människor. Attraktiva 

närmiljöer och möjlighet till upplevelserika rekreationsskogar ger 

mervärden till människorna.  

Örebro:   Den gröna staden = Parker ska bevaras i sin helhet för att värna om 

människors intressen.  

3. Hur väger kommunen de faktiska kostnaderna mot det utbyte som ett grönområde ger 

tillbaka till den enskilda individen i s.k. mjuka värden? 

Habo:   Kostnadsmedveten = Naturen ska utvecklas inom kommunen för att dra 

ekonomiska fördelar av de effekter som grönområden för med sig.  

Nykvarn:  Öppet sinne = Grönområden är multifunktionella. De positiva 

fördelarna som grönområden bidrar med till människor ska användas i 

största möjliga utsträckning för att bidra till en god folkhälsa.  
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Örebro:   Den friska staden = Grönområden och parker fyller viktiga funktioner 

för kommunens invånare. Grönområden är en värdefull resurs och är 

platser för sociala möten och fysisk aktivitet vilket bidrar till en friskare 

befolkning.  

4. På vilket sätt tar kommunen hänsyn till den sociospatiala dialektiken när det kommer till 

grönområdena och naturresurserna? Se figur 9 i avsnitt 3.2.1.  

Habo:   Den levande staden = Grönområden ska enkelt nås av invånarna och det 

ska finnas möjlighet att uppleva naturen. Parkerna ska ha olika 

utformning och en blandning av olika inslag.  

Nykvarn:  En mångfald av parker = Människor är individer, därför bör det finnas 

olika typer av parker och grönområden. Alla människor ska kunna hitta 

element i parkerna som lockar till kreativitet och personliga intressen.   

Örebro:   Den medvetna staden = De åtta parkkaraktärerna bidrar till en 

valmöjlighet för invånarna och en chans för människor att hitta 

personliga favoriter bland parkerna.  

5. Hur knyter frirummet – det gröna och offentliga – an till historien och det kulturella som 

kan finnas på en viss plats? 

Habo:   En rik historia = En mängd kulturella och historiska inslag i naturen i 

omgivningarna bidrar till en förståelse för miljöns utformning. 

Nykvarn:  Framtidsvision = Grönområden med historiska inslag är en 

utvecklingsmöjlighet och ska ses som områden med potential till att 

förbättra den fysiska miljön. 

Örebro:   Den historiska bygden = Gröna miljöer vittnar om en gammal historia 

och har stor kulturell betydelse för olika människor. Bygden som är rik 

på kulturhistoriska lämningar ska omhändertas på bästa vis.   

6. Hur tillgodoses leken i parken? Finns det utrymme för ”lek” för alla åldrar? 

Habo:   Den kreativa staden = En variation av parker och grönområden leder till 

en uppmuntran av lek hos människorna. 
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Nykvarn:  Den initiativrika staden = Naturen med sin rogivande effekt på 

människors välbefinnande, bidrar även till en ökad skaparvilja hos 

människor.  

Örebro:   Den traditionella staden = De åtta parkkaraktärerna ska öka människors 

vilja till ”lek” och bidra till upplevelser och nyfikenhet. 

7. Vilka avstånd används mellan människor och parkerna och hur tillgängligt är det för 

människor att besöka grönområden? 

Habo:   Den tillgängliga miljön = Bostadsnära natur ska finnas inom hela 

kommunen eftersom tillgång till parker och natur har positiv inverkan 

på människors hälsa, både fysisk och psykisk.  

Nykvarn:  Rätten till naturen = Det ska vara möjligt för alla att inom 300 meter 

komma i kontakt med någon av kommunens parker och grönområden.  

Örebro:   Livskvalitet = Bostadsnära natur har stor betydelse för människors hälsa 

och ska bevaras och tas i beaktande när den fysiska miljön planeras. 

4.2 SWOT-analys  

Resultatet som SWOT-analysen genererade finns redovisat i tabell 2 och visar hur deltagarna i 

fokusgruppen i Älvkarleby kommun ser på de befintliga grönområdena inom Skutskärs tätort. 

Det fanns några delar som var extra viktiga att tänka på när SWOT-analysen genomfördes. 

Bl.a. att dela upp den avsatta tiden på 90 minuter i ett detaljerat schema. Schemat var en god 

hjälp i att hålla analysen inom den avsatta tiden. Även den hjälp som referensgruppen bidrog 

med var till stor nytta, eftersom det bidrog till att hålla ihop diskussionerna i grupperna och 

fokusera på avgränsningen, Skutskär och dess befintliga grönområden.  
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Tabell 2: Resultat från SWOT-analys 

STYRKOR 1. Närheten till vattnet, och mångfalden på vattendragen inom orten  

2. Lättillgängliga vandringsleder inom orten och stora och välskötta grönytor. 

3. Stora friluftsområden i Skutskär.   

4. Eldsjälar som brinner för intressefrågor och som kan vara med och bidra 

till en förändring.  

5. Tillgången på goda fiskemöjligheter och tillgången på lax.  

SVAGHETER 1. Dominansen av industrier inom tätorten och tunga trafikerade trafikleder 

bidrar till en icke välkomnande fysisk miljö för invånare och besökare.  

2. De grönområden som finns är dåligt utnyttjande.* 

3. Det finns få ytor till spontanidrott och lek. 

MÖJLIGHETER 1. Grönområdena finns, men det borde arbetas långsiktigt med strategier för 

grönområden.  

2. Tillgängliggöra vattnet med marina och skärgårdsmiljö. 

3. Utnyttja de befintliga grönområdena bättre, skapa ett grönt stråk genom 

Bodaån-Rotskär-IP-Sandbankarna. 

4. Öppna upp befintliga grönområden med möjlighet för spontanidrott.  

5. Prioritera finansieringsmöjligheter så att målen kan uppnås och ge 

utrymme för de eldsjälar som finns att påverka en framtida utveckling och 

förändring.  
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HOT 1. Avsaknad av en tydlig strategi som alla inom kommunen kan arbeta med. 

2. Jantelagen, bruksmentaliteten och attityder från människor blir till en 

stoppkloss när det kommer till förändringar. 

3. Utvecklingen av befintliga industrier och trafik.** 

4. Få eldsjälar, vilket bidrar till att verksamheter blir sköra om någon eldsjäl 

försvinner ur verksamheten. 

5. Utflyttning av människor från orten och kommunen. 

* Detta beror enligt fokusgruppen på att det är bristande 

information/marknadsföring om var parker och grönområden finns, detta borde 

ske med skyltning och informationstavlor. Även bristen på sittplatser längs 

befintliga promenadstråk är en faktor som bidrar till att nyttjandegraden 

minskar. Ur en trygghetsaspekt är belysningen en del som bidrar till att 

fokusgruppen anser att parker och grönområden inte utnyttjas för att det är 

otryggt under dygnets mörkare timmar. 

** Utvecklingen av befintliga industrier och trafik kan bidra till att industrier 

breder ut sig inom tätortens kärnområde och tränger undan bostäder och 

grönområden på attraktiva platser. Samtidigt som tung trafik bidrar till 

barriärskapande ridåer för människor som inte på ett enkelt vis kan ta sig mellan 

olika platser. 
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5 Diskussion 

En av anledningarna till att människor bosätter sig på en viss plats är trivsel och trygghet 

(Donovan et al., 2013) och en attraktiv miljö kan vara det som behövs för att bygga en 

konkurrenskraftig grund för Älvkarleby kommun gentemot större konkurrerande kommuner 

och städer. Resultatet från fallstudierna visar tydligt att det finns stora möjligheter att använda 

de naturtillgångar som finns inom orten och kommunen för att få människor att välja just, i 

det här fallet, Älvkarleby kommun att bo i.  

Tidigare studier försöker visa hur parkers ekonomiska hållbarhet för ett samhälle kan 

anlyseras, vilket många gånger är relativt svårt eftersom parkers positiva fördelar och effekter 

är mjuka begrepp och svåra att sätta ett pris på (jmf. Grahn, 1991; Grahn & Stigsdotter, 2003; 

Chiesura, 2004; Barton, 2009; Stigsdotter & Grahn, 2011; Peschardt et al., 2012; Donovan et 

al., 2013). Men det som är viktigast är att se huruvida parkerna bidrar till en frisk, lycklig och 

tillfreds befolkning. En frisk befolkning är ett kostnadseffektivt alternativ för ett samhälle 

eftersom det ex. minskar människors sjukdagar och sjukhusbesök (jmf. Grahn & Stigsdotter, 

2003; Chiesura, 2004; Krenichyn, 2006; Nielsen & Hansen, 2007; Barton, 2009; Stigsdotter 

& Grahn, 2011; Francis et al., 2012; Peschardt et al., 2012; Donovan et al., 2013).   

Vad som gör en park eller ett grönområde attraktivt är individuellt, och varierar från person 

till person. Men det som är säkert är att det inte spelar någon roll vad parken innehåller, om 

inte parken innehåller de detaljer som invånarna efterfrågar för att de ska ha en möjlighet att 

må bra (jmf. Krenichyn, 2006; Cohen et. al., 2010; Nordh & Østby, 2013). Sådana detaljer 

kan exempelvis vara vatten, gräs, blommor och andra växter samt lekplatser och motionsspår 

(Nordh & Østby, 2013). Det finns ett ordspråk som lyder: ”Beauty is in the eye of the 

beholder, unfortunately society has a great many eyes.” (Okänd). Detta citat passar in på 

Grahns (1991) åtta parkkaraktärer som innebär att det bör finnas parkkaraktärer som passar 

nästan alla människor. Enligt den sociospatiala dialektiken är det flera delar som ligger till 

grund för att människor blir individer. Det är familj och uppfostran, det är yttre 

omständigheter som bidrar till att forma oss som människor samt människors individuella 

förutsättningar som i slutändan bidrar till att alla människor är egna individer. Tillsammans 

med den sociospatiala dialektiken är det även människors sinnesstämning som bidrar till att 

olika parker lämpar sig vid olika tillfällen (jmf. Grahn, 1991; Burgess et al., 1998). 
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5.1 Metoddiskussion  

För att ta fram data och information som kunde bidra med svar till frågeställningarna i det här 

examensarbetet har olika metoder använts. Metoderna som användes i arbetet var fallstudier 

på tre kommuner, Habo, Nykvarn och Örebro där checklistan i avsnitt 3.2.1 användes för att 

få fram information via de tre kommunernas grönstrategiplan. När det kvalitativa datat var 

insamlat genomfördes en innehållsanalys för att komprimera den stora mängden data till en 

mer överskådlig del. För att komplettera det data som samlades in via fallstudierna 

genomfördes en SWOT-analys av en fokusgrupp bestående av personer med intresse i olika 

företag och förereningar inom Älvkarleby kommunen. Det var av stor betydelse att ha ett 

schema att utgå ifrån när analysen genomfördes eftersom grupperna hade relativt många 

tankar och åsikter inom varje del i SWOT-analysen och tiden försvann snabbt. Med hjälp av 

referensgruppens stöd i varje grupp blev arbetet enklare och det fanns utrymme att observera 

diskussionerna på avstånd istället för att störa diskussionerna allt för mycket.  

Att använda en fokusgrupp var en bra metod i arbetet för att få information från verksamma 

personer inom Älvkarleby kommun. SWOT-analysen var en metod som fungerade väldigt bra 

i sitt sammanhang, men det som är viktigt att tänka på är att deltagarna ges god information 

angående analysen innan arbetet startar, detta för att minska missförstånd angående 

uppgiftens syfte. En annan viktig aspekt är att tolv deltagare fick möjlighet att framföra sina 

tankar och funderingar under 90 minuter. Mycket värdefull information angående Skutskärs 

grönområden kom fram under analysen, vilket tyder på att metoden är mycket effektiv. 

Information som analysen genererade var effektfull eftersom den kom fram under 

gruppdiskussioner, vilket inte hade sett likadan ut under individuella intervjuer. För senare 

studier kan ett alternativ vara att använda en fokusgrupp som genomför en gruppdiskussion, 

men även att genomföra individuella intervjuer på samma personer som deltar i fokusgruppen 

för att få ett djupare material att arbeta med.  

Metoden att en fokusgrupp genomför en SWOT-analys kan mycket väl användas igen, men 

det som bör finnas i åtanke är att tiden går väldigt fort under analysen, deltagarna kan ha 

väldigt mycket att säga samt att det måste finnas en klar strategi över vad som ska diskuteras. 

En metod som inte användes inom den här studiens SWOT-analys var användning av 

inspelningsutrustning. I senare studier kan inspelning av analysen vara ytterligare ett sätt att 

analysera gruppernas diskussioner på ett djupare plan.   
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En SWOT-analys i en fokusgrupp är en bra metod ur ett planeringsperspektiv eftersom det 

bidrar till att öppna upp en diskussion med allmänheten och möjlighet att ta del av invånarnas 

åsikter, vilket är en viktig del av fysisk planering. En SWOT-analys öppnar upp en diskussion 

hos invånarna och bidrar till en medvetenhet angående frågor som berör den fysiska 

utformningen av kommunen de är bosatta i. 

5.2 Resultatdiskussion  

Resultatet från fallstudierna visar att det absolut viktigaste när det kommer till att skapa en 

attraktiv kommun som människor väljer att bosätta sig i samt besöker som turist är en väl 

utarbetad strategi där det tydligt framgår vad kommunen vill med sin utveckling. Genom att 

skapa en klar och tydlig plan kan kommunen arbeta långsiktigt med den valda strategin, som i 

det här fallet är grönområden och en god livskvalitet. Närheten till större kommuner och 

storstäder är en styrka för de tre kommunerna i fallstudierna och de använder närheten som 

något positivt i sitt arbete med att framhäva de bra kvaliteterna med just deras kommun. 

Kommunerna Habo, Nykvarn och Örebro tar samtliga stor hänsyn till svensk lagstiftning när 

det kommer bl.a. ta hänsyn till natur- och kulturvärden, tilltalande utformning av deras 

bebyggelse, att miljön inom kommunerna ska vara tillgänglig och användbar för alla 

samhällsgrupper samt att det finns en långsiktig hushållning med mark (jmf. SFS 1998:808; 

SFS 2010:900).  Alla dessa delar bidrar till att ge människor en god boendemiljö som är av 

stor betydelse för människors välbefinnande och en god livskvalitet.  

Användningen av en SWOT-analys bidrar till möjligheten att ta del av kunskap som 

kommunens invånare kan bistå med vid den fysiska planeringen vilket även bidrar till att 

öppna medvetenheten hos invånarna. Samtidigt bidrar det med betydelsefull information som 

planerarna kan ta del av för att skapa en så attraktiv miljö som möjligt inom kommunen.  När 

tiden är en bristvara och människor blir allt mer stressade är tillgången på gröna, avkopplande 

områden i nära anslutning till bostäderna en uppskattad resurs (jmf. Boverket, 2007; Nielsen 

& Hansen, 2007; Nordh et al., 2009; Barton, 2009; Donovan, et al., 2013; Nordh & Østby, 

2013). Men grönområden är en omdiskuterad fråga när det kommer till ekonomi, utnyttjande 

av grönområdena och på vilket sätt orten ska utvecklas. Vilka delar som ska prioriteras för att 

orten ska ha en möjlighet att utvecklas på bästa tänkbara vis, och vad som är den mest 

gynnsamma långsiktiga lösningen för människor som väljer att bo på orten låg till grund för 

analysen. Dessa delar är av stort intresse för både Älvkarleby kommun men även för 
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kommunens invånare och genom användningen av en fokusgrupp kunde dessa delar beröras 

via SWOT-analysen.  

SWOT-analysen som fokusgruppen genomförde visade att det finns en stor medvetenhet 

bland invånarna om vilka naturtillgångar som finns inom Skutskärs gränser och vad det är 

som bidrar till att människor inte väljer att använda de i så stor utsträckning. En av dessa delar 

var bl.a. bristen på information om var grönområden finns och hur grönområden och parker 

kan nås av människor. Enligt resultatet från SWOT-analysen var grupperna eniga om att 

grönområden och parker inom Skutskär är gömda för allmänheten. Det finns ingen tydlig 

information om vilka parker och grönområden som finns, var de är belägna, huruvida de är 

lämpade för barn, vuxna, äldre eller funktionshindrade samt vilka avstånd områdena har. Att 

genomföra förbättringar inom den biten är relativt enkelt; naturen och grönområdena finns 

redan, det gäller bara att visa upp de för invånarna.  

Skutskär är en gammal bruksort, och industrier och stora trafikerade vägar är en stor del av 

orten. Dessa två faktorer var det som fokusgruppen prioriterade som nummer ett på Skutskärs 

svagheter och nummer tre på hot-sidan. Gruppen resonerade att de befintliga industrierna som 

är belägna i tätortsnära lägen är en stor svaghet och bidrar till en ovälkomnande fysisk miljö. 

Samtidigt som en eventuell utveckling av dessa industrier är ett stort hot eftersom det 

påverkar ortens framtida utveckling mot att bli en attraktiv ort med ett naturskönt läge.  

De styrkor som fokusgruppen analyserade fram var bl.a. närheten till vattnet med dess goda 

tillgång på lax. Dessa i sin tur bidrar med bra fiskemöjligheter och är en styrka som borde 

uppmuntras mer inom kommunen enligt fokusgruppen. De styrkorna är samtidigt en del av 

ortens möjlighet där vattnet borde lyftas fram och en utvecklad skärgårdsmiljö skulle gynna 

orten och kommunen enligt fokusgruppen. I nästa steg så kan en utvecklad skärgårdsmiljö 

leda till en central marina i Skutskär som skulle öppna upp hela centrala delen av orten mot 

vattnet. Fokusgruppen såg stora möjligheter i att knyta samman olika delar i Skutskär genom 

ett sammankopplat grönstråk som kan gå från Bodaån genom Rotskär förbi idrottsplattsen 

bort mot Sandbankarna. Genom en utveckling av ett sådant stråk skulle Bodaån, Dalälven och 

havet knytas samman via grönområden som bidrar till att tillgängligöra naturen för 

människorna på orten.  Även Skutskärs goda tillgång på stora friluftsområden är en styrka, 

men detta kopplat med bristande information bidrog till att vissa deltagare i fokusgruppen inte 

hade vetskap om alla parker och grönområden inom Skutskär vilken är en tydlig svaghet.  
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5.3 Grönområden som livskvalitet  

”Hela Sverige ska leva”, är något som är väldigt enkelt att säga, men att omvandla det till 

praktik är något som kommuner behöver fundera väldigt mycket på, genom att göra medvetna 

val om vilken eller vilka strategier som ska prägla kommunen. Det går inte att satsa på alla 

strategier, det finns ingen hållbar utveckling i det och det kommer att generera i att ingenting 

blir bra genomfört. Det måste finnas en tydlig plan och en tydlig långsiktig strategi som enar 

kommunens intressen. En klar och tydlig plan över hur grönområden ska vara en del i den 

fysiska planeringen är någonting som präglar de tre kommunerna Habo, Nykvarn och Örebro. 

Alla tre kommunerna har tydliga mål som ska kunna bidra till att ge människorna i 

kommunen livskvalitet, en möjlighet att bo naturnära men nära till storstaden, och utrymme 

att utöka människors resursbudget med mer fritid. Det ska vara enkelt att leva i en mindre 

kommun, det ska finnas möjlighet att leva det ”goda livet” i en liten kommun och hela 

Sverige måste leva för att storstäderna ska överleva såväl som de små kommunerna med en 

”gles bygd”. När städerna växer borde Skutskär i Älvkarleby kommun vara en självklar 

tillflyktsort för människor så att de kan vila och hämta krafter. Med sin strategiska position 

med nära anknytning till tre stora städer och naturresurser som vatten och skogar som 

omgärdar kommunen finns det stora möjligheter; det viktiga är att förvalta grönområdena och 

visa de för allmänheten.  Enligt de svenska miljömålen ska det finnas möjlighet till en god 

bebyggd miljö där: "Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam 

livsmiljö /.../ Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas.” (SFS 1998:808). God 

bebyggd miljö har en betydande del i människors val av bostadsort och de tre kommunerna i 

fallstudierna tar stor hänsyn till detta i sin planering av den fysiska miljön.  

Så hur kan grönområden bidra till en långsiktig och hållbar utveckling av Skutskär som ort? 

Och hur kan grönområden bidra till att ge människor livskvalitet? Resultatet som kom fram i 

fallstudierna visar att grönområden är en viktig fråga i Habo, Nykvarns och Örebros arbete 

med att göra kommunerna attraktiva för invånare och besökare. Storleken på kommunerna har 

ingen betydelse; att grönområden värdesätts inom den fysiska planeringen och för människors 

hälsa är en viktig del oavsett storlek på kommunerna. Att Örebro, som är en av Sveriges sju 

största kommuner, väljer att vikta grönområden på samma nivå som infrastruktur, nya 

bostäder och verksamheter visar vilken betydelse som grönområden har för både miljön och 

för människorna. Habo som är en liten kommun väljer att lyfta fram sina naturtillgångar för 

invånarna som redan är bosatt i kommunen men även för de som kan komma att välja 

kommunen i framtiden som bostadsort. Alla tre kommunerna har precis som Älvkarleby 
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kommun en strategisk position jämte andra kommuner och större städer vilket är en fördel när 

det kommer till att marknadsföra sig som ”den goda kommunen att bo i”. Människor har 

enligt studier behov av att vara bosatta nära grönområden, både ur den fysiska hälsoaspekten 

men även ur den psykiska hälsoaspekten (jmf. Grahn & Stigsdotters, 2003; Boverket, 2007; 

Nielsen & Hansen, 2007; Nordh et al., 2009; Nordh & Østby, 2013). 
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6 Slutsatser och framtida studier 

 Grönområden är en viktig del i den fysiska planeringen när det kommer till 

människors hälsa, både fysiskt och psykiskt.  

 Rogivande platser för vila och återhämtning är två positiva effekter av grönområden.  

 Närheten till grönområden har en avgörande betydelse för att människor ska besöka 

grönområden ofta.  

 Genom väl utvecklade grönområden kan människor uppnå god livskvalitet. 

 Grönområden bidrar med platser för vila, avkoppling, återhämtning samt fysisk 

aktivitet.  

 Människor prioriterar grönområden i stor utsträckning och värdesätter närheten till 

dessa, vilket innebär att grönområden tar upp en stor del i människors resursbudget.  

 En klar och tydlig strategi över hur grönområden ska bevaras, utvecklas samt 

förbättras är en viktig del i en hållbar utveckling för kommuner.   

 Tillgången till naturen är det som Älvkarleby kommun bör satsa på i den långsiktiga 

utvecklingen av kommunens strävan efter en ökande befolkning.  

Senare studier inom ämnet borde innefatta huruvida människor faktiskt är benägna att välja en 

naturskön ort att bosätta sig i framför storstaden, och på vilket sätt arbeten spelar en roll i 

människornas beslut. Vad som är av särskilt intresse för Älvkarleby kommun är att genomföra 

en undersökning som visar hur detta skulle se ut i praktiken, hur många människor skulle 

välja att bosätta sig i Skutskär med omnejd om grönområdena var bättre utvecklade och om 

tillgängligheten till naturen var en självklarhet för både barn, vuxna, äldre och 

funktionshindrade.  

En annan studie som borde genomföras är att kartlägga Skutskärs bostadsnära natur genom en 

analys med hjälp av Geografiskt informationssystem, samt analysera hur Boverkets riktlinjer 

på bostadsnära natur på 300 meter tillgodoses inom Älvkarleby kommun (Boverket, 2007). I 

en sådan undersökning måste hänsyn tas till stora barriärer såsom vägar, järnvägar och 

industrier som innebär att vägen bryts av för människor och gör framkomligheten begränsad.  

Det svenska miljömålet ”Frisk luft” är något som är av intresse i Skutskär med 

pappersmassafabriken som innebär en olägenhet för många människor med dess illaluktande 

utsläpp. I framtida studier är detta någonting som bör studeras närmare och vilka åtgärder som 
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kan genomföras för att minska den dåliga lukten, samt huruvida den dåliga lukten är 

någonting som bidrar till att människor väljer bort Skutskär som bostadsort.  

Det är troligen första gången en SWOT-analys har genomförts i Älvkarleby kommun och 

deltagarna i fokusgruppen hade en stor kunskap gällande Skutskärs befintliga naturresurser 

och vad som behöver utvecklas och vad som är ortens styrkor och möjligheter. Den 

kunskapen är värd att ta vara på även i framtiden genom användning av samma metod för att 

följa upp ämnet med grönområden och hur dessa integreras i kommunens framtida strategier 

och utvecklingsplaner för en hållbar utvekling med en stigande befolkning. Den här studien 

visar olika metoder som kan användas i en kommun när det kommer till att utveckla 

kommunens befintliga resurser, i det här fallet har det varit befintliga naturresurser men 

studien kan även appliceras på andra frågor och inom andra ämnen i andra kommuner med en 

vikande befolkningsutveckling.  

Skutskär består av en vacker miljö som omgärdar hela orten. Det är naturen och miljön som är 

ortens dragningskraft, men samtidigt något som inte kommer fram när orten passerar utanför 

bilfönstret eller utan för tågkupén för människor i farten. Det framgår inte vilka värdefulla 

naturresurser som orten har och kan erbjuda. Att välja att bo och leva i Skutskär borde vara 

synonymt med livskvalitet, det borde vara en del av det goda livet. Det finns goda möjligheter 

att bo i Skutskär och använda de goda pendlingsmöjligheterna för att arbeta i Gävle, Uppsala 

eller Stockholm. När arbetsdagen slutar så är naturen inte långt borta och människors behov 

av natur och frisk luft kan tillgodoses varje dag på året genom att vara bosatt i Skutskär. 

Dessa värdefulla naturresurser behöver lyftas fram och synliggöras för att människor ska få 

upp ögonen för Skutskärs gömda skatter.  
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Bilaga 1: Informationsblad till SWOT-analysen 

SWOT-analys över Skutskärs gröna resurser 

 

Figur 13: Diagram över Älvkarleby kommuns befolkningsutveckling 

Strategier för att få fler invånare till kommunen:  

 

Figur 14: Skildring över regionala utvecklingsstrategier 
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 Grönområden inom denna analys = Grönområden där människor har en möjlighet att 

vistas, umgås med andra människors och utöva aktiviteter. T.ex. parker, esplanader, 

skogsområden och ängar. 

 Viktigt att begränsa diskussionerna till grönområden enligt definitionen ovan och 

grönområden inom Skutskärs tätort.  

 Viktigt att skilja på STYRKOR och MÖJLIGHETER! 

 En styrka: Det är någonting som ÄR NU! Jag har en bra inkomst eller att jag 

är frisk.  

 En möjlighet: Att det finns chans för saker att hända. Jag har chans att 

vidareutbilda mig genom mitt arbete eller att jag har ett växande kontaktnät.  

 Ni har max tio minuter på er att skriva på varje del i analysen, sedan måste ni gå 

vidare till nästa del.  

 Det finns inget rätt eller fel, våga vara kreativa och utgå från Ert eget sätt att se på 

ämnet!  

Emma Eriksson 

Samhällsplanerarprogrammet, Högskolan i Gävle.  
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Bilaga 2: Resultat från Habo kommun 

Kapitlet innehåller resultatet från fallstudien av Habo kommun som har genomförts med 

checklistan i avsnitt 3.2.1. Nyckelord och nyckelbegrepp som ingår i innehållsanalysen i 

avsnitt 4.1.4 är understrukna för att tydligare visa vilka dessa nyckelord och nyckelbegrepp är. 

Svaren är hämtade från Habo kommuns grönstrategiplan (Habo kommun, 2008). 

1. 

Kommunen menar att de måste kunna erbjuda invånarna och besökarna en god livskvalitet, 

vilket kan göras genom god tillgång på gröna miljöer. Habo kommun vill att tätorterna inom 

kommunen ska präglas av en rik och varierad naturmiljö med höga naturvärden. Detta kan 

tolkas som att det finns goda förutsättningar för att ena de olika intressena och att arbetet med 

att bevara grönområden tas på fullt allvar från kommunen. Kommunens mål är dessutom att 

kunna erbjuda ”attraktiva boenden i en trygg miljö, nära till natur och rekreation samt 

utmärkta kommunikationer.” Med det målet framgår det att de olika intressena ska enas, det 

ska både finnas utrymme att skapa attraktiva boenden men det är även av stor vikt att bevara 

de naturvärden som finns inom kommunen.  

2. 

Kommunen menar att närheten till grönområden av varierande storlek och även utformning är 

av största betydelse och det är viktigt att det finns något som passar alla människor. Att 

kommunen kan erbjuda grönområden som kan bidra till att människor efter en hektisk dag på 

arbetet kan ladda om sina mentala batterier är en stor prioritering för kommunen. 

Grönområdena bidrar till mental vila och avkoppling och kommunen vill att grönområden 

integreras i bostadsområden mer aktivt så att det finns en ständig närvaro av det gröna för 

människor. Allt detta innebär att det ska finnas utrymme för människor att efter deras 

obligatoriska sysslor är avklarade så ska det vara enkelt att besöka grönområden och komma 

nära naturen. Det finns en vilja från kommunen att underlätta för invånarna att utnyttja 

naturen som finns inom kommunen. Kommunen menar även att det är av stor vikt att det 

inom planeringsskedet av nya bostadsområden finns en plan för hur området ska innehålla 

grönstruktur. Det finns annars en stor risk att de utrymmen som ”blir över” arbetas om till 

grönområde, vilket sällan leder till en väl sammanhållen känsla av natur. Kommunen har även 

en strävan att utveckla alla grönområden på så vis att de blir tillgängliga för funktionshindrade 

vilket öppnar upp naturen för alla invånare.  
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3. 

Habo kommun har en öppen inställning till det faktum att grönområden är en 

kostnadskrävande resurs men att det samtidigt finns stora kostnadsfördelar med att arbeta och 

utveckla naturen inom kommunen. Kommunen menar att det exempelvis är så att naturen ger 

stora ekologiska värden som bidrar till billiga kretsloppslösningar vilket i sin tur ger 

ekonomiska fördelar för kommunen. Habo menar även att tillgången till naturen bidrar till ett 

ökat friluftsliv, vila och återhämtning för människorna vilket leder till att hålla nere 

ohälsotalen inom kommunen. Även turismen inom kommunen drar fördelar av naturen och 

grönområdena. Habo kommun anser att en attraktiv ort eller kommun kan locka till sig både 

nya företagare, invånare och turister genom en hög trivselfaktor.  

4. 

Habo kommun har delat in deras grönområden i tre stycken huvudtyper, det är ”lekpark”, 

”parkområde” och ”skog”. I deras beskrivning till dessa indelningar framgår det att det inom 

lekparken ska finnas tillgång till väl utrustade lekplatser där små barn och deras föräldrar kan 

umgås. Dessa lekparker får inte vara för små och det måste finnas attraktiva element i parken 

som kan locka till lek. Kommunen är medveten om att det måste finnas möjlighet för barnen 

att leka och upptäcka saker, vilket kan göras om parken innehåller attribut som kan locka barn 

till lek. ”Parkområde” är olika slags naturområden som kan vända sig till en bred grupp av 

människor. Parken kan ha olika utformning och en blandning av olika inslag. Exempelvis 

klippta ytor kombinerat med mer ängsliknande delar och planerade promenadstigar. 

Kommunen vill att det inom stora naturområden ska finnas möjlighet till att sitta ner och vila 

och att det även är mörka delar är väl upplysta. Kommunen har en önskan om att den här 

typen av grönområden kan fungera som naturliga avskiljare mellan olika bostadsområden. 

”Skogen” är den sista huvudtypen och är ofta större områden som finns i utkanten på 

tätorterna. Dessa områden ska enkelt kunna nås av invånarna och det ska finnas möjlighet till 

motion och är ett sätt att uppleva naturen. 

5. 

Habo kommun har en mängd olika kulturella och historiska inslag i naturen. Exempelvis 

stenmurar, gamla vägar och stenrösen. Dessa inslag är naturliga komponenter i kommunens 

natur eftersom tätorterna har växt ut på gamla åkermarker och i det gamla 

jordbrukslandskapet. Kommunen är mån om att bevara fornlämningar för att kunna visa på 
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ortens historia och ge en bild av hur orten har utvecklats genom åren och varför landskapet ser 

ut som det gör idag.  

6. 

Inom kommunens strävan efter en variation mellan de tre olika huvudtyperna på grönområden 

finns det utrymme för en bred målgrupp att finna olika attribut som kan locka till ”lek”. För 

barnen finns främst lekparken men det finns stora möjligheter att locka till lek och upptäckter 

även i naturområden och framförallt i skogen.  

7. 

Det finns inga direkta mått på avstånd som kommunen använder sig av i arbetet med att 

människor ska ha nära till grönområdena och naturen. Men det finns en tydlig vision om att 

det ska finnas bostadsnära natur inom hela kommunen. Detta visar sig i den målsättning som 

kommunen har satt upp och som lyder på följande vis: ”Kommunen skall erbjuda attraktivt 

boende i en trygg miljö, nära till natur och rekreation samt utmärkta kommunikationer.” Att 

naturen är viktigt och att närhet till grönområden är något som Habo kommun lägger stor vikt 

vid är något som genomsyrar hela deras grönstrukturplan. Kommunen är väl medveten om att 

tillgång till parker och natur har stor positiv inverkan på människors hälsa, både fysisk och 

psykisk. För kommunen är bostadsnära natur av stor vikt eftersom det även är positivt för den 

mentala hälsan att uppleva naturen från hemmet eller arbetsplatsen.  
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Bilaga 3: Resultat från Nykvarns kommun 

Kapitlet innehåller resultatet från fallstudien av Nykvarn kommun som har genomförts med 

checklistan i avsnitt 3.2.1. Nyckelord och nyckelbegrepp som ingår i innehållsanalysen i 

avsnitt 4.1.4 är understrukna för att tydligare visa vilka dessa nyckelord och nyckelbegrepp är. 

Svaren är hämtade från Nykvarns kommuns grönstrategiplan (Nykvarns kommun, 2011). 

1. 

Nykvarns kommun anser att det är viktigt att skapa goda förutsättningar för en biologisk 

mångfald. En biologisk mångfald är av stor betydelse och särskilt när kommunen befinner sig 

i expansiva skeden och har siktet inställt mot en ökad befolkningsmängd. Nykvarns kommun 

arbetar med att skapa gröna korridorer som kan gå genom kommunen och även gröna lungor 

där det ska finnas möjlighet för biologisk mångfald att fortsätta utvecklas. Kommunen har 

som mål att vid nyanläggning av gaturum och gång- och cykelvägar så ska den gröna miljön 

tas med i beräkningarna och nyskapas i syfte att bidra med bra förutsättningar för bl.a. 

dagvattenhantering och gröna korridorer som bidrar till en ekologisk mångfald och en 

attraktiv gestaltning av både gaturummet men även av kommunen som helhet. Detta kommer 

även in under fråga nummer tre, hur de ekonomiska aspekterna tas med i planeringen av 

grönområden och parker. 

2. 

Kommunen är mån om att värna om de sociala värdena som kommer med en attraktiv 

omgivning och naturresurser till människorna. Kommunen är medveten om att människor mår 

väl av att vistas i naturen och att det är en rogivande och avkopplande plats för människor. I 

grönstrukturplanen skriver de följande: ”Boende- och arbetsplatsmiljöer med goda 

kommunikationer, hög trivselfaktor, attraktiva närmiljöer samt möjlighet till upplevelserika 

rekreationsskogar kan locka nya innevånare och företag.” (Nykvarns kommun, 2011: sid. 9). 

3. 

Enligt Nykvarns kommun så är grönområden multifunktionella. Grönområdena bidrar med 

ekosystemtjänster som vi människor får ”gratis” av naturen men som är av stor betydelse för 

alla levande organismer på jorden. Grönområden kan bidra till skugga, rening av dagvatten 

och kan även bidra till att minska kraftiga vindar. Grönområden hjälper även till att dämpa 

buller och bidrar till klimatförbättringar. Nykvarn menar att alla dessa funktioner bidrar till 

ekonomiska fördelar och mervärden i längden när naturen på egen hand kan påverka hur 
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miljön inom kommunen förbättras. Även det faktum att människor återhämtar sig från 

sjukdom, mental ohälsa och stress snabbare när det finns möjlighet att besöka grönområden i 

nära anslutning till hemmet bidrar till ekonomiska kostnadsfördelar för samhället och 

kommunen. En god folkhälsa är intressant ur många aspekter, men framförallt ur en 

ekonomisk synvinkel.  

4. 

Eftersom alla människor är individer och alla är olika från varandra så bör det finnas olika 

sorters parker och grönområden inom kommunen för att nå ut till en bred allmänhet. För att 

klara detta så har Nykvarns kommun olika rekommendationer för att leva upp till målen i 

planen, och det är bl.a. närheten och utformningen av grönområden som ska anpassas för 

äldre och funktionshindrade. För att en person med funktionshinder ska kunna nyttja parker 

och grönområden så bör det finnas ett urval, enligt kommunen, av anpassade områden som 

har släta och fasta stigar och vägar. För att alla människor ska kunna ta sig runt inom dessa 

områden så får inte heller sluttningen på stigarna vara brantare än 1:20. Detta innebär att på en 

sträcka av 20 meter så får inte lutningen vara större än 1 meter mellan den första och sista 

punkten på sträckan av 20 meter.  

Personer som av någon anledning är sjuka men även äldre personer kan ha svårt att komma ut 

och röra sig fysiskt. För att underlätta detta för befolkningen så bör det inom bostadsområden 

finnas väl upplysta stigar och promenadstråk, parkbänkar för vila men även för att få 

möjlighet att träffa andra människor. Att det inom grönområdena ska finnas träd och växter, 

möjlighet till skugga och inslag av vatten men även platser att vila och träffa andra människor 

är något som genomsyrar hela Nykvarns kommuns grönplan. 

Barn är en annan grupp som har speciella behov. Bl.a. så bör Boverkets riktlinjer på 

bostadsnära natur inom 300 meter prioriteras enligt Nykvarn. Barn har ett behov av att 

utforska och lära sig nya saker, detta påverkas via leken. För att bidra till en säker 

boendemiljö för barn och vuxna, bör målet om bostadsnära natur på 300 meter säkerställas. 

Barnens lek utvecklas i takt med att barnen blir äldre, och för att bidra till stimulerande 

lekområden för barnen så vill Nykvarns kommun bidra med olika typer av lekmiljöer. Det kan 

vara välutformade lekplaster med sandlådor och gungor men även naturligare skogsmiljöer 

med stubbar, stockar och stenar som har en positiv inverkan på barns fantasi och lek.  
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5. 

Enligt Nykvarn så ska alla grönområden anpassas efter plasten och ha sin egen identitet. När 

parker och grönområden planeras så bör stor hänsyn tas till parkens egna förutsättningar och 

åtgärder och förbättringsarbete ska anpassas efter parkens kvaliteter. Inom Nykvarns kommun 

finns det fyra stycken naturreservat, och ett av dem är Jägarskogen. Kommunens syfte inom 

Jägarskogens naturreservat är att bevara och utveckla skogsområden som är varierande och 

har höga naturvärden. Detta i sin tur har stor betydelse för friluftslivet. Kommunen har en 

vilja att i den mån det är möjligt återgå till gamla traditionella metoder för att bedriva 

skogsbruk, t.ex. lågintensiv plockhuggning. Genom användning av bl.a. plockhuggning men 

även bevara och utveckla de skogsområden som finns så hoppas kommunen att det ska vara 

möjligt att stärka och utveckla friluftslivet. 

6. 

Enligt Nykvarns kommun så finns det en strävan efter att erbjuda olika sorters parker till 

kommunens invånare. Torg, skogsområden, lekplatser, bostadsgårdar och gräsplaner är 

exempel på alternativ som kommunen arbetar med. Genom att ha en mängd olika parker och 

grönområden som invånarna kan använda så bidrar det till att det finns något som kan passa 

många. Kommunen är medveten om att det behöver finnas olika element som kan tilltala olika 

människor, i olika ålder och med olika förutsättningar, som bidrar till att det finns möjlighet 

till lek. Det är enligt Nykvarns kommun parkens utformning som sätter gränserna för vad som 

är möjligt inom parkens gränser. Naturen har rogivande effekt på människors välbefinnande, 

och naturen är samtidigt en möjlig plats för fysisk aktivitet, motion och lek. Naturen bidrar 

även till en skaparvilja hos människor, och Nykvarns kommun vill bidra till att förstärka dessa 

delar för kommunens invånare. 

7. 

Nykvarns kommun arbetar med Boverkets riktlinjer för bostadsnära natur på 300 meter. Det 

finns inom kommunen många gröna ytor som blandas med bebyggelse och kommunen vill att 

det ska vara möjligt för alla att inom 300 meter kunna nå någon av kommunens parker och 

grönområden. Dock så kan innehåll, storlek och utformning variera, men det ska vara möjligt 

att komma i kontakt med naturen. Kommunen är även mån om att vägen mellan hemmet och 

grönområdet inte får brytas av en större trafikerad väg eller dylikt.  

Kommunen har även tagit hänsyn till närheten till ett större skogsområde och 

rekreationsområde. I detta material så är ett rekreationsområde ett område på minst 50 ha. 
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Inom denna del har kommunen önskemål om att det bör finnas tillgång till 

rekreationsområden inom 2000 meter från bostaden.  
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Bilaga 4: Resultat från Örebro kommun 

Kapitlet innehåller resultatet från fallstudien av Örebro kommun som har genomförts med 

checklistan i avsnitt 3.2.1. Nyckelord och nyckelbegrepp som ingår i innehållsanalysen i 

avsnitt 4.1.4 är understrukna för att tydligare visa vilka dessa nyckelord och nyckelbegrepp är. 

Svaren är hämtade från Örebro kommuns grönstrategiplan (Örebro kommun, 2006).  

1. 

Örebro kommun har en väl utvecklad plan för grönområdena, och skriver i sitt material 

följande ”Grönstrukturen har samma dignitet som bebyggelsen, infrastrukturen och den 

teknologiska strukturen och tillsammans formar de staden till en hållbar enhet.” (Örebro 

kommun, 2006: sid. 9). Detta beskriver väl hur kommunen väger de olika delarna i staden mot 

varandra och att grönområden har samma prioritet som andra delar i staden. Under Örebros 

utveckling har grönstrukturen förändrats, vilket kan vara en bidragande faktor till att 

kommunen nu tar seriöst på frågor gällande utvecklingen av staden och dess gröna natur. 

Tidigare hade Örebro tydliga gröna kilar som gick från centrum och mot stadens 

ytterområden. Men med tiden har dessa utarmats mer och mer i takt med att staden växer och 

fler människor väljer att bosätta sig i Örebro. Det tydliga mönstret som nu präglar Örebro stad 

är ett grönt bälte runt staden. Men Örebro kommun har med deras program för Örebros 

grönstruktur satt tydliga mål för hur grönområden och parker ska bevaras inom tätorter. Bl.a. 

så har Örebro kommun tagit ställning till både försiktighetsprincipen och 

kompensationsprincipen. Dessa två principer innebär att kommunen tar hänsyn till förluster 

av träd och grönområden och ersätter förlorade träd och grönområden på snarlika platser i 

närheten. 

2. 

Kommunen är mån om att bevara alla innerstadens parker i sin helhet, vilket bidrar till att 

gynna människors resursbudget. Även det mål som kommunen har satt upp gällande de båda 

könens lika rätt till att få en meningsfull fritid, genom att bidra med olika inslag i parkerna 

och grönområden så att dessa kan rikta sig till både killar och tjejer.  

3. 

Enligt Örebro kommun ska ”…stadens struktur präglas av närhet till parker och gröna stråk 

vilka leder till större natur- och rekreationsområden. Värdet av tätortsnära skogar ska 

beaktas. ” (Örebro kommun, 2006: sid. 6). Kommunen menar att grönområden och parker 
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fyller viktiga funktioner för kommunens invånare. Grönområden bidrar enligt Örebro 

kommun med möjlig plats för sociala möten och med möjlighet till fysisk aktivitet. Enligt 

kommunen så är grönområden en viktig del i att kunna erbjuda invånarna lugna platser som 

kan besökas för att få uppleva lugn och ro. Örebro kommun värdesätter grönområden som är 

så pass stora att de kan bidra med en tyst plats i en annars stressad och bullrig miljö som en 

tätort kan ha. Dessa delar är element som är relativt kostnadskrävande, men som är värdefulla 

inslag i stadsmiljön och ger tillbaka positiva kvaliteter till invånarna. Några viktiga delar i en 

boendemiljö för människor är enligt Örebro kommun möjligheten för boende/patienter på 

ålderdomshem, sjukhus och sjukhem att från sina rum ha utsikt över grönområden och i den 

mån det är möjligt även ha tillgång till grönområden. En sådan möjlighet bidrar till att 

människor tillfrisknar snabbare än om vyn från sjukrummet hade varit en betongvägg.  

 

Det framgår i kommunens material att grönområden är en värdefull resurs, och det finns 

många fördelar med att behålla och utveckla grönområden. Bl.a. menar Örebro kommun att 

15 ton stoft från exempelvis biltrafik och utsläpp kan filtreras bort av en hektar lövskog. Detta 

bidrar till att förbättra luftkvaliteten i tätorter.  

 

4. 

Örebro kommun är väl medvetna om att grönområden kan ses ur olika perspektiv beroende på 

vem som upplever grönområdet. Detta kan enligt kommunen bero på ålder, tidigare 

erfarenheter, sinnesstämning och i vilket skede i livet som personen befinner sig i. 

Kommunen är även väl medvetna om att det finns delar i ett grönområde eller en park som 

betyder extra mycket för människor, och det kan exempelvis vara naturlig vegetation, 

strömmande vatten och öppna vattenytor, kulturmiljöer, att platsen har en historia och att 

traditioner är betydelsefulla.   

Inom Örebro kommuns arbete med grönområden och parker finns även Grahns (1991) åtta 

parkkaraktärer med som en viktig del i arbetet. Detta är särskilt intressant då det visar stor 

medvetenhet och intresse att kommunens parker och grönområden ska nå ut till en bred 

allmänhet.  

5. 

Enligt Örebro kommun så är begreppet ”kulturhistoriska miljöer” ett relativt vitt begrepp. 

Inom deras eget material ingår den fysiska miljön, med byggnader och omgivande gröna 
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miljöer såsom betesmarker, åkrar, ängar, parker och trädgårdar. Enligt kommunen så är dessa 

inslag många gånger miljöer som kan vittna om en gammal historia där människor sedan 

tidigare har levt och verkat. Olika platser i staden kan olika stor kulturell betydelse för olika 

människor, och det är enligt Örebro kommun av stor vikt att ta hänsyn till det när det kommer 

till att planera staden. Parkerna inom Örebro kommun har en historisk betydelse, och anlades 

av en del borgare som enligt Örebro kommun hade en ”moralisk aspekt”, eftersom parkerna 

kom till för att bidra med en alternativ mötesplats för den ”arbetande befolkningen” istället 

för att besöka det ”fördärvliga kroglivet”. Men parkerna var även ett sätt att synas för de 

”finare” och en social mötesplats att umgås med andra människor.  

Örebro kommun ligger belägen i ett område i Sverige som är rikt på kulturhistoriska 

lämningar, och detta är resurser som kommunen försöker ta vara på och använda i sitt arbete 

med grönområdena. Många människor intresserar sig särskilt för gamla fornlämningar och 

historien bakom dessa och det är ett bra alternativ att arbeta samman dessa delar för att nå ut 

till en bred allmänhet. 

För att bidra till en ökad medvetenhet bland invånare och tursiter har kommunen ett antal 

konstpromenader som går på ett par platser i Örebro. Dessa är till för att visa den konst som 

finns inom kommunen på ett enkelt vis och göra konsten tillgänglig för allmänheten (Örebro 

kommun, 2012b).  

6. 

Örebro kommun arbetar med Grahns (1991) åtta parkkaraktärer för att ha parker och 

grönområden som kan locka en bred målgrupp. Detta innebär att det inom kommunen finns 

parker med olika ändamål, lugna och rogivande parker, parker för lek och större 

naturområden för upplevelser och nyfikenhet. 

7. 

Örebro kommun är medvetna om att den bostadsnära naturen har stor en stor betydelse för 

människorna som bor och verkar i staden. Därför har kommunen tagit ställning till att bevara 

den bostadsnära naturen och ta dess värde i beaktande när kommunen planerar den fysiska 

miljön och att hänsyn ska tas till grönområden nära bostäder.  

För att människor ska använda och besöka grönområden bör de enligt Örebro kommun finnas 

lättillgängliga, och inom fem minuters promenad. För barn, äldre och funktionshindrade så 
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innebär detta 200 meter i praktiken. Kommunen arbetar med att göra grönområdena öppna 

och tillgängliga för alla människor, barn, vuxna, äldre och funktionshindrade. Även att 

grönområdena inte blockeras av stora barriärer som trafikleder eller industriområden är 

viktigt. Att det finns väl utvecklade gång- och cykelvägar inom kommunen är en viktig del 

enligt Örebro kommun, eftersom det är en bidragande del i hur människor kan ta sig mellan 

olika platser till fots eller med cykel. 

 


