Grönområden för fler

Vistelse i grönområden har positiv påverkan på människors fysiska och
psykiska hälsa. Men hur kan man skapa en attraktivitet som gör områden
användbara och lockande för breda befolkningsgrupper, och som innebär
att fler besöker dem? Barn, ungdomar, äldre, personer med funktions
nedsättning samt grupper med utländsk bakgrund och socioekonomiskt
svaga, är grupper som är utsatta för hälsorisker i större utsträckning än
andra. De har också olika behov och syn på vad som är ett attraktivt
grönområde.
Den här skriften vänder sig i första hand till dem som arbetar med fysisk
planering och till folkhälsoplanerare på kommunal nivå. Folkhälsoinstitutet
vill med denna skrift lyfta olika gruppers specifika behov och ge planerare
vägledning i hur grönområden kan göras attraktiva för grupper som, mer
än andra, är utsatta för hälsorisker.
Projektgruppen har bestått av Anna-Karin Johansson, Sara Kollberg och
Kent Bergström vid Statens folkhälsoinstitut. Rapporten är framtagen i
samråd med Borås kommun, Örnsköldsviks kommun, Östersunds
kommun, Naturvårdsverket, SLU, Skogsstyrelsen, Boverket, Länsstyrelsen
i Stockholms län samt med berörda sakområdesansvariga inom institutet.
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Förord

har positiv påverkan på människors fysiska och
psykiska hälsa. Men hur kan man skapa en attraktivitet som gör områden
användbara och lockande för breda befolkningsgrupper, och som innebär
att fler besöker dem? Barn, ungdomar, äldre, personer med funktionsnedsättning samt grupper med utländsk bakgrund och socioekonomiskt svaga,
är grupper som är utsatta för hälsorisker i större utsträckning än andra. De
har också olika behov och syn på vad som är attraktiva grönområden.
Denna skrift ska ses i ett sammanhang där Statens folkhälsoinstitut arbetar med byggda miljöers betydelse för hälsan på olika sätt. Regeringsuppdraget ”Byggd miljö och fysisk aktivitet”, som slutrapporterades december
2008, är ett och det pågående ”Checklista för utformning av bostadsområden” ett annat. ”Grönområden för fler” är ett tredje och i enlighet med
det övergripande folkhälsopolitiska målet att skapa samhälliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen vill Folkhälsoinstitutet med denna skrift lyfta olika gruppers specifika behov och ge
planerare vägledning i hur grönområden kan göras attraktiva för grupper
som, mer än andra, är utsatta för hälsorisker.
Projektgruppen har bestått av Anna-Karin Johansson, Sara Kollberg
och Kent Bergström vid Statens folkhälsoinstitut. Rapporten är framtagen i samråd med Borås kommun, Örnsköldsviks kommun, Östersunds
kommun, Naturvårdsverket, SLU, Skogsstyrelsen, Boverket, Länsstyrelsen
i Stockholms län samt med berörda sakområdesansvariga inom Folkhälsoinstitutet.

Vistelse i grönområden

Sarah Wamala
generaldirektör
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Sammanfattning

finns grönområden som av olika anledningar inte fullt
ut nyttjas av kommuninvånarna. Här kan det finnas ett behov att se över
hur man kan höja kvaliteten på områdena. I andra kommuner råder ett
exploateringstryck, vilket gör att grönområden blir attraktiva att bebygga.
I dessa fall behöver olika områden kunna jämföras med varandra för att
göra rätt prioriteringar. Ett mål är att den här rapporten, som även innehåller en checklista för bedömning av grönområden, ska kunna ge stöd i
olika sammanhang.
Ett övergripande syfte med denna skrift är att redovisa faktorer som
gör grönområden mer attraktiva ur olika befolkningsgruppers synvinkel,
så att besök blir möjliga. Tillgång till attraktiva grönområden ger nämligen förutsättningar för god hälsa i befolkningen, men det finns grupper i
samhället som är mer angelägna i folkhälsosammanhang. Dessa är barn,
unga och äldre men även andra grupper som är utsatta för hälsorisker:
personer med funktionsnedsättning, personer med utländsk bakgrund och
socioekonomiskt svaga grupper.
Forskning visar att vistelser i naturen har positiv betydelse för såväl den
fysiska som psykiska hälsan. Den fysiska aktivitetsnivån ökar, kroppen
återhämtar sig, stressnivån sjunker och dessutom ger naturen skydd under
värmeböljor, något som är extra viktigt för barn, äldre och personer med
funktionsnedsättning. Grönområden kan även främja socialt deltagande
och interaktion mellan människor.
Bra grönområden främjar barns psykiska, sociala, fysiska och motoriska utveckling. Vistas barn mycket i grönområden påverkas koncentrationsförmågan positivt, de rör på sig mer och är friskare. Bra grönområden
i sammanhanget kan exempelvis vara vidsträckta, lummiga och omväxlande med stora öppna ytor som innehåller stockar, stenar och stubbar att
bygga med och klättra på. Även ”ostädade” stråk där det går att bygga
gångar, gömslen och kojor, men också fruktträd och vatten som inbjuder
till vattenlek, är positiva inslag.
Finns möjligheten för äldre att fortsätta vara aktiva på olika sätt bidrar
detta till ett gott åldrande. Faktorer som bidrar till attraktivitet är grönska,
vatten, skugga, vackra vyer helst med vidsträckt utsikt, sittplatser och möjligheter att se och träffa andra människor. Att känna igen växter och djur
är också betydelsefullt, likaså naturliga målpunkter dit man kan söka sig.
Platser som upplevs isolerade, och dessutom saknar sittplatser, kan inge
oro och ängslan. Oron kommer både av insikten att man kan falla utan att
någon kommer till ens hjälp och av risken att utsättas för våld.
Eftersom många funktionsnedsättningar gör att man inte kan motionera
på samma sätt som andra, kan tillgängliga grönområden göra det möjligt
att upprätthålla och utveckla det som fungerar genom fysisk aktivitet. Att

I vissa kommuner
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det ska vara möjligt att förflytta sig självständigt och säkert i miljön är
självklart. Detta kan åstadkommas genom exempelvis jämna, fasta underlag, genom att göra det möjligt att undvika trappor, branta sluttningar
och trånga passager samt att det finns rymliga toaletter, anpassade räcken,
belysning med mera.
Socioekonomiskt svaga grupper och de med utländsk bakgrund nyttjar
grönområden i mindre utsträckning än andra grupper. Bland dessa är graden av fysisk aktivitet lägre men också ohälsan större. De har inte heller i
lika stor utsträckning tillgång till fritidshus eller egen trädgård, vilket ger
dem sämre förutsättningar att vistas i gröna miljöer. För att attrahera breda
befolkningsgrupper kan satsningar göras på promenadstråk med naturliga
målpunkter, grillplatser, mötesplatser, fiskevatten och dess närmiljöer samt
på marker för bär- och svampplockning. Tydlig och översatt information
om allemansrätten med mera, är också viktigt för att nå personer med
annat modersmål.
En checklista med en handledning presenteras som hjälp för att identifiera grönområdens olika kvaliteter och för att säkerställa att de olika
befolkningsgruppernas behov blir tillgodosedda. Den kan exempelvis
användas vid exploateringstryck och vid behovsinventeringar samt vid
utveckling av befintliga grönområden.
Närheten har betydelse – ju närmare, desto större sannolikhet för regelbundet nyttjande. Ungefär 300 meter är människor beredda att regelbundet gå till ett grönområde. I ett GIS-avsnitt (geografiskt informationssystem) ges förslag på hur man kan kartlägga vilka befolkningsgrupper med
avseende på ålder, kön, inkomst och utbildningsnivå som bor inom olika
avstånd från grönområden. Avsnittet visar även på möjligheten att göra en
kartläggning av verksamheter i närområdet som kan förväntas ha intresse
av att nyttja områdena i pedagogiskt syfte och/eller för rekreation. Det
innehåller dessutom en metodskiss på hur man kan få en översiktlig bild
av hur stor andel av en tätortsbefolkning som har mer än 300 meter till
närmaste grönområde.

sammanfattning
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Summary

In some municipalities , there are green open spaces that for various reasons

are not fully used by the residents of the municipality. Here, there may be a
need to review how to increase the quality of these areas. In other municipalities, there is a prevailing atmosphere of development pressure, making
the green open spaces attractive to build on. In these cases, different green
open spaces need to be compared with each other to be able to make the
right prioritisations. One objective of this report, which also includes a
checklist for the assessment of green open spaces, is to be able to provide
support in such situations.
An overall objective of this report is to present factors that make green
open spaces more attractive from the viewpoint of various groups of the
population to make visits possible. Access to attractive green open spaces
namely provides the pre-requisites for good health in the population, but
there are groups in society that are in greater need of attention from a
public health perspective. These are children, young people and the elderly,
as well as other groups at risk of poor health: people with disabilities,
people of foreign backgrounds and socio-economically weak groups.
Research indicates that time spent in nature has a positive impact on
both physical and mental health. The level of physical activity increases,
recuperation takes place, stress levels decline and nature also provides
protection during heat waves, something which is extra important for
children, the elderly and people with disabilities.
Good green open spaces promote children’s mental, social, physical and
motor development. If children spend a great deal of time in green open
spaces, their ability to concentrate is affected positively; the children are
more physically active and are healthier. Good green open spaces for children can, for example, be large, thickly wooded and varying with large
open spaces that have logs, stones and stumps to build with and climb
on. “Unkempt” stretches, where pathways, hiding places and forts can
be built, fruit trees and water that encourages water games are positive
elements for children that incite the imagination and activity.
If the possibility exists for the elderly to continue to be active in different ways, it contributes to good ageing for them. What contributes to
the attractiveness of these areas is greenery, water, shade, beautiful views
preferably with expansive outlooks, places to sit and the possibility of
seeing and meeting other people. Recognition of plants and animals is also
significant. Places that are perceived as isolated, which also lack places to
sit, can incite worry and anxiety. This worry comes both from the insight
that one could fall without anybody coming to one’s aid and from the risk
of being exposed to violence.
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Accessible green open spaces can make it possible to maintain and develop what works through physical activity, because many disabilities mean
that one cannot exercise in the same way as others. It being possible to
move about independently and safely in the environment is a given. This
can be achieved, for example, through even, firm surfaces, it being possible
to avoid stairs, steep inclines, narrow passages, there being spacious toilettes,
adapted railing and lighting, etc.
Socio-economically weak groups and those with foreign backgrounds
use green open spaces to a lesser extent than other groups. Among these
groups, the degree of physical activity is also lower and poor health is
also more widely spread. They also do not have as much access to holiday
cottages or their own gardens as other groups, which results in fewer chances
of spending time in green environments. To attract broad groups of the
population, investments can be made on walking paths with natural destinations, places for grilling, meeting places, places to fish and their nearby
environments as well as land for picking berries and mushrooms. Clear
and translated information about the common right of access to private
land, etc. is also important to reach people with another mother tongue.
A checklist with a guide is presented that can be an aid in identifying the
various qualities of the green open spaces and in ensuring that the various
groups of the population’s needs are met. This can, for example, be used
upon development pressure and in needs inventories as well as in the development of existing green open spaces.
Proximity is significant – the closer, the more likely regular use is. People
are prepared to regularly walk approximately 300 metres to a green open
space. In one GIS section, proposals are given of how to map what population groups, in terms of age, gender, income and level of education, live
within different distances from the green open spaces. A mapping proposal
is also included of educational and care institutions, for young and old,
in the local area that can be expected to be interested in using the spaces
for educational purposes and/or for recreation. This section also includes
a method outline of how to obtain an overall illustration of how large a
part of the urban population lives further than 300 metres from the closest
green open space.

summary
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Inledande bakgrund

Naturen är en plats där man kan mobilisera kraft och vara fysiskt aktiv. Forskning
visar dessutom på positiva samband mellan natur och hälsa. Fysisk planering på lokal
nivå har stor påverkan på olika gruppers tillgång till, och möjlighet att nyttja, grönområden för fysisk aktivitet och rekreation. Detta är också kärnan i folkhälsopolitiken,
att ge förutsättningar för ökad livskvalitet vilket i slutänden påverkar hälsan.
Vad som påverkar folkhälsan spänner över ett brett fält och omfattar många aspekter
i människors vardag: Mötesplatser som ger möjlighet till social samvaro, tillgänglighet,
trygghet, säkerhet, bra uppväxtmiljöer, frihet från buller, möjlighet till fysisk aktivitet
och rekreation med mera. Vid fysisk planering kan de specifika problemen vara:

•
•
•
•
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Hur utformas attraktiva gångstråk?
Hur kan man utveckla grönområden så att fler besöker dem?
Hur skapar man gröna mötesplatser som upplevs trevliga?
Vilka grönområden är värda att satsa på?

inledaNDE BAKGRUND

Det finns grupper i samhället som är mer angelägna i folkhälsosammanhang och det är barn, unga och äldre (1). Det finns även andra grupper som
är utsatta för hälsorisker, exempelvis personer med funktionsnedsättning,
men även personer med utländsk bakgrund och socioekonomiskt svaga
grupper. Orsakerna till varför många av dessa inte kan eller vill besöka
park- och friluftsområden varierar och ett övergripande syfte med denna
skrift är därför att redovisa vilka faktorer som gör grönområdena mer
attraktiva ur olika gruppers synvinkel.
Regeringen lyfter fram bostadsnära natur i 2008 års folkhälsoproposition
(1). Där poängteras väsentligheten i att bevara och utveckla parker och grönområden samt ge möjlighet för vila och motion. Nåbarhet till natur inom
300 meter från bostaden bör i framtiden också beaktas i planeringen och
förvaltningen av bebyggelse för att främja fysisk aktivitet. Många kommuner
har emellertid grönområden som av olika anledningar inte fullt ut nyttjas av
kommuninvånarna. Här kan det finnas ett behov att se över hur man kan
höja kvaliteten på områdena. I en del kommuner råder exploateringstryck,
vilket gör att grönområden blir attraktiva att bebygga. Där behöver olika
grönområden kunna jämföras med varandra för att rätt prioriteringar ska
göras. Denna vägledning kan vara ett stöd i dessa exempel. Det förutsätts att
kommuner har kompetens att kunna sätta in informationen i rätt planeringssammanhang, i de planeringsverktyg och utifrån de lagar och förordningar
som finns gällande markplanering. Viktiga sådana är plan- och bygglagen
(PBL), miljöbalken, grönstrukturprogram, skötselplaner men även landskapskonventionen och barnkonventionen samt rekommendationer från
statliga myndigheter som Socialstyrelsen, Räddningsverket, BRÅ med flera.

MÅL F ÖR FOLK HÄLSOPOLITIKEN
Målet för folkhälsopolitiken är ”att skapa samhälleliga förutsättningar för
en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen”. Målet ska uppnås genom
insatser av myndigheter, landsting, kommuner med flera inom ett stort antal
politikområden som har anknytning till folkhälsans målområden. De grönmarkerade målområdena är relevanta för fysisk planering:
1.	Delaktighet och inflytande i samhället
2.	Ekonomiska och sociala förutsättningar
3. Barns och ungas uppväxtvillkor
4. Hälsa i arbetslivet
5.	Miljöer och produkter
6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
7. Skydd mot smittspridning
8. Sexualitet och reproduktiv hälsa
9. Fysisk aktivitet
10.	Matvanor och livsmedel
11. Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel

inledaNDE BAKGRUND
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Från rikemansnöje till vardagsrekreation
Först under slutet av 1800-talet växte friluftsliv, som vi känner det i dag,
fram och det anlades bland annat parker och friluftsområden (2, 3). Till en
början var det främst överklassen i städerna som hade möjlighet att utöva
friluftsliv och koppla av i naturen. Till den stora allmänheten spred sig
friluftslivet först på 1930-talet, då den fysiska och psykiska påfrestningen
i arbetslivet skapade ett behov av rekreation och avspänning även för en
bredare skara av människor. Främjande av friluftsliv blev därför en relativt
viktig politisk fråga under 1930-talet då den första semesterlagstiftningen
med två veckors semester kom. En fritidsutredning tillsattes som hävdade att
folkets möjligheter till vistelse i naturen under semestern skulle underlättas.
1930-talet innebar alltså en breddning och demokratisering av friluftslivet
som hittills hade dominerats av överklass och då särskilt män (4).
Allteftersom den materiella standarden ökade, blev friluftslivet mer
”materialiserat”. Tillgång till fritidshus, båtar och utrustning ökade. Friluftsfrågorna fick en mer framskjuten plats under 1970-talet med en kraftig
utbyggnad av motionsanläggningar, motionsspår och vandringsleder. Från
mitten av 1980-talet avtog den offentliga sektorns resurser och ansvar för
friluftsliv (5), men under 2000-talet har frågorna åter fått en renässans på
den politiska agendan (6).
Under hela 1900-talet har rekreation i allmänhet framhållits som ett sätt
att möta problem med ohälsa, genom att söka sig till miljöer som ger lugn,
ro och återhämtning. Den svenska friluftstraditionen har under hela perioden haft en underton av moralisk uppmaning. Fördelarna med att vistas i
naturen har till stor del kommit att handla om att utveckla kroppen, bidra
till säkerhet och överlevnad samt fostra och utveckla mental stabilitet (2).
Friluftsliv har framför allt inte varit ett mål i sig utan ett medel till hälsa,
naturkänsla, självinsikt, disciplin, kunskap, etc. (7).

Allt fler bor i tätorter – om förutsättningar
Under samma period, det vill säga 1900-talet, bor en allt större andel av
befolkningen i tätorter – numera över 80 procent (8). Motsvarande siffra vid
mitten av 1800-talet var endast 10 procent. Den tätorts- och bostadsnära
naturen är en viktig förutsättning för många människor, i den meningen
att dessa områden lätt kan nås och därför ger möjlighet till dagliga besök.
Det är dessa förutsättningar som främst utvecklar utomhusrekreation och
det sätt som människor umgås med naturen. Hur man umgås med naturen
beror till stor del av platsen man är på, ekonomiska förutsättningar, inflytande från omgivningen, både det närmaste sociala umgänget men också
samhället i stort, samt vad samhället gör med naturen (9).
”Vad samhället gör av naturen” kan handla om att tätortsnära natur
tas i anspråk där tätorterna växer och hur detta görs. Tillgängligheten försämras om barriärer skapas i form av exempelvis vägar som är svåra att
passera och gör att det inte är lika självklart att ta sig ut till grönområden
på andra sidan. Hur tätorter är utformade, kvaliteten i tätortsnära grönområden och tillgången till olika transportsystem påverkar bland annat
graden av fysisk aktivitet i vardagen (10).
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Definitioner
Grönområden. De grönområden som åsyftas här kan definieras som tätortsnära natur eller stråk som lämpar sig för rekreation i form av fysisk
aktivitet eller vila eller både och, och som får beträdas av allmänheten.
Detta diskvalificerar alltså villaträdgårdar, åkermark, gräsytor mellan trafikerade vägar med mera. Olika grönområden lämpar sig för olika aktiviteter beroende på områdets storlek, form och innehåll.
Tillgänglighet. Egenskaper som gör ett område användbart. Till största del
ligger fokus i denna skrift på tillgänglighet inom grönområden. I vilken
omfattning ett grönområde är tillgängligt bör diskuteras på lokal nivå med
stöd av checklistan som senare presenteras.
Närhet till grönområde. Forskningen har visat att 300 meter är det avstånd
människor längst är beredda att gå till ett grönområde för att det ska
användas ofta. Närheten har störst betydelse för barn, personer med funktionsnedsättning, äldre och sjuka (8).
Attraktivitet. Med attraktivitet avses att ett grönområde dels ska kännas
tilltalande och lockande, dels vara användbart och tillgängligt.

Presentation av upplägget
Den här skriften vänder sig i första hand till dem som arbetar med fysisk
planering och till folkhälsoplanerare på kommunal nivå. Den ska ge vägledning för att kunna ta hänsyn till hälsoaspekter vid fysisk planering till
exempel då ett grönområde ska utvecklas. Skriften kan också vara ett
stöd för folkhälsoplanerare när ett yttrande över remiss inom ett planområde ska skrivas. Den kan också fungera som ett diskussionsunderlag då
folkhälsoplanerare och representanter från plankontor behöver definiera
områden som är mer eller mindre tillgängliga.
Inledningsvis presenteras ett kort forskningsavsnitt, som visar exempel på
grönområdens betydelse för såväl den fysiska som den psykiska hälsan.
Därefter pekas på vad som gör grönområden attraktiva, dels allmänt,
dels för olika befolkningsgrupper, som barn, äldre och personer med funktionsnedsättning. Här finns även ett avsnitt om grupper som sällan eller
aldrig nyttjar grönområden. Samtliga dessa avsnitt ligger sedan till grund
för den checklista för bedömning av attraktivitet som presenteras.
Därefter lyfts exempel från kommuner som på olika sätt har utvecklat
eller håller på att utveckla attraktiva och funktionella grönområden, alternativt arbetar med metoder för att öka användandet av dessa.
Avslutningsvis redovisas ett metodblock för inventering av grönområden och dess närområden. När det gäller grönområden utgörs denna del
av en checklista med handledning. När det gäller närområdena handlar det
om, att med hjälp av GIS (geografiskt informationssystem), kartlägga vilka
befolkningsgrupper som bor i anslutning till grönområden samt verksamheter i närområdet som kan tänkas nyttja områdena för olika syften. Detta
avsnitt innehåller även en metodskiss på hur det är möjligt att skapa en
översiktlig bild av hur stor andel av en tätortsbefolkning som har mer än
300 meter till närmaste grönområde.

inledaNDE BAKGRUND
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Grönområdens betydelse
för den fysiska och psykiska hälsan

Sammanfattning
• Vistelser i naturen har, förutom för den fysiska hälsan, även stor betydelse för den
psykiska.
• Återhämtning sker bäst i en situation där mycket oavsiktlig eller spontan uppmärksamhet används. Naturmiljöer har visat sig vara effektiva i detta avseende.
• Grönområden kan främja socialt deltagande och interaktion mellan människor.
• Undersökningar har visat att den vanligaste typen av aktivitet i parker och grönområden är motionsaktiviteter som exempelvis promenader.
• För barn finns det ett samband mellan deras fysiska aktivitetsnivå och tillgängligheten till grönområden samt antalet närliggande lekplatser.
• Forskning har visat att 300 meter utan trafikerade vägar eller barriärer är en gräns
för hur långt människor är beredda att gå till ett grönområde för att det ska nyttjas
regelbundet.
• Människor söker sig till ostörda, variationsrika, naturpräglade och välskötta miljöer för välbefinnande och återhämtning.
• Forskning visar att ju närmare man har till ett grönområde, desto mindre stressad
känner hon sig.
• Grönområden kommer i framtiden att spela en allt viktigare roll som klimatreglerare i tätorter. Tätortsnära grönområden kan vid värmeböljor sänka temperaturen
avsevärt. Äldre, barn och personer med funktionsnedsättning är extra känsliga för
värmeböljor.
14
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• Vegetation fungerar som en grön lunga som filtrerar bort luftföroreningar.

Grönområdens påverkan på människans välbefinnande
Naturvistelser är ofta förknippade med promenader eller annan typ av
motion vilket har stor betydelse för den fysiska hälsan. Forskning visar
också att närhet till grönområden främjar promenader och andra former
av fysisk aktivitet. Dessutom har naturvistelser stor betydelse för den psykiska hälsan (10, 11).
Paret Kaplan, två amerikanska psykologer, gjorde på 1970-talet en studie av hur naturvistelse påverkar människor, som fortfarande hänvisas till
i modernare forskning. Erfarenheter av naturvistelse var lugnande, rofylld,
”helande” samt gav känslan av tillhörighet med naturen. Kaplans teori
om naturens helande egenskaper är att vi människor tar in omvärlden på
två olika sätt – med riktad respektive spontan uppmärksamhet. Den riktade uppmärksamheten innebär att människan fokuserar på det viktiga,
sitt huvuduppdrag, och sorterar samtidigt bort alla andra intryck. Den
används i det dagliga livet när vi ska komma ihåg saker, planera och fatta
beslut samt kräver stor koncentration och kostar mycket energi (12, 13).
Om det inte finns möjlighet att koppla bort den riktade uppmärksamheten och återhämta sig finns risken, enligt Kaplan, att drabbas av psykisk
utmattning. Återhämning sker då bäst i en situation där mycket oavsiktlig
eller spontan uppmärksamhet används. Naturmiljöer har visat sig vara
mycket effektiva i detta avseende. I naturen ges intryck av susande träd
och porlande bäckar, men dessa intryck är ”mjuka” och uppmuntrar till
spontan uppmärksamhet som inte kräver någon ansträngning. Att vistas
i naturen medför alltså enligt Kaplan att kroppen har möjlighet att återhämta sig psykiskt och koppla av från alla ”riktade” intryck som finns runt
omkring oss (11, 12).
Forskare har även visat att grönska är nyttig för människan vid vistelse
inomhus. Enbart tillgång till grönska såväl utanför fönstret som i form av
krukväxter inverkar positivt på arbetslivet. De anställda känner sig mindre
stressade, är nöjdare med sina jobb och blir mer kreativa (11, 14).
Den amerikanske miljöpsykologen Ulrich har i sin forskning kommit
fram till att patienter med utsikt mot ett grönområde tillfrisknar snabbare
och mår generellt mindre dåligt under konvalescenstiden än patienter med
utsikt mot en slät tegelvägg. Han har också visat att testpersoner påverkas
mer positivt av diabilder som återger natur än stadsmiljö. Dels uppgav
testpersonerna själva att de mådde bättre, dels visade det sig bland annat i
lägre blodtryck (15).
Naturens positiva påverkan på människor bekräftas i en studie där
Boverket har undersökt upplevelser av vistelse i grönområden. De flesta
tillfrågade angav då att det allmänna välbefinnandet ökar när de vistas i
naturen (16).

Olika förklaringar till varför vi påverkas av vistelse i grönområden
Biologen Edward O Wilson har lanserat en förklaring till människans positiva respons på vistelse i naturen. Teorin kallas biofili och förklaringen är
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enligt Wilson att människor undermedvetet söker kontakt med och tycker
om att vistas bland andra levande arter (såväl växter som djur). Denna egenskap ska enligt detta synsätt ha växt fram under miljoner år med hjälp av det
naturliga urvalet, eftersom en nära relation med naturen historiskt sett gynnat vår överlevnad (17).
Ulrichs teori om varför vi mår bra av att komma i kontakt med naturen
bygger på teorin om biofili och är evolutionär – människor slappnar av
och känner sig trygga när de vistas i naturområden som påminner om vårt
”urhem” (11).
Förutom den evolutionära eller biologiska förklaringen till människans
välbefinnande när vi vistas i naturen kan upplevelsen också vara kulturellt
betingad. Exempelvis kopplar den kristna tron tydligt samman människan
och naturen genom skapelsen och vistelsen i Edens lustgård samt paradiset
som väntar efter döden (18). I Sverige växte den romantiska synen på ”den
svenska naturen” fram bland de bildade klasserna under 1800- och 1900talen, då arbete och fritid började särskiljas. Många städer skapade under
1800-talet parker och friluftsområden som var till för att idka friluftsliv
och att kontrastera mot arbetslivets hets. Samhället började sedan utse
lämpliga besöksmål längre utanför tätorterna och människor leddes till
dessa områden med hjälp av kartor och guider. På detta sätt kan man anta
att bilden av Sveriges nationallandskap och en föreställning om naturen
som en källa till rekreation och avslappning växte fram (3).
Andra studier bekräftar också den kulturella och sociala betydelsen och
visar att de flesta vuxna som regelbundet vistas i naturen grundlade sitt naturintresse som barn. Uppstår en relation till naturen redan i tidig ålder blir det
mer naturligt att nyttja den till aktivitet och rekreation även som vuxen (19,
20). Människor skapar sig en identitet i relation till de platser de vistas på,
och såväl barn som vuxna har en känslomässig tillhörighet till platser och
miljöer som är meningsfulla för deras identitet. Men platsidentitet hör inte
bara ihop med platsens egna egenskaper utan också med vad människor
säger om, gör på och tillskriver platsen. Platsidentiteten kan också förstärkas
genom att människor får möjlighet att själva påverka och förbättra sin miljö,
det blir då lättare att utveckla en personlig relation till platsen (97).

Främjande av fysisk aktivitet
Människorna i västvärlden blir alltmer stillasittande. Vi transporterar oss
med hjälp av motorfordon, har stillasittande jobb och mycket av fritiden
används till att titta på tv eller sitta framför datorn. Det finns dessutom
mängder av utrustning som hjälper oss att ”slippa” röra på oss, exempelvis
fjärrkontroller, rulltrappor och hissar (21). För lite fysisk aktivitet ökar risken för att drabbas av en rad sjukdomar, bland annat hjärt-kärlsjukdom,
cancer, fetma och högt blodtryck (10, 21).
Grönområden är viktiga arenor för fysisk aktivitet, och närhet och tillgänglighet till promenadstråk och grönområden är därför av central betydelse för
detta (21). Undersökningar har visat att den vanligaste typen av aktivitet i
parker och grönområden är motionsaktiviteter, exempelvis promenader (16,
22, 23). För barn finns det ett samband mellan aktivitetsnivå och tillgängligheten till grönområden samt antalet närliggande lekplatser (21).
16

GrönområdeNS BETYDELSE FÖR DEN FY SISKA OCH PSYKISKA HÄLSAN

Det finns ett behov av promenadstråk i närheten av arbetsplatser vars
områden kan vara mer okända då bostad och arbetsplats vanligtvis ligger
en bit ifrån varandra. ”Hälsans stig” är exempel på tätortsnära attraktiva
promenad- och motionsslingor runt om i landet som i många fall lockar till
lunchpromenader. Dessa stråk, som ett åttiotal kommuner anlagt i samarbete med Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund, är väl skyltade med översiktskartor efter varje kilometer (24).

Närhetens betydelse
För att grönområden ska nyttjas regelbundet och ge förutsättningar för ett
aktivt liv krävs att de ligger nära bostaden eller arbetet och att det går att
ta sig dit till fots. Ju längre det är till grönområden och parker från arbetsplatsen eller hemmet, desto färre och kortare besök görs. Forskning har
visat att 300 meter utan trafikerade vägar eller barriärer är en gräns för hur
långt människor är beredda att gå till ett grönområde för att det ska nyttjas
regelbundet (8, 25).
Det finns också behov av närnatur för rekreation och välbefinnande intill
sjukhus, daghem och skolor. Detta är särskilt angeläget för barn, personer
med funktionsnedsättning, sjuka, äldre och socioekonomiskt svaga grupper.
Studier visar att människor söker sig till ostörda, variationsrika, naturpräglade och välskötta miljöer för välbefinnande och återhämtning. Tystnad har
blivit en alltmer efterfrågad kvalitet, inte minst i storstadsområden (8).
Enligt Boverket har avståndet till ett grönt område stor betydelse för
tillgängligheten. De rekommenderar därför att det bör finnas en närpark
med bland annat en lekplats för de allra minsta barnen inom 50 meter från
bostaden, en lokalpark inom 200 meter samt en stadsdelspark inom 500
meter från bostaden (26).
Människan är i högre utsträckning utsatt för negativ stress och framför
allt gäller det kvinnor. I medeltal lider vi av stress någon gång i veckan, men
detta tycks minska med avståndet till tillgängligt grönområde (27). Forskning vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har också visat att det finns ett
samband mellan avståndet till grönområden och stress. Ju oftare människan
besöker ett grönområde, desto mindre stressad känner hon sig. Är avståndet
till grönområdet för långt, ökar upplevelsen av stress markant (25).
En dansk studie har undersökt närheten till grönområden och dess betydelse
för människors upplevda stress samt eventuella övervikt (genom beräkning av
BMI). Resultatet visar att både andelen människor som känner sig stressade
samt andelen överviktiga människor (med ett BMI högre än 27,5) ökar med
avståndet till ett grönområde eller tillgång till en trädgård. Studien visar även
att avståndet är avgörande för hur ofta människor ska besöka ett grönområde.
Däremot har författarna i denna studie dragit slutsatsen att antalet besök i
grönområdena inte kan förklara minskningen av övervikt och stress. Författarna menar att denna minskning sannolikt även påverkas av bostadsområdets generella karaktär med grön infrastruktur som främjar utomhusaktiviteter och aktiva transporter som promenader och cykling (28).
En stor brittisk forskningsstudie bekräftar betydelsen av grönområden.
Den visar att hälsoskillnader mellan olika socioekonomiska grupper är
betydligt mindre i områden med god tillgång till grönområden (98).
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Främjande av socialt deltagande
Grönområden kan även ha en betydelse för det sociala deltagandet och
interaktionen mellan människor. Då allmänna grönområden är tillgängliga
för alla används de ofta av olika typer av människor oavsett inkomst, ålder
och etnicitet och detta skapar förutsättningar för ökad integration och social
sammanhållning (8). Grönområden ger möjligheter för människor att mötas
på lika villkor och därigenom kan informella kontakter mellan olika individer och befolkningsgrupper lättare uppstå. Grönområden i anslutning till
bostäder kan också ha en positiv inverkan på den sociala sammanhållningen
i bostadsområdet. Äldre människor blir också i högre utsträckning integrerade och delaktiga i sin närmiljö om där finns grönområden (29).

Skydd mot värme och luftföroreningar
Förutom att grönområden främjar fysisk aktivitet och är bra för den psykiska hälsan kommer de i framtiden att spela en allt viktigare roll som
klimatreglerare i tätorter. Enligt Sveriges meteorologiska och hydrologiska
instituts (SMHI) modeller är det troligt att Sveriges medeltemperatur kommer att ha stigit med 2–6 grader Celsius år 2100. I takt med att klimatet
förändras kommer levnadsvillkoren hos befolkningen i Sverige att påverkas. Bland annat förutspås den globala uppvärmningen medföra att antalet extrema väderhändelser, exempelvis värmeböljor, ökar. Värmeböljor
ger en ökad risk för dödsfall och är speciellt farliga för människor med
hjärt-kärlsjukdom, diabetes eller reducerad förmåga att svettas. Särskilt
äldre är utsatta men även barn eftersom de exponeras mer av solen och har
svårare att reglera värme (30).
I stadsmiljöer uppmäts ofta högre temperaturer än i omkringliggande
områden, och skillnaden i temperatur mellan städer och landsbygd kan
ibland vara så stor som tolv grader Celsius (30, 31). Fenomenet kallas
urbana värmeöar (urban heat islands) (30). Naturliga ekosystem som vegetation och vatten minskar dessa effekter och jämnar ut temperaturskillnader. Tätortsnära grönområden kan vid värmeböljor sänka temperaturen
avsevärt. Vegetationen kan också minska kylbehovet genom att ge skugga
åt byggnader (32). En forskargrupp vid universitetet i Manchester har
beräknat att om andelen gröna områden i tätorterna ökar med 10 procent
kan detta medföra en temperaturminskning i våra städer med upp till fyra
grader Celsius. Detta motsvarar den prognostiserade ökningen av temperaturen på våra breddgrader till omkring år 2080 (31).
Grönområden i stadsmiljöer fyller också en annan viktig funktion. Vegetation, och då främst träd och buskar, fungerar nämligen som en grön lunga
som effektivt filtrerar bort luftföroreningar. Studier har visat att vegetationen i en park kan filtrera bort upp till 85 procent av luftföroreningarna i
området, medan motsvarande siffra för en gata som har omgivande träd
kan vara upp till 70 procent. För att den gröna lungan ska fungera optimalt bör vegetationen bestå av en blandning av barr- och lövträd. Barrträd
är nämligen mest effektiva filtrerare då de har störst relativ yta mot luften.
Lövträd är dock mindre känsliga för luftföroreningar och bättre på att
absorbera gaser (32).
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Allmänt om attraktivitet och aktiviteter
i grönområden

Sammanfattning
• Forskning från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) visar att det finns åtta kvaliteter
som avgör vilka grönområden som människor finner attraktiva, nämligen de vilda,
artrika, rymliga, rofyllda, lekfulla, festliga, kulturella och de som möjliggör möten
med många människor.
• De vanligaste aktiviteterna i närmiljön är promenader, vandring, avkoppling, trädgårdsarbete, cykling, vara ute med barn, vara ensam, sola, njuta av stadsmiljön och
bada i sjö eller hav.
• Naturutflykten är den aktivitet som människor mest av allt önskar att ägna sig åt,
medan motionsaktiviteten är den som oftast genomförs.
• Större parker och grönområden (10–50 ha) lämpar sig för rörelselekar, samlaraktiviteter (bär- och svampplockning), studieaktiviteter, vildmarksaktiviteter och
utflykter med matsäck.
• Mindre parker och grönområden (1–5 ha) lämpar sig bättre för nöjesaktiviteter,
socialisationsaktiviteter och motionsaktiviteter.
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Egenskaper som gör grönområden attraktiva
Tillgång till parker och grönområden inom tätorter är viktig för människors hälsa och välbefinnande. Det räcker dock inte med enbart tillgång,
områdena måste också ha rätt kvaliteter och egenskaper för att de ska
nyttjas. En studie från Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp visar att det
finns åtta kvaliteter som avgör vilka grönområden som människor finner
attraktiva. Ju fler kvaliteter ett grönområde har, desto populärare är det
(23). De åtta kvaliteterna är:
• Det vilda. Behovet av att finna det vilda är starkt hos människor, att
finna ett visst mått av mystik. Områden som betecknas som vilda känns
helt opåverkade av människan och lämpar sig för aktiviteter av skilda
slag, särskilt om de är tillräckligt stora.
• Det artrika. Människan fascineras av biologisk mångfald. Det finns då
mycket att studera och samlaren inom oss väcks till liv. Särskilt viktigt
för biologisk mångfald är träd i olika åldrar, död ved, vegetation i flera
skikt, ytvatten samt gröna stråk som binder samman olika grönområden (33).
• Det rymliga. Den rymliga parken ska ge en känsla av att komma in i en
annan värld, att komma bort från staden. För att ge en känsla av rymd
fordras två saker:
– Det ska vara möjligt att röra sig länge utan att komma utanför området.
– Områdets alla delar måste på ett naturligt sätt höra samman.
• Det rofyllda. Denna egenskap hänger samman med människors behov
av frånvaro av stadens larm och buller samt renhet och orördhet. De
rofyllda områdena ska inte innehålla några permanenta anordningar
för nöjen och ska vara välskötta. Människan har ett starkt behov av att
finna den lugna, fridfulla och rena oasen.
• Det lekfulla. Detta är barnens miljö där de får röra sig fritt i sin egen
värld. Miljön är robust med klätterträd, stenar och buskar. Här finns
också sandlådor, rutschkanor och gungor. Det ska finnas saker att upptäcka och barnens naturliga nyfikenhet och experimentlusta ska få plats.
För att vara optimalt lämpad för lek bör det förutom en mängd växter
även finnas djur och vatten.
• Det gröna torget. Ett område med denna egenskap lämpar sig för dans,
teater, musikevenemang och för idrott. Miljön ska vara robust och tålig
och gärna innehålla kullar som kan användas för intervallträning men
även som sittplatser för åskådare. Arenor och planer är viktiga kulturmiljöer.
• Det festliga. Hit går många för att se på människor, koppla av och roa
sig bland andra. Det är en tillgång om det finns permanent anläggning av
typen kafé och scen. Folklivet och festligheterna bör vara koncentrerade
på en mindre yta.
• Det kulturella. De kulturella egenskaperna kan vara i form av exempelvis stenmurar, torg, konstverk, fontäner, statyer och blomsterarrangemang.
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En enkätundersökning av Boverket bekräftar att det är dessa kvaliteter,
uttryckt på annat sätt, som efterfrågas. Enkätundersökningen visar också
att de flesta ansåg att det är av vikt med naturområden nära bostaden i
vilka det går att vara ostörd, koppla av samt känna sig trygg och säker. En
något mindre andel angav vilda djur, en öppen orörd karaktär, väg- och
stiglösa områden, närhet till vatten och kulturmiljöer som viktiga kvaliteter. Enkätstudien visar att endast en liten andel hade behov av mer tillrättalagda områden med exempelvis motionsspår, lekredskap, fontäner och
konst (16).
Undersökningen från Boverket visar också att de vanligaste aktiviteterna
i närmiljön är promenader, vandring, avkoppling, trädgårdsarbete, cykling, vara ute med barn, vara ensam, sola, njuta av stadsmiljön samt bada i
sjö eller hav. Yngre personer besöker naturområden med anläggningar som
exempelvis fotbollsplaner, elljusspår och badplatser. Kvinnor promenerar
oftare än män och tycker att det är viktigare med miljöer som ger möjlighet
till återhämtning (16). En annan undersökning visar att naturutflykten är
den aktivitet som flest önskar att ägna sig åt, medan motionsaktiviteten är
den som oftast genomförs. Ett område som innehåller många upplevelsekvaliteter gynnar de flesta typer av aktiviteter (23).
Större parker och grönområden (10–50 ha) lämpar sig för rörelselekar,
samlaraktiviteter (bär- och svampplockning), studieaktiviteter, vildmarksaktiviteter och utflykter med matsäck. De aktiviteter som knyts till större
grönområden är i regel kopplade till upplevelser av rofylldhet, rymd, artrikedom och vildhet. Mindre parker och grönområden (1–5 ha) lämpar sig
bättre för nöjesaktiviteter, sociala aktiviteter och motionsaktiviteter. De är
starkare kopplade till egenskaper av kultur och fest. Inom de mindre områdena bedrivs kulturaktiviteter, frisksport, idrottsaktiviteter, redskapslekar,
rörelselekar, socialisationsaktiviteter och utflykter. En studie har visat att
äldre stadsparker, stora idrottsområden, centralt belägna skogspartier och
parker vid vattendrag var attraktivast. Formen på området har särskilt stor
betydelse i de små grönområdena (upp till 1 ha). Små områden bör ha en
sammanhållen form och ska inte vara utsträckta och eller flikiga (23).
I vissa fall kan olika intressen vara motstridiga, exempelvis barns
önskemål om stimulerande miljöer i form av kuperad terräng och personer
med funktionsnedsättning och deras svårigheter att ta sig fram i denna typ
av område. Genom zonindelning går det att skapa delområden med olika
syften vilket kan avspeglas i grad av tillgänglighet och ”orördhet”. Att i
förväg göra en sådan planering innebär att det bland annat blir enklare att
förklara skillnader i tillgänglighet och upplevelse för besökarna (34).
För att få en mer djuplodad beskrivning av hur människor upplever
specifika områden är dialog med brukare att rekommendera. Sociotop kan
definieras som ”en plats för människors aktiviteter och upplevelser” och
en sociotopkarta sammanfattar en brukarvärdering och ger en god överblick över ett större område. Exempel på sociotopkarta finns i bland annat
Stockholm (35).

ATTRAKTIVA OCH TILLGÄNGLIGA GRÖNOMRÅDEN
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Olika befolkningsgruppers
behov vid vistelse i grönområden

Barn och unga
Sammanfattning
• Bra grönområden främjar barns psykiska, sociala, fysiska och motoriska utveckling. Vistas barn mycket i grönområden påverkas koncentrationsförmågan positivt,
de rör på sig mer och är friskare.
• Barns utemiljöer bör vara vidsträckta, lummiga och omväxlande med stora öppna
ytor kombinerat med träd och buskar.
• Solskyddet är viktigt.
• Stockar, stenar och stubbar att bygga med och att klättra på är att föredra. Detta
gäller även ”ostädade” stråk där det går att bygga gångar, gömslen och kojor samt
om det finns fruktträd och vatten som inbjuder till vattenlek.
• Det är en fördel om lekytor har olika svårighetsgrader så att barn med funktionsnedsättning kan leka på samma plats. Exempel på detta är att det finns trappor som
komplement till stegar.
• Sandlådor kan gärna placeras i en sluttning så att barn i rullstol kan komma åt sanden.
• ”Barnkartor i GIS” är ett planeringsverktyg som ger barnperspektiv i samhälls
planeringen.
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Utemiljöns hälsofrämjande effekter för barn
För barn har utformningen av och tillgången till en bra utemiljö stor betydelse. Attraktiva grönområden och utemiljöer främjar barnens psykiska,
sociala samt fysiska och motoriska utveckling (36) och en varierad naturmiljö uppmuntrar till upptäckter, väcker fantasi och kreativitet samt ger
utrymme för rika lekupplevelser (8). Det finns studier som visar att barn
på naturrika förskolor har bättre motorik och koncentrationsförmåga, har
färre sjukdagar och är friskare än på naturfattiga förskolor (37). Även
leken blir mer variationsrik och samtal mellan barnen ser ut att gynnas
av en naturrik förskolemiljö. Forskningen har resulterat i ett antal kategorier för att värdera förskolemiljöers betydelse för barns hälsa, OPEC
(Outdoor Play Environment Categories, se faktaruta sidan 25) (37, 38). I
en D-uppsats har förskolepersonal från 15 förskolor intervjuats. I svaren
anges att barn som har sin lekmiljö i naturen inte konkurrerar på samma
sätt om uppmärksamhet, leksaker och kompisar. Samspelet mellan barnen
blir bättre och de leker i större grupper (39).
Forskning visar också att den mest jämställda leken kommer fram när
barn får leka fritt i skogen och erbjuds olika möjligheter att utforska lekmiljön. Skogen är mindre förutsägbar än många andra lekmiljöer och uppmuntrar lekar där alla kan delta (40).
Övervikt bland barn har blivit ett problem i västvärlden. Den största
orsaken till detta bedöms vara ohälsosamma matvanor samt bristen på
utrymme och attraktiva lekområden som främjar fysisk aktivitet. Att
bevara och utveckla bra områden för barn att leka på kan vara ett sätt att
öka deras fysiska aktivitet (41).
Naturen har även ett stort värde som pedagogisk resurs för förskolor
och skolor, där utomhuspedagogik även kan utgöra en friskfaktor i skolans
arbetsmiljö som stödjer lärandet genom ökad rörelse och fysisk aktivitet.
Pågående forskning vid Centrum för miljö- och utomhuspedagogik, Linköpings universitet, visar att utomhuspedagogik förebygger bland annat
fetma, diabetes, benskörhet och stress. Utomhuspedagogik kan även bidra
till att ge barn ett bra förhållningssätt till naturen som kan gynna engagemanget och känslan för naturen även när de växer upp (42).
Hälsoeffekterna av utevistelse är således många och i Stockholms läns
landstings rapport ”Scamper – Förskolemiljöer och barns hälsa” framhålls
betydelsen av hur stödjande miljöer i vardagen kan utlösa spontana hälsobeteenden hos barn. Rapporten visar hur barn med tillgång till mycket
vegetation på stora kuperade ytor rör sig mer och är mer fysiskt aktiva än
barn som saknar tillgång till sådana miljöer. En bra utemiljö borde alltså
kunna stimulera till en ökad fysisk aktivitet vilket har många positiva bieffekter (41, 43).

Tillgänglighet och säkerhet
Trots alla omvittnade hälsofördelar med att barn vistas utomhus, medför det också enligt flera svenska studier en ökad risk för UV-exponering.
Barnen vistas mycket ute på platser där de exponeras för kraftigt solljus,
exempelvis i sandlådor och på andra ställen som saknar skugga. Överexponering för UV-strålning i unga år medför ökad risk för hudcancer. En
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medveten planering av barns utemiljöer kan på ett avgörande sätt inverka
på både fysisk aktivitet och UV-exponering. Vid planering och skötsel av
lekplatser bör man därför tänka på att behålla spontant uppväxande småträd och att placera gungor och sandlådor i trädskugga. Attraktiva lekredskap i skuggan kan utlösa ett omedvetet solskyddsbeteende. Det har visat
sig att barn med tillgång till mycket vegetation (träd, buskar) på stora,
kuperade ytor utsattes för 40 procent lägre UV-exponering än andra barn,
trots att de var ute mer (41, 43).
Barn har en utvecklingskapacitet som kan främjas ytterligare genom att
de får kunskap av att utforska sin närmiljö på egen hand. Barn har olika
krav på tillgänglighet beroende på ålder. Det yngre barnet tar sig till grönområden i sällskap med vuxna (36), medan de lite äldre har möjlighet att
själva ta sig till lekområden om avståndet är kort och vägen inte hindras av
trafikbarriärer. Barn ska helst kunna röra sig fritt och självständigt mellan
hem, skola, kompisar etc, och där utgör trafiken oftast det största hindret
(36). En lösning är att man separerar gång-, cykel- och biltrafik från varandra (44). Trafikbarriärer åtgärdas främst genom att leda om trafiken (45),
men kan också minskas genom att fordonens hastighet sänks och på så
sätt öka fordonsförarnas möjligheter att uppfatta barnen (36). En studie
där barn varit delaktiga i planeringsprocessen visar att de tycker det är
viktigare att närmiljön har bra kvalitet och är säker än att lekplatserna är
nya och spännande. Studier från flera länder i Europa, där barnen själva
fått komma till tals, visar att barnen upplever att trafiken hindrar dem från
att röra sig fritt och skapar oro (45).

Upplevelse
Barn är de främsta brukarna av utemiljön och använder den för många
syften; transport, lek, rekreation och samvaro med andra barn. Att leka
kurragömma, klättra, sparka boll, bygga och konstruera, bara cykla runt
eller åka skateboard är ett utmärkt sätt för barn att utforska omgivningen
och lära sig hur den fungerar (45).
När det gäller barns lekar och önskemål om lekplatser, så leker de helst
i närheten av hemmet, i sin närmiljö. När samhället bygger bort barnens
utemiljöer genom att exempelvis bilda trafikbarriärer eller ta bort lekplatser och växtlighet försvinner viktiga naturelement och gröna ytor som har
stor betydelse för dem (45).

Anordningar och anpassningar
För att skapa förutsättningar för att barn ska känna sig attraherade av
utomhusmiljön måste den fysiska miljön planeras utifrån barnets perspektiv. Det optimala är om barn har nära tillgång till både lekplatser och natur,
men de vill inte heller hänvisas till välplanerade, ”pedagogiska” och välordnade lekplatser (45). Lek och utforskning av miljön och det material
som finns tillhands är en viktig del för att platsen ska upplevas som barnens
egen (46). Barns utemiljöer bör vara väl tilltagna, lummiga och omväxlande med stora öppna ytor kombinerat med träd och undervegetation
som till exempel buskar och sly. Lekytor och vegetation bör vara integrerade och omgivna av öppna ytor (37, 38, 41). Om dessa kriterier uppfylls,
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visar forskning att barnens fysiska aktivitet ökar samtidigt som barnen
får ett automatiskt solskydd. Skuggiga platser ger förutom solskydd också
möjlighet till svalka (37, 41).

OPEC - KATEGORIERNA
Baserat på forskning om barns lek (38) har miljöpsykologer tagit fram kategorier för att värdera förskolemiljöers betydelse för barns hälsa. Kategorierna kallas
Outdoor Play Environment Categories (OPEC) och är indelade enligt följande
(siffrorna anger värde i poäng):
Förskolegårdens totala yta
Liten (< 2 000 m2)
Medium (2 000–6 000 m2)
Stor (> 6 000 m2)

1p
2p
3p

Andel av den totala ytan som är täckt av buskage, träd eller kuperad terräng
Liten /icke-existerande
1p
< halva ytan
2p
> halva ytan
3p
I vilken omfattning lekytorna är omgivna av natur och de öppna ytorna
integrerade
1. Ingen integration (till exempel om det endast finns vegetation längs
väggar och staket) 1 p
2. a) Lekredskapen (eller andra definierade lekytor) är placerade intill träd
och buskage eller placerade på ytor med ”vild natur”, eller
b) de öppna ytorna finns mellan lekredskapen 2 p
3. Miljöer som uppfyller båda kraven i a och b ovan 3 p
Barn som vistas i förskolemiljöer med höga poäng på OPEC-kategorierna rör
sig mer, har bättre koncentration och utsätts för mindre skadlig UV-strålning
än barn som vistas i miljöer med lägre poäng (41).

Om det inte finns möjlighet att påverka eller ändra den naturliga miljön
i lekområdet kan ett solskydd, exempelvis ett tak över sandlådan, minska
barnens UV-exponering och samtidigt gynna den fysiska aktiviteten. Detta
på grund av att många väljer att stanna inne med barnen under de soligaste
timmarna om möjlighet till lek och aktiviteter i skugga saknas (41).
För att barn ska tycka att lekplatsen är spännande och attraktiv bör det
finnas löst material i form av exempelvis nedfallna träd och grenar, stenar
och stubbar som barnen kan använda till olika konstruktioner i sin lek. Den
bör också innehålla ”ostädade” stråk – en växtlighet som tillåter barnen att
skapa gångar och gömslen – där deras egna platser och hemliga kojor får finnas. Träd och buskar med frukter och bär som barnen tycker är spännande
kan vara ett uppskattat inslag, och vatten som rinner genom lekområdet kan
inbjuda till vattenlekar med vattenhjul och kanalbygge (44).
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För barn med funktionsnedsättning ska man tänka på att inte hålla
isär deras lekanordningar från andra barns. Däremot kan lekytan för en
bestämd aktivitet gärna ha olika svårighetsgrader där det går att öva och
utmana sig själv, utveckla sin färdighet samt studera andra och lära sig
från dem. Exempelvis kan man ha trappor som komplement till stegar och
hårdgjorda ytor som är lätta att ta sig fram på. Bra redskap för barn som
har svårt att röra sig är kompisgungor och hängmattor som inte kan tippa
runt. När det gäller sandlådor kan dessa gärna placeras i en sluttning så att
även barn som sitter i rullstol kan komma åt sanden (47).
Barn som är 11–12 år befinner sig i brytpunkten mellan två världar. De
är ofta för gamla för barnlekar och för unga för att få vara på ungdomsgårdarna. Det är också i denna ålder unga är som mest fysiskt rörliga i sin
närmiljö och utforskar den aktivt. För den åldersgruppen och även äldre
barn utgör olika utemiljöer viktiga mötesplatser för olika former av samvaro (38, 48). Äldre barn kan också uppleva parker dit föräldrar går med
barnvagnar som barnsliga och efterfrågar parker att leka i som inte är lika
småbarnsaktiga (49).
I tonåren ändras de ungas inställning till sin närmiljö. Många vill då
gärna ha mötesplatser där man får kontakt med andra människor och där
händelser utspelar sig. Vilka som finns på platsen och vad man gör där blir
mer intressant än hur den fysiska omgivningen är utformad (48). En studie
som Ungdomsstyrelsen gjort visar att ungdomar på fritiden helst vill vara
tillsammans med nära vänner, uppleva gemenskap och slippa vuxenvärldens inrutade tillvaro (50).

Organiserade uteaktiviteter för barn och unga
Friluftsfrämjandet har barnaktiviteter som en av sina grundpelare och har
många aktiviteter som syftar till att locka och lära barn i olika åldrar om
naturen. Ett exempel är Skogsmulle som har till uppgift att ge barnen en
positiv upplevelse av naturen som lekplats (51).
En aktivitet som kan locka barn och ungdomar i alla åldrar, men även
vuxna, ut i naturen är geocaching, som kan liknas vid en modern form av
skattjakt där man med hjälp av GPS letar efter en gömd låda i naturen.
Skatten består av en låda med småsaker, en loggbok och en penna som
någon har gömt, tagit koordinaterna på och sedan publicerat på internet.
Vem som helst kan gömma en låda och få hjälp med att publicera koordinaterna. Här finns även ledtrådar att få och en allmän beskrivning av
området. Intresserade kan sedan lägga in koordinaterna i sin GPS och leta
upp skatten. Det finns olika svårighetsgrader på gömma och terräng. Då
skatten hittas går det att skriva en rad i loggboken och ta något föremål
ur lådan om man kan lägga dit något annat (nyckelring, klistermärke eller
motsvarande). I Sverige fanns i maj 2008 cirka 11 000 skatter utlagda. Mer
information finns på www.geocaching.se och www.geocaching.com.
Skogsstyrelsen i Jämtland har tagit fasta på geocaching och sett att det
kan vara ett sätt för hela familjen att uppleva ett äventyr i skogen. Därför
har man lagt ut några egna skatter och inbjuder till tävling. Läs mer på
www.skogsstyrelsen.se.

26

olika befolkningsgruppers behov vid vistelse i grönområden

Barnperspektiv i samhällsplaneringen
Barn och ungdomar måste få möjlighet att bli mer delaktiga i beslutsprocesser som rör deras egna miljöer, eftersom de är mest kvalificerade att
göra bedömningar av sin närmiljö. Ett första steg till medinflytande vid
förändring av den egna miljön är att ha kunskap om den, vilket de får
genom att säkert och tryggt kunna röra sig ute. Samhället lägger ner stora
resurser på exempelvis lekplatser, men intresset för hur de fungerar för
barnen, vad dessa tycker om dem och hur de används har varit litet. För att
kunna planera och förvalta lekplatser på ett bättre sätt behövs förståelse
för hur de används och vilken roll lekplatserna har (52).
Ett verktyg för att ta hänsyn till barns åsikter kring stadens utemiljö,
har forskare vid SLU utvecklat. Det bygger på en kartbaserad metod för
fysisk planering med barn och unga i centrum. Genom planeringsverktyget
”Barnkartor i GIS” (geografiskt informationssystem) kan planerarna få
tillgång till barnens kunskap om och intresse för sin närmiljö på många
olika teman. Det gäller exempelvis barnens favoritplatser eller farliga platser, var man träffar kompisar och förslag till förändringar. Vilka vägar som
barnen nyttjar för att ta sig till skolan och vilka platser som skolan använder för undervisning och transport är annat som redovisas. Metoden gör
det möjligt att öka barns inflytande för utemiljön. Sedan har planerarna
och politikerna det slutliga ansvaret för att använda kunskapen i enlighet
med FN:s konvention om barnets rättigheter (52).
För den som vill ha tips och idéer på hur det går att involvera barn och
ungdomar i samhällsplaneringen har Boverket gett ut en skrift, Unga är
också medborgare – om barns och ungdomars inflytande i planeringen,
som går att beställa från Boverkets hemsida, www.boverket.se.
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Äldre
Sammanfattning
• Tidsperioden efter pensioneringen är de flesta fortfarande friska vilket
ger förutsättningar för oberoende samt ett vitalt och aktivt liv.
• Av de äldsta kvinnorna kommer 43 procent endast ut några gånger i
månaden eller mer sällan.
• Aktiviteter som äldre främst ägnar sig åt är nöjes- och motionspromenader, trädgårdsarbete samt att ströva i skog och mark.
• Fyra hörnpelare för ett gott åldrande är: 1) fysisk aktivitet, 2) bra matvanor, 3) social gemenskap och 4) delaktighet, meningsfullhet och att
känna sig behövd. Tillgång till attraktiva grönområden kan främja
punkterna 1, 3 och 4.
• Träd, grönska, vatten, skugga, vackra vyer, sittplatser och möjligheter
att se och träffa andra människor är viktiga kriterier för attraktiva grönområden.
• Igenkännandet är angeläget för ett stort antal äldre. Många tycker bäst
om den naturmiljö som de är väl förtrogna med och som innehåller växter och djur som är bekanta.
• Att ha utsikt är betydelsefullt. Helst ska den vara varierad och vidsträckt.
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• Natur att vandra i för att sedan nå ett mål uppskattas. Målpunkter kan
vara en utsiktsplats, en speciell brygga eller en historisk plats med en
gammal stuga etc.
• Skyddade och omgärdade platser kan fungera som oaser. Ett lövtak kan
ersättas av exempelvis en pergola som ger skugga.
• Äldre påverkas mer av värmeböljor och därför är skugga viktigt för dem.
• Fallolyckor är mycket vanliga och kan undvikas genom att åtgärda
ojämnheter.
• Platser som upplevs isolerade från bebyggelse, och dessutom saknar sittmöjligheter, kan inge oro och ängslan. Oron kommer både av insikten
att man kan falla utan att någon kommer till ens hjälp och av risken att
utsättas för våld.
• Många får också en känsla av otrygghet om skogsområden är mörka
eller dåligt skötta.

Allt fler blir äldre och kan ägna sig åt utomhusaktiviteter
Sverige har en av världens äldsta befolkningar och år 2007 var 18 procent
65 år eller äldre, 15 procent män och 20 procent kvinnor (53). Skillnaderna
i livslängd mellan könen beror på orsaker som framför allt har med livssituation och levnadsvanor att göra vid sidan av de ärftliga faktorerna. Livssituationen påverkas av inkomst, förvärvsarbete eller hemarbete, boende,
yrke med mera. Till levnadsvanor hör bland annat mat-, motions-, rökoch alkoholvanor samt fritidsaktiviteter men även sociala kontakter (54).
Medellivslängden fortsätter att öka. I dag lever kvinnor i genomsnitt till
83 års ålder och män i 79 år, men år 2050 beräknas kvinnor i genomsnitt leva
till att de är 86 år och män till 84 års ålder. Många studier visar att förändrade levnadsvanor kan ge positiva hälsoeffekter även högt upp i åldrarna,
vilket har betydelse för människors välbefinnande och livskvalitet (1).
Tidsperioden efter pensioneringen är de flesta fortfarande friska, vilket ger förutsättningar för oberoende samt ett vitalt och aktivt liv. Många
upplever också att det är först nu som de har tid till föreningsgemenskap
och andra sociala aktiviteter. Ungefär hälften av de äldre är exempelvis
medlemmar i en pensionärsorganisation (55). Många äldre är också aktiva
utomhus. En undersökning gjord av Statistiska centralbyrån (SCB) visar
att ungefär tre fjärdedelar av alla över 55 år vistas utomhus dagligen och
att motsvarande andel i åldersgruppen 85 år och äldre är drygt en tredjedel.
Cirka 8 procent kommer emellertid bara ut högst några gånger i månaden
eller ännu mera sällan. Detta gäller framför allt de äldsta kvinnorna, hela
43 procent. En möjlig förklaring är att många äldre kvinnor överlever sina
män och därför är beroende av andra för att få sällskap eller hjälp.
Undersökningar visar att de aktiviteter som äldre främst ägnar sig åt
är nöjes- och motionspromenader, trädgårdsarbete samt att ströva i skog
och mark. Dessutom ägnar äldre sig gärna åt aktiviteter som samtidigt ger
motion, vilket förutom trädgårdsarbete även kan vara att gå ut med hunden, jakt, fiske samt svamp- och bärplockning (6, 56). Promenader ökar
kraftigt inte minst bland de äldsta. I åldersgruppen 75–84 år promenerar
var tredje pensionär minst två gånger i veckan (57).
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Gröna miljöers hälsofrämjande effekter för äldre
Hälsosamt åldrande definieras som ”en process där möjligheterna till
fysisk, social och psykisk hälsa optimeras så att äldre människor kan ta
aktiv del i samhället och åtnjuta ett självständigt liv med god livskvalitet
utan att diskrimineras på grund av ålder” (58).
Statens folkhälsoinstitut har under flera år, inom ramen för äldres hälsa,
arbetat med hälsofrämjande insatser. Arbetet utgår bland annat från de
fyra hörnpelarna för ett gott åldrande: 1) fysisk aktivitet, 2) bra matvanor, 3) social gemenskap och 4) delaktighet, meningsfullhet och att känna
sig behövd (55). Kan tillgång till attraktiva grönområden främja några av
dessa hörnpelare och i så fall hur?
Hörnpelaren fysisk aktivitet är naturlig i detta sammanhang. Utemiljön
ger möjligheter till fysisk aktivitet vilket är positivt för äldre människors
hälsa, och det finns en stark koppling mellan motion samt ökad livslängd
respektive förhöjd livskvalitet. Mängden intensiv aktivitet brukar minska
med åldern, medan måttlig aktivitet och promenader ökar. Fysisk aktivitet
förbättrar uthållighet, styrka, balans och rörlighet och främjar därmed ett
självständigt liv. Fysiskt aktiva människor uppger bättre välbefinnande och
fysisk funktionsförmåga än inaktiva (58).
I allmänhet ökar betydelsen av stillasittande aktiviteter och aktiviteter
nära hemmet när människor åldras, medan vissa utomhusaktiviteter, så
som promenader och utflykter som inte är så krävande, behåller sin betydelse. Promenaden är en viktig motionskälla för äldre och närmiljön blir
särskilt betydelsefull för de med fysiska begränsningar.
Hälsofrämjande och förebyggande insatser riktade till äldre kan skjuta
upp funktionsnedsättning och beroende av hjälp. Det har i första hand
betydelse för människors välbefinnande och livskvalitet då en reservkapacitet byggs upp, men även för samhällets kostnader för vård och omsorg
(1). Insatserna kan i grönsammanhang handla om att förebygga olycksfall
men också att stimulera till motion och fysisk aktivitet.
Det finns olika syften med förebyggande hälsoinsatser för äldre, exempelvis att öka oberoendet, höja den enskildes funktionsförmåga, undanröja hinder i vardagen som kan bidra till fallolyckor samt att på olika sätt
motverka ett för tidigt åldrande. Genom samhällsinriktade insatser går
det att sänka gränsen för när den enskilde blir beroende, genom att göra
bostäder och omgivande miljöer mer tillgängliga (55).
Hörnpelaren social gemenskap påverkar den psykiska hälsan positivt.
En individs sociala nätverk fungerar som reservkapacitet vid svårigheter i
livet men kan även bidra till att stärka individens självbild och ge en känsla
av tillhörighet (55). Möjligheter till social gemenskap kan bryta isolering
och ensamhet och minska rädsla och otrygghet (54).
Utomhusaktiviteter främjar god hälsa och bidrar till att de äldre upplever glädje och meningsfullhet, som tillsammans med delaktighet utgör den
fjärde hörnpelaren. Möjligheten att reflektera över objekt i naturen stimulerar sinnen och kognitiva förmågor hos äldre (59). Detta sker om det finns
möjligheter att se vacker natur, upptäcka fåglar med mera, känna vinden,
höra olika naturljud, smaka på frukter och bär, lukta på blommor och
kryddväxter eller känna på vatten och blad (60). Att få möjlighet att vara
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delaktig vid utformningen av miljöer är positivt. Detta kan exempelvis
göras genom så kallade trygghetsvandringar då äldre, såväl enskilda som
organiserade i pensionärs- eller boendeföreningar, bjuds in att delta i en
rundvandring för att ge sina synpunkter på den fysiska miljön i exempelvis
ett grönområde. Detta bidrar till att identifiera platser som är trivsamma
och andra som behöver åtgärdas (61).

Upplevelse
Träd, grönska, vatten, skugga, vackra vyer, sittplatser och möjligheter att
se och träffa andra människor är viktiga kriterier för att strövområden,
stråk och parker ska vara angelägna och attraktiva besöksplatser. Detta
gäller även närmiljöer som parker eller trädgårdar intill särskilda boenden.
Inom sjuk- och åldringsvården vistas äldre nämligen oftare i tätortens parker även om de har tillgång till en egen park eller trädgård (60). Att lukta
på blommor och känna på dem kan göras möjligt även för personer som
har svårt att böja sig eller är rullstolsburna genom att använda upphöjda
odlings- eller blomsterlådor.
Igenkännandet är viktigt för många äldre. Detta kan innebära naturmiljöer som de är bekanta med och som innehåller växter och djur som
de känner igen (62). Också platser med historisk anknytning kan ge en
känsla av trygghet och mening, platser som påminner om de miljöer man
vistades i som ung och mer aktiv, exempelvis folkparker och parker med
äldre byggnader (63).
Även utsikten är av betydelse. Utsikt tycks vara ett grundbehov och att
veta att det finns en möjlighet att besöka utemiljön har ett värde i sig (64).
Äldre vill kunna följa händelser i naturen och iaktta vad som händer bland
människor. Den mest uppskattade utsikten är varierad och vidsträckt. Kullen eller höjden kan vara bra för att ge ett område ytterligare dynamik;
höjden kan bli en punkt att lokalisera sig efter, samtidigt som den döljer
och visar olika delar av miljön när man rör sig i den. Närmiljön blir allt
viktigare ju större vårdbehovet är om utomhusmiljön måste betraktas inifrån. En varierad och vidsträckt utsikt från ett fönster eller en balkong är
särskilt värdefull för de personer som inte kan komma ut (60).
Att känna igen och träffa andra människor men även att se på folk som
passerar bidrar också till att stimulera sinnena. Mötesplatser är därför viktiga. Att det finns bänkar att sitta vid och bord att plocka upp sin kaffekorg
på ger goda förutsättningar för social samvaro i ett grönområde. Att papperskorgar töms och att det är allmänt välskött bidrar också till trivseln.
Just renlighet, lugn, faciliteter för fysisk aktivitet men även för social interaktion var faktorer som lyftes i en skotsk studie där äldre själva fick ange
vilka element i utomhusmiljön som påverkar deras hälsa (65).
Äldre uppskattar natur där det finns bänkar att vila på och natur att
promenera i för att sedan nå ett mål, exempelvis en utsiktsplats, en speciell
brygga eller en historisk plats, kanske en gammal stuga. Många människor är intresserade av lokal kulturhistoria, och därför är det av vikt att
exempelvis tätortsnära skogar som omger forn- och kulturminnen sköts så
att det historiska värdet framhävs (66). Även en plantering med perenna
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växter kan vara en målpunkt där man kan följa förändringar i växtligheten
under året.
En annan bra egenskap i utemiljöer är skyddade och omgärdade platser
som kan fungera som oaser. Ytterligare en viktig karaktär är trädens lövtak som kan ersättas av exempelvis en pergola. Lövtaket ger en varierad
skugga och skydd för regn och insyn (60). Att det finns skugga blir än
viktigare när klimatförändringarna bidrar till extrema väderhändelser som
värmeböljor. Äldre drabbas mer av detta eftersom värmeregleringen och
vätskebalansen i kroppen förändras med ålder, vilket gör att äldre troligen
inte lika bra uppfattar och reagerar på effekter av värmen. Äldre har också
oftare sjukdomar och använder läkemedel som ger större känslighet för
värme. Speciellt äldre kvinnor är känsliga för värme, eftersom de i större
utsträckning förskrivs vätskedrivande mediciner (67, 68).

Tillgänglighet och framkomlighet
I en god närmiljö kan äldre utan hjälp av andra sköta många av sina dagliga sysslor. En fördel är om det exempelvis finns dagligvarubutik i närområdet (utvecklingen mot färre närbutiker har emellertid missgynnat äldre
som har svårt att gå långa sträckor och saknar bil), och att det är lätt att
transportera sig med kollektiva färdmedel. Som ett komplement till detta
bör det dessutom finnas god tillgång till parker, promenadområden samt
cykel- och gångvägar nära boendet, eftersom längre avstånd innebär en
större fysisk ansträngning. Då finns det goda förutsättningar för äldre att
behålla eller förvärva aktiviteter som även i måttliga doser kan ge mycket
goda hälsoeffekter (55).
Att ett område är användbart, att det ska gå att nyttja, är naturligtvis
också en förutsättning för att människor ska vilja vara där. Inom gruppen
äldre finns både de som är fullt rörliga och de med funktionsnedsättning,
vilket gör att behoven av anpassning är olika. För personer som behöver
stanna och vila, och får möjlighet att göra detta, är miljön mer tillgänglig
(60). Om även bräckligare äldre ska kunna komma ut på egen hand, är det
bra med gångvägar utan större höjdskillnader och höga parksoffor med
kraftiga armstöd som är lätta att ta sig i och ur (55).
Promenader underlättas också om gångvägar är asfalterade, nivåskillnader i underlaget utjämnade, trottoarkanter avfasade etc. Säkerhetsfrämjande åtgärder gör att vissa fallolyckor kan undvikas. Fallskadorna är
annars ett av våra mest omfattande folkhälsoproblem bland äldre (61).
För att ytterligare underlätta framkomligheten bör det, vid trappor, finnas
omvägar så att det går att ta sig fram där med rollator eller rullstol (54) .

Trygghet och säkerhet
Att det inte finns ojämnheter och kanter som man kan snubbla på, är
exempel på att säkra och trygga platser påverkar tillgängligheten för äldre.
Det kan även handla om att ordna åtskilda gång- och cykelbanor, eftersom
en del upplever obehag när en cykeltrafikant eller mopedist snabbt kommer nära inpå eller en inlineåkare med spretande stavar åker förbi. Att
förbättra belysningen och glesa ur täta buskage gör också att miljön känns
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tryggare och säkrare (61, 69). Detta bidrar även skötseln av gångbanor till.
Dålig snöröjning och skötsel upplevs som hinder.
Många känner sig tryggare om det finns någon att promenera tillsammans med. I flera kommuner finns volontärservice dit enskilda personer
kan ringa om man önskar sällskap eller stöd i olika former, exempelvis
någon som följer med till banken, vårdcentralen eller ha någon att prata
en stund med. Kommunerna samverkar ibland med den sociala frivilligsektorn. En variant skulle kunna vara att kommunen samverkar med föreningar för att få naturintresserade personer att ställa upp som individuellt
promenadsällskap för äldre i grönområden.
En svensk studie som undersöker ålderspensionärers utevistelse i Stockholm beskriver att ”för lite folk” upplevs som ett problem, särskilt om man
promenerar själv. Platser som upplevs isolerade från bebyggelse, och dessutom saknar sittplatser, kan då inge oro och ängslan. Oron kommer både
av insikten att man kan falla utan att någon kommer till ens hjälp och av
risken att utsättas för våld (60). Äldre kan vara rädda för att vistas i skogsområden på grund av att de uppfattar sig bräckliga, har nedsatt rörlighet
och känner sig utsatta (70). Många får också en känsla av otrygghet om
skogsområden är mörka eller dåligt skötta. Därför föredrar flera äldre den
ljusa och öppna pelarskogen (66). Kvinnor avstår, generellt mer än män,
från att gå ut ensam av rädsla för att bli överfallen, rånad eller på annat
sätt ofredad. Äldre känner sig mindre trygga än andra åldersgrupper (71).
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Personer med funktionsnedsättning
Sammanfattning
• Av befolkningen anser sig nästan var fjärde (23 procent) ha någon form
av funktionsnedsättning som exempelvis rörelsehinder, hörsel- eller synnedsättning eller psykisk ohälsa.
• En funktionsnedsättning är inte liktydigt med dålig hälsa. Tillgängliga
grönområden kan göra det möjligt att upprätthålla och utveckla det som
fungerar genom fysisk aktivitet.
• Många funktionsnedsättningar gör att man inte kan motionera på
samma sätt som andra. Här kan tillgängligheten och närheten till grönområden vara av stor betydelse.
• Tillgänglighet till områden där många människor rör sig ger förutsättningar för social gemenskap.
• För människor med nedsatt rörelseförmåga innebär tillgänglighet främst
att det ska vara möjligt att förflytta sig självständigt och säkert i miljön.

Den svenska handikappolitiken
De svenska handikappolitiska målen handlar om att undanröja hinder för
delaktighet, förebygga och bekämpa diskriminering samt ge förutsättningar
för självständighet och självbestämmande. Perspektivet har flyttats från indi-
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viden till miljön samt till förbättring och möjliggörande. Det handlar om att
välja generella lösningar som fungerar för så många som möjligt (72).
Begreppet funktionsnedsättning beskriver nedsättning av fysisk, psykisk
eller intellektuell funktionsförmåga i olika befolkningsgrupper. Med funktionshinder menas den begränsning som en funktionsnedsättning innebär
för en person i relation till omgivningen. Socialstyrelsen avråder från att
använda ordet handikapp, eftersom det kan upplevas negativt och stigmatiserande.
Den nationella folkhälsoenkäten från 2007 (73) visar att 23 procent av
befolkningen (16–84 år) anser sig ha någon form av funktionsnedsättning.
Det motsvarar cirka 1,5 miljoner personer. Tio procent av befolkningen
16–84 år anger att de har nedsatt hörsel, 8 procent att de är rörelsehindrade (varav hälften har ett svårt rörelsehinder), 4 procent att de har synnedsättning och ungefär lika stor andel att de lider av psykisk ohälsa som
försämrar deras livskvalitet (74).

Hälsa trots funktionsnedsättning
En funktionsnedsättning är inte liktydigt med dålig hälsa. Man kan ha
både en god hälsa och en funktionsnedsättning. Därför är det väsentligt
att ta fasta på och utveckla det som fungerar och inte bara vårda det som
inte fungerar. Möjligheter till fysisk aktivitet är för många avgörande för
att upprätthålla hälsan, men funktionsnedsättningar innebär ofta att man
inte kan motionera på samma sätt som andra. Här kan tillgängligheten och
närheten till grönområden vara av stor betydelse.

Tillgänglighet och säkerhet
Naturen är ofta inte tillgänglig för personer med funktionsnedsättning,
men de bör självklart erbjudas samma möjligheter som andra att ta del av
olika friluftsanläggningar och arrangemang. Detta finns inskrivet i FN:s
standardregler (§ 11). I den nationella handlingsplanen för genomförande
av handikappolitiken har slagits fast att det är vårt gemensamma ansvar
att bygga ett Sverige där människor med funktionsnedsättning har lika rättigheter och möjligheter som andra medborgare (75).
För människor med nedsatt rörelseförmåga innebär tillgänglighet främst
att det ska vara möjligt att förflytta sig självständigt och säkert i miljön.
Detta förutsätter ett jämnt och fast underlag, samt att det finns möjlighet
att, utan långa omvägar, undvika branta lutningar, trappor, höga trösklar,
trånga passager och tunga dörrar. Handtag och reglage måste vara lätthanterliga och sitta så att även de som använder rullstol och de med nedsatt
arm- och handfunktion kan nå dem.
En annan viktig tillgänglighets- och trygghetsfråga är att det finns tillräckligt rymliga toaletter så att det går att manövrera en rullstol eller rollator. För
personer med funktionsstörningar i matsmältningskanalen eller inkontinens
är det för tryggheten också viktigt att det finns tillgång till toaletter (72).
Personer med nedsatt gångförmåga behöver räcken att hålla i, framför
allt vid trappor och ramper. För personer med nedsatt syn innebär tillgänglighet att det ska vara möjligt att orientera och förflytta sig utan att
utsättas för onödiga säkerhetsrisker. Den som använder teknikkäpp och
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vit käpp ska kunna följa ledstråk och kontrastmarkeringar för att ta sig
fram säkrare (ytbeläggning med ljusare färg, stockar utlagda längs ena
sidan av stigen, målade i avvikande färg, ledstänger eller ett nylonrep på
lagom höjd). För att en obekant miljö ska vara tillgänglig krävs ofta tillgång till personlig service/ledsagning. Den fysiska miljön kan göras nåbar
och säker för personer med nedsatt kognitiv förmåga genom att inredning
och utrustning utformas så att den är lättbegriplig (72).
Stigar och gångvägar bör helst inte vara brantare än 1:20 och om de är
avsedda att användas kvällstid ska de vara väl belysta. Ytbeläggningen
på stigar ska smälta in i omgivningen, vara hårdgjord, slät och halkfri.
Om trävirke används som ytbeläggning finns halkrisk vid väta. Virket bör
därför vara ohyvlat och ligga vinkelrätt mot gångriktningen. Överallt där
stigen går högre än omgivande terräng bör det finnas någon form av stoppkant. Vid exempelvis branter och sjökanter monteras skyddsräcken. Det
bör finnas bänkar med jämna mellanrum och belysningspunkter så nära
varandra att det inte bildas mörka partier. Bäst är om armaturerna kan ge
ett nedåtriktat ljus (75).
Med tanke på människor med funktionsnedsättning bör det vara möjligt
att nå rekreationsområden med allmänna kommunikationer. Invid entrén till
området bör det finnas en helt plan- och handikappmarkerad parkering (75).
En förutsättning för att ett grönområde ska bli tillgängligt och kunna
besökas av alla är att det finns bra information i form av till exempel informationstavlor, kartor, vägvisare och broschyrer. Text på informationstavlor bör vara kortfattad, lättbegriplig och innehålla viktiga upplysningar
om till exempel längd på promenadslingor, var det finns branta stigningar
och hinder samt bänkar och toaletter (75).
För personer med synnedsättning bör layouten på skyltar ges bästa möjliga
läsbarhet och information bör finnas i alternativa format (till exempel reliefkartor och ljudband) som kan uppfattas med andra sinnen. För människor
med läs- och skrivsvårigheter bör det också finnas information i alternativa
format, exempelvis talkassett, DAISY-talbok1 eller elektronisk information
uppläst med hjälp av talsyntes. När det gäller information riktad till personer
med nedsatt kognitiv förmåga bör den vara enkel, tydlig, konkret och kortfattad. På informationsskyltar är det lämpligt att använda symboler (72).

Upplevelse
En person i rullstol eller med rollator upplever naturen utmed stigen eller
vägen. Det är därför bra att bevara så mycket som möjligt av den ursprungliga miljön för att inte förstöra naturupplevelsen. Stigar ska helst dras så
att alla kan njuta av en varierad naturmiljö, gärna nära sjöar och vattendrag samt intill natur- och kultursevärdheter (75).
För personer med psykisk funktionsnedsättning är det särskilt viktigt att
miljön är lugn och harmonisk med ett minimum av störningar (till exem-

1. DAISY betyder Digitalt anpassat informationssystem. Detta är en internationell standard för digital återgivning av ljud, bild och text på ett strukturerat sätt för att vara
enkelt att söka och läsa i. Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TBP) gör alla talböcker
i DAISY-format.
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pel ljus- och ljudstörningar), samt att det finns tillgång till avskildhet vid
behov (72). För äldre personer med funktionsnedsättning i särskilt boende,
är närmiljön särskilt viktig både att gå ut i och i form av varierad och
vidsträckt utsikt från fönster, balkong, entré eller uteplats mot park eller
trädgård (60).
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Grupper som i mindre utsträckning
än andra nyttjar grönområden
Sammanfattning
• Ohälsa är vanligare bland socioekonomiskt svaga och bland personer
med utländsk bakgrund.
• Tjänstemän strövar i skog och mark i större utsträckning än arbetare.
Detsamma gäller i viss mån även nöjespromenader. Fiske är däremot en
aktivitet som arbetare ägnar sig åt oftare än tjänstemän. Fiskeintresset
är också stort bland många med utländsk bakgrund.
• Cirka en miljon personer utövar fritidsfiske och det mesta fisket sker i
närheten av bostaden.
• Utrikes födda personer är generellt mindre friluftsaktiva än personer med
svensk bakgrund. Ovana vid allemansrätt, annorlunda flora och fauna,
språk, otrygghet och brist på information kan delvis förklara detta.
• Socioekonomiskt svaga grupper, såväl som personer med utländsk bakgrund, har inte lika stor tillgång till fritidshus eller egen trädgård som
andra grupper vilket ger sämre förutsättningar att vistas i gröna miljöer.
• Rätt utformade grönområden ger alternativa möjligheter att träffas
utomhus för dem som inte har en egen trädgård att samlas i. Detta är
mest angeläget i områden med övervägande flerfamiljshus. Även kolonieller odlingslotter kan fylla denna funktion. Koloniträdgården innebär
dessutom trädgårdsarbete som i sig ger både fysisk och psykisk stimulans och aktivitet.
• För att attrahera breda befolkningsgrupper kan satsningar göras på promenadstråk med naturliga målpunkter, grillplatser, mötesplatser, fiskevatten och dess närmiljöer samt på marker för bär- och svampplockning.
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• Tydlig information om allemansrätten, vanliga svamp- och bärsorter,
fiskemöjligheter, utflyktsmål som är lämpliga att besöka med picknickkorgen med mera, är viktig.

Vilka är dessa grupper och varför är de intressanta?
I målet för den svenska folkhälsopolitiken ska de som är mest utsatta för
hälsorisker uppmärksammas särskilt. Ohälsa är vanligare bland socioekonomiskt svaga och personer med utländsk bakgrund, men det finns inte
mycket forskning om i vilken mån dessa grupper är ute i skog och mark.
Statistiska centralbyråns (SCB) levnadsvaneundersökning, ULF, visar
emellertid att det finns skillnader mellan olika socioekonomiska grupper i
vilken utsträckning man är ute i skog och mark. Detsamma gäller personer
med utländsk bakgrund jämfört med svensk bakgrund (76). Med utländsk
bakgrund avses här personer som är födda i ett annat land, alternativt att
den ena eller båda föräldrarna är det.
Naturvårdsverket konstaterar i sin rapport Planering och förvaltning
för friluftsliv att det behövs mer kunskap om dem som inte deltar i friluftsaktiviteter eller besöker naturområden. Kunskap om dessa grupper är viktig för att förstå mekanismer bakom deltagande i friluftsliv och efterfrågan
på olika rekreationsmöjligheter. Då samhället förändras i och med ökad
invandring och kulturell mångfald, ökade inkomstskillnader och urbanisering, så kommer kraven på friluftsliv och rekreation att öka. Därför är det
angeläget att identifiera hinder utifrån etnicitet, genus, livsform och funktionsnedsättning samt urskilja faktorer som minskar dessa hinder (4).
Studier vid Sveriges lantbruksuniversitet visar på några nyckelförutsättningar för att delta i rekreativa utomhusaktiviteter. Det handlar exempelvis
om: 1) ekonomiska möjligheter, 2) tillgång till bil, utrustning, sommarstuga
med mera, 3) tid till förfogande, 4) ha en tillräckligt god hälsa för aktiviteten, 5) ha nära till rekreationsområdet samt att 6) området inte uppfattas
som otryggt och otrivsamt. Andra hinder kan vara brist på anpassningar
för personer med funktionsnedsättning, brist på iordningställda motionsspår samt kulturella hinder (2).

Hälsan i grupperna
Det finns tydliga skillnader i hälsa mellan olika socioekonomiska grupper, och oberoende vilka mått som används finns systematiska skillnader
i dödlighet och sjuklighet. Arbetare har sämre hälsa än tjänstemän; detta
gäller både den egna bedömningen av det allmänna hälsotillståndet och
förekomsten av sjukdomar, besvär eller funktionshinder. Skillnader i levnadsvanor som fysisk aktivitet, rökvanor med mera, kan förklara en hel
del av de sociala skillnaderna i till exempel hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och fetma. Men även andra skillnader i livsvillkor, som monotont och
enformigt arbete, om möjligheter att påverka sin arbetssituation saknas,
ekonomi och familjesituation, kan förklara detta (77).
När det gäller personer med utländsk bakgrund och deras hälsa finns det
också skillnader jämfört med personer med svensk bakgrund (71, 78). SCB
redovisar i en rapport att 33 procent i den förstnämnda gruppen uppgav
sig ha hälsoproblem jämfört med 19 procent bland personer med svensk
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bakgrund. Personer med utländsk bakgrund som har varit i Sverige i mindre än 10 år lider, enligt samma rapport, i väsentligt högre grad av ängslan,
oro och ångest (78).
Statens folkhälsoinstituts folkhälsoenkät, Hälsa på lika villkor, visar
bland annat att det är vanligare med sömnbesvär, stress, nedsatt psykiskt
välbefinnande, självmordsförsök och dålig hälsa bland personer födda
utanför Sverige jämfört med personer med svensk bakgrund. Resultatet
från enkäten visar dessutom att det är vanligare med stillasittande fritid
bland utrikes födda personer (71).

Fritidsvanor
SCB har under flera år genomfört undersökningar av levnadsförhållanden
(ULF) (79). De frågor som kan relateras till rörligt friluftsliv är frågor om i
vilken mån man brukar ströva i skog och mark, fiska eller promenera. Svaren har fördelats bland annat efter kön, födelseland och socioekonomi.
Figur 1 visar i vilken mån män (16–84 år) strövar2 i skog och mark.
Figuren får exemplifiera den sociala gradient som finns i utövandet av friluftsliv. Tjänstemän strövar i skog och mark i större utsträckning än arbetarna. Motsvarande bild för kvinnorna är inte lika tydlig, men även bland
dem är det de ej facklärda arbetarna som mest sällan vistas i skog och
mark. Däremot är kvinnor generellt ute i skog och mark mer än män. Skillnaderna mellan tjänstemän och arbetare har minskat över tid men framför
allt på grund av att det är tjänstemännen som är ute i skog och mark mer
sällan. Trenden är ungefär densamma bland kvinnorna.
Procent
Diagrammet bygger på SCB:s
socioekonomiska indelning
(SEI). Grunden för denna indelning är förvärvsarbetandes position på arbetsmarknaden, vilket
anses ha en avgörande betydelse
för välfärdsfördelning och livsmöjligheter.

45
40
35
30
25
20
1982/83

1988/89

1998/99

Högre tjänstemän

Företagare

Tjänstemän mellannivå

Facklärda arbetare

Lägre tjänstemän

Ej facklärda arbetare

Figur 1. Andel män (16–84 år) som har strövat i skog och mark minst 20 gånger de senaste 20 månaderna. Källa: SCB/ULF.

2. Frågan lyder: Har du under de senaste 12 månaderna strövat i skog och mark t.ex. för
att titta på naturen, plocka svamp och bär? Nästa fråga i formuläret gäller nöjes- och
motionspromenader vilka alltså är exkluderade i denna fråga.
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På frågan om nöjes- och motionspromenader syns återigen den tydliga
socioekonomiska skiktningen bland männen. De ej facklärda arbetarna
promenerar i mindre utsträckning än högre tjänstemän. Detta gäller inte i
lika hög grad kvinnor, men kvinnor promenerar generellt oftare än män.
På frågan om fritidsfiskandet är förhållandena däremot de omvända.
Detta är en aktivitet som arbetare ägnar sig åt oftare än tjänstemän. Kvinnor fritidsfiskar, inte oväntat, i mindre utsträckning, och inte heller är det
socioekonomiska mönstret tydligt bland kvinnor.
Statistik om fritidsvanor visar att utrikes födda personer generellt är
mindre friluftsaktiva än personer med svensk bakgrund, med den enda
skillnaden att nöjespromenerandet bland män är lika vanligt oavsett födelseland (76). Att grilla eller ha picknick i naturen är en aktivitet som är
vanligare bland personer med utländsk bakgrund (6).
Människors sätt att umgås med natur och utomhusrekreation är inte en
ren kulturfråga. Det beror också till stor del på var man är, vilka ekonomiska förutsättningar man har samt hur det sociala umgänget ser ut (9).

Varför finns det skillnader i fritidsvanor?
Svenskt Friluftsliv, som är en paraplyorganisation för de ideella friluftsorganisationerna i Sverige, gav år 2007 Sifo i uppdrag att undersöka människors attityder till friluftsliv3. Undersökningen visar att 55 procent förknippade friluftsliv med att vistas i naturen. Till andra vanliga svar hörde jakt
och fiske, bär- och svampplockning och promenader. Ju högre utbildning,
desto mer positiv är inställningen till friluftsliv och andelen positiva ökar
även med åldern. Av dem som svarat på Sifos undersökning anser 87 procent att friluftsliv är bra för hälsan medan 2 procent inte ser någon nytta

3. Sifo-undersökning om attityder till friluftsliv hos allmänheten. Svenskt friluftsliv 2007.
Opublicerat material
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alls. En viktig fråga är hur friluftslivet uppfattas bland dem som nästan
aldrig är ute i naturen.
Skillnader i olika gruppers deltagande i fritidsaktiviteter kan förklaras
dels av barriärer (hinder), dels av preferenser. Barriärer i detta sammanhang kan vara att man inte har den utrustning som behövs, men även
psykologiska barriärer finns, exempelvis att man inte känner sig hemma
i friluftsmiljöer. Skillnader i preferenser uppkommer då människor lever
i olika gruppsammanhang. Då utvecklas olika attityder och värderingar i
förhållande till omgivning och till andra grupper och därmed olika värderingar av fritidsaktiviteter (80).
Olika aktiviteter kan också betraktas som olika kulturer – aktiviteten är
sammanvävd med språkkoder och beteenden, klädstilar eller andra stilar
och moden, utrustningar med mera (80). Dessa kulturer kan också utgöra
barriärer, liksom fritidens materiella förutsättningar kan vara det. Att ha
tillgång till fritidshus, egen trädgård eller kolonilott ger olika förutsättningar att vistas i gröna miljöer. Socioekonomiskt svaga grupper såväl som
personer med utländsk bakgrund har inte lika stor tillgång till fritidshus
eller egen trädgård som andra grupper (79, 80).
LO:s fritidsutredning (81) kom fram till att aktiviteter som minst skiljer
socialgrupper åt är fiske, jakt, dans, gå i affärer och hobbyarbete. De aktiviteter som skiljer mest är de som emellanåt karakteriseras som ”finkultur” (opera, viss teater etc.), idrott och motion. Detta är resultat som överensstämmer i stort med andra undersökningar (80, 82). Arbetarnas fritid
kännetecknas också till större del av aktiviteter som är rekreerande och
knutna till hemmiljön (80). Det finns olika uppfattningar om relationen
mellan arbete och fritid, exempelvis att hårt fysiskt arbete skulle minska
behovet av fysisk aktivitet på fritiden. Flera forskare är dock kritiska till att
det skulle finnas sådana kopplingar. Snarare har motiv, attityder till fritid
och fostran större förklaringsvärde (82).
Fritidsfiske är, enligt statistik från SCB, en sysselsättning som rekryterar
från en relativt bred grupp människor (76). Enligt Fiskeriverket utövar
cirka en miljon personer fritidsfiske, oftast i närheten av bostaden. Skälen
till varför man fiskar är avkoppling från vardagen, naturupplevelse, möjlighet att själv fånga fisk och samvaro med familj och vänner (83).
En amerikansk pilotundersökning med avsikt att förmå överviktiga låginkomstkvinnor att öka sin fysiska aktivitet syftade även till att undersöka
faktorer som stöder respektive hämmar promenader. Resultaten visar att ha
vänner eller familj som bor inom gångavstånd uppmuntrar till promenader,
inte enbart för sällskapets skull utan även för att vännernas bostäder utgör
målpunkter. Vad som däremot hämmar promenader är otrygghet (84). Även
Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) ser, utan att ha studerat olika grupper, att yttre faktorer som socialt stöd, tillfredsställelse med anläggningar
och trygghet påverkar graden av fysisk aktivitet positivt (85).

Särskilda förutsättningar för utrikes födda
Det finns få undersökningar som tar upp personer med utländsk bakgrund
och deras fritidsvanor. Detsamma gäller undersökningar om attityder till
naturvistelser samt orsaker till denna positiva eller negativa attityd. Näs42
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tan var femte svensk är född utanför Sverige eller har minst en förälder
som är det, och vare sig man har svensk eller utländsk bakgrund varierar
naturintresset (86). Att sammanföra grupper från vitt skilda kulturer och
miljöer under kategorin ”personer med utländsk bakgrund” och ge dem en
gemensam etikett är därför svårt, för att inte säga omöjligt. Varje land har
sina kulturer, sin flora och fauna, sina egna möjligheter och begränsningar
(87).
Även om statistiken visar att utrikes födda personer oftare är mindre
friluftsaktiva än personer med svensk bakgrund, så är det svårt att veta vad
de egentliga orsakerna till dessa skillnader är. Det finns variationer relaterade till kön, klass och boendeort, oavsett födelseland. Det kan vara allt
från bristande intresse till att man är ovan vid svensk natur eller har problem med tillgänglighet. Andra frågor som rör individens vardag, exempelvis arbetslöshet och diskriminering, kanske upplevs som betydligt mer
relevanta än naturfrågor (50, 88, 89).
Trots detta kan det ändå finnas några gemensamma nämnare som bidrar
till att förklara varför personer med utländsk bakgrund som grupp ägnar
sig åt friluftsliv i relativt liten utsträckning:

Allemansrätt
Ofta är det barndomsmiljön som påverkat vår uppfattning om naturen,
och synen på naturen beror därför på de olika individernas bakgrund i
fråga om hemlandets natur och livsstil (90). I många länder är skogarna
privatägda och det finns inget som motsvarar den svenska allemansrätten.
Med bakgrund i sådana länder kan det finnas en ovana vid att vistas i naturen i rekreationssyfte eller i vissa fall vara svårt att känna till de rättigheter
och skyldigheter som allemansrätten medför (91, 92).
I en D-uppsats intervjuades 39 personer med utländsk bakgrund från 18
olika länder angående deras naturvistelser. Där framkom att de allra flesta
av de intervjuade var positivt inställda till att vistas i naturen och skulle
gärna vilja utnyttja den möjligheten mer. Flera anledningar till varför de
inte vistades i naturen i den utsträckning de önskade framkom. Tidsbrist,
klimatet och nedskräpning är alla faktorer som spelade in. Uppsatsen
visade också att många av de intervjuade vuxna invandrarna är ovana vid
såväl allemansrätten som svenska växter och djur (89).

Flora och fauna
Floran och faunan kan i andra länder se helt annorlunda ut. I Sverige är
naturen förhållandevis ofarlig, medan den i många länder kan vara förenad
med fara. Där kan finnas farliga djur, giftiga växter, det kan vara en krigszon
med utplanterade minor eller finnas rester av sådan aktivitet (91, 92).
Ett användningsområde av naturen kan vara att plocka och använda
olika medicinalväxter från hemlandet. Fler och fler personer med utländsk
bakgrund skaffar sig också kolonilotter och intresserar sig för fiske. En del
av dessa ser nyttan av naturen i sin livsmedelsförsörjning (90).
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Språk och information
Kunskap och informationsinhämtning är en viktig fråga inte minst för alla
som inte har svenska som modersmål. Språkförbistringar kan göra att det
är svårt att hitta och ta till sig information om exempelvis vilka olika växter som finns, hur de växer och när dessa kan plockas (89, 92, 93).
När det gäller att sprida och få information kan det vara en bra idé att ta
hjälp av olika invandrarföreningar. Deras medlemmar kan nå människor
av olika nationaliteter som svenskar har svårt att få kontakt med på grund
av språkförbistringar eller bristande kunskaper om de kulturella skillnader
som först måste överbryggas (92).

Trygghet
Kontroll över den egna situationen och att känna trygghet är betydande för
välbefinnandet. Både den faktiska kriminaliteten och den allmänna debatten kring kriminalitet påverkar människor genom att skapa en känsla av
oro och otrygghet. Detta gäller inte minst äldre människor samt personer
med utländsk bakgrund (78).
I Sverige har fritiden en starkare koppling till naturen och fysisk träning
än till socialt umgänge. Man söker sig ut i naturen för att koppla av och
få lugn och ro. För många personer med utländsk bakgrund är det inte
bara själva vistelsen i naturen som är viktig. Det centrala kan i stället vara
att umgås med familj och vänner, och många kan vara oförstående till att
vandra ensamma i skogen (90, 92).
Region Skåne har under en tid arbetat med barn och ungdomar inom
områdena naturvård och integration. I ett försöksprojekt har barn från
skolklasser med hög respektive låg andel utländsk bakgrund vandrat tillsammans på Skåneleden. Barnen fick sedan själva beskriva sina erfarenheter. Det visade sig då att berättelserna från barnen med utländsk bakgrund
i hög grad handlade om rädsla för den ovana naturen (88).

Att locka ovana till vistelse i naturen
Med respekt för att många människor föredrar andra fritidssysselsättningar än att vistas i naturen, bör man sträva efter att ge möjligheter att
prova på och underlätta för de människor som vill vara ute mer men av
olika anledningar hindras. Sammanställningen visar att det inte räcker
med att öka tillgången till grönområden om ambitionen är att locka ut
grupper som inte är vana att vara ute i naturen. Med bakgrund av skrivningen i inledningen om naturens betydelse för människors välbefinnande,
bör även vistelsen som sådan (avkoppling, kontemplation) och samvaron i
naturen betonas parallellt med satsningar som främjar fysisk aktivitet. Ska
breda befolkningsgrupper attraheras bör satsningar göras på promenadstråk med naturliga målpunkter, grillplatser, mötesplatser, fiskevatten och
dess närmiljöer samt på marker för bär- och svampplockning.
Rätt utformade grönområden ger också alternativa möjligheter att träffas för dem som inte har en egen trädgård att samlas i. Detta är mest angeläget i områden med övervägande flerfamiljshus. Även kolonilotter eller
odlingslotter kan fylla denna funktion. Koloniträdgården innebär även
trädgårdsarbete som i sig ger både fysisk och psykisk stimulans och aktivi44
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tet. Erfarenheter från Kalifornien visar att odlingarna dessutom ger bättre
förutsättningar för näringsriktig kost och att det sociala kapitalet stärks i
dessa områden. Här lockas också nya invandrare och människor som är
engagerade i frågor kring hållbar utveckling (94).
För att nå ut till människor som är nya i ett land är bra och tydlig information viktig. Information om allemansrätten, vanliga svamp- och bärsorter, fiskemöjligheter med mera, är angelägen kunskap att sprida, likaså
information om till exempel grillplatser och andra utflyktsmål som är
lämpliga att besöka.
Bland personer med utländsk bakgrund finns skiftande traditioner kring
fiske, men hos många är intresset stort. Det syns inte minst vid fiskeplatser i stadsmiljö, exempelvis i hamnområden där inslaget av fritidsfiskare
med invandrarbakgrund är påfallande. Ett hinder är språkliga svårigheter
att tillgodogöra sig information om regler och möjligheter för fritidsfiske
(83).
Friluftsaktiviteter som lockar till spänning och en vilja att vara ute och
som passar olika åldrar och befolkningsgrupper kan vara intressant att
prova. Här kan geocaching, som nämns i avsnittet om barn och unga,
vara ett alternativ. Även Skogsmulle och andra aktiviteter som Friluftsfrämjandet anordnar är ett bra sätt för barn och unga att lära sig mycket
om naturen.
Det är också väsentligt att de grupper man vill vända sig till själva får
vara med och påverka aktiviteter och åtgärder. Dialog och medinflytande
är i sig en form av integrationsarbete. Men integration är ett gemensamt
ansvar och det är upp till alla att bjuda in och underlätta för nya invånare
att ta sig ut i naturen.
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Exempel från kommuner
– för ökat nyttjande av grönområden

Grönplaner med hänsyn till folkhälsa
Piteå grönplan – med de sociala aspekterna i fokus
Piteå omges av mycket vatten och den grönstruktur som finns går som två kilar in
mot stadens centrum. Det finns parker i stadskärnan, men mycket av grönskan finns
i den stora mängden villaträdgårdar. Förutom ekologiska värden har grönområden
en social funktion genom att ge invånarna upplevelser, rekreation och utgöra viktiga
offentliga mötesplatser.
I grönplanen har Piteå tagit fasta på att människors val av parker och grönområden hänger samman med var i livscykeln vi befinner oss. Barn behöver vilda och inte
för tillrättalagda områden, medan äldre har behov av lättillgängliga, naturliga och
rofyllda miljöer. I Piteå grönplan beskrivs dessa områden med avseende på aktiviteter,
tillgänglighet/säkerhet, kvaliteter, brister samt förslag till utveckling.
Syftet med grönplanen är att: 1) säkerställa tillgången till grönområden, 2) skapa
samband mellan grönområden, stråk och vatten, 3) utveckla oanvända områden samt
4) öka intresset för de gröna ytorna även vintertid.
För mer information: Piteå kommun, Miljö- och byggkontoret
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Halmstads gröna värden – från insektsliv till friluftsliv
Denna grönplan utgör ett planeringsunderlag för att bevara och utveckla
naturmiljöer. De gröna värdena är starkt kopplade till dess betydelse för
människan. I Halmstad finns grönytor och parker av skilda slag; finparker,
bostadsparker, naturparker och aktivitetsytor.
Syftet med grönplanen är att den ska 1) vara ett samlat dokument över
stadens grönstruktur, 2) utgöra ett stöd vid olika ställningstaganden och
3) ge styrande riktlinjer. De styrande riktlinjerna ska ligga till grund för
framtida åtgärdsprogram.
Som underlag till grönplanen ”Halmstads gröna värden – från insektsliv
till friluftsliv” har en omfattande inventering gjorts av cirka 200 grönområden inom kommunen. Till stöd för denna genomgång har man använt
bedömningskriterier för sociala värden, rekreation, folkhälsa och friluftsliv. De faktorer som bedömts är: Tillgänglighet, Framkomlighet, Anordningar och anpassning för friluftsliv, lek och idrott, Mångformighet och
variation, Avstånd till tätort och närhet till grönt samt Riksintresse för
friluftslivet. Bedömningen har varit 1 = finns och 0 = saknas. Därefter har
varje område fått en sammanlagd poäng och ett förslag till värdering.
För mer information: Halmstads kommun, Tekniska kontoret/Park och natur

Ta tillvara vinterns möjligheter
I Östersund har man sedan säsongen 1996/1997 drivit projektet Vinterparken, som syftar till att popularisera vinterhalvåret i Östersund samt
stimulera till både socialt umgänge och fysisk aktivitet. Vinterparken har
blivit en mötesplats som lockar många besökare i alla åldrar.
Vinterparkens aktiviteter pågår från januari till april månad och arenan
växer med Storsjöns allt tjockare is. Under helger och vinterlov erbjuds
aktiviteter som exempelvis turer med häst och släde, skotersafari, workshop i isskulptering och skridskolopp. Det finns även möjlighet till lite
lugnare aktiviteter och i Badhusparken i anslutning till Storsjöns strand
kan man bland annat fika, handla i varubodarna utmed kajkanten eller
hyra långfärdsskridskor och skidor. Det finns även solstolar uppställda på
isen för soldyrkare.
En bit ut på isen finns skridskolek för barn med olika stationer. Längre
ut på Storsjöns is tar ett stort spårsystem vid, med preparerade banor för
långfärdsskridskor, skidspår och markerade gångvägar. Totalt finns över
fem mil spårsystem för både promenader, skridskoåkning och skidturer.
De flesta aktiviteterna är kostnadsfria, vilket ses som en viktig förutsättning för att alla ska kunna delta.
För mer information: Östersunds kommun eller www.vinterstaden.com

Promenad i sällskap
Nynäshamns kommun har, som en del i sin folkhälsosatsning, ett arrangemang som de kallar Den fasta motionsrundan. Måndag till torsdag varje
vecka arrangeras en fast motionsrunda där deltagarna gemensamt promenerar en sträcka på cirka tre kilometer. Syftet med motionsrundan är
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att få så många som möjligt att komma ut och röra på sig samtidigt som
samhörigheten och den sociala gemenskapen ökar.
Motionsrundan drivs av funktionärer från det lokala föreningslivet som
tar emot deltagarna, registrerar vilka som är med och promenerar. De bjuder också på något att dricka när promenaden är färdig.
Promenaderna har blivit en stor succé, särskilt för äldre personer, och
varje dag sluter så många som 25–30 pensionärer upp för en gemensam
promenad. I snitt registreras 11 000 promenader per år.
Något liknande finns i Sheffield, Storbritannien, där programmet
”health walks” som pågår alltsedan 1999, förser potentiella promenerare
med sällskap till närliggande grönområden. Programmet bygger på medverkan från volontärer som utbildas.
För mer information: Barn- och utbildningsförvaltningen, Nynäshamns kommun

Vattenområde för alla
Kristianstads kommun har sedan 1989 arbetat extensivt med centralt
belägna vattenområden med Ramsaområdet i centrum under paraplybegreppet Kristianstads Vattenrike. Målet med verksamheten är att bevara
och utveckla de ekologiska och kulturhistoriska värdena och att kunna
utnyttja dessa på ett hållbart sätt.
Inom området finns mycket stora naturvärden och man satsar på att
få tillbaka sådana värden som har försvunnit. Ett exempel på detta är att
strandängar röjs för bland annat storken. Vattenområdet används också i
utbildningar på alla nivåer från förskola till högskola. Kristianstads Naturskola har exempelvis en bil med fältutrustning i området och flera fasta
undervisningsplatser finns också i Vattenriket.
Inom området finns ett 20-tal besöksplatser och på varje sådan plats
finns information om landskapet. Några av aktiviteterna som erbjuds
är fiske, turer med flodbåt, safari, kajakpaddling, ridturer samt guidade
natur- och kulturvandringar.
De senaste åren har verksamheten genom projektet ”Tillgänglighet för
alla” jobbat särskilt för att öka tillgängligheten för rullstolsburna på de
olika besöksplatserna. Som ett led i detta utrustas flera platser med nya
spänger, grusade stigar, sittgrupper, fiskebryggor, handikapptoaletter och
nya skyltmarkeringar. Projektet erbjuder också gratis guidade turer och
exkursioner.
För mer information: Kristianstads kommun, Biosfärområde Kristianstads Vattenrike

Delaktighet och inflytande vid utveckling av grönområden
Bergaskogen är ett stort grönområde som ligger strax norr om Fjugesta i
Lekebergs kommun. Området används som frilufts- och rekreationsområde. År 2006 avsattes området som socialt naturreservat där ett av målen
var att förbättra folkhälsan genom att öka friluftslivet. Som ett led i detta
har man genomfört ett antal aktiviteter för att öka attraktiviteten i Bergaskogen.
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Vid ingångarna till reservatet finns informationstavlor som innehåller
uppgifter om reservatet, föreskrifter och information om biologisk mångfald. Inom Bergaskogen finns ett elljusspår, som delvis är anpassat för rullstol. Det finns också en 600 meter lång stig som anpassats för personer
med funktionsnedsättning. Inom området finns naturstigar som bland
annat används för guidning samt undervisning av skolor och förskolor.
För förskolebarnen planeras också en äventyrsbana i anslutning till en av
naturstigarna. Grillplatser som anpassats för att kunna nås med rullstol
finns i området. För att öka möjligheten att få se vanliga djur, exempelvis
älg och rådjur, planeras tre observationstorn, varav ett ska anpassas för
personer med funktionsnedsättning. För att öka tillgängligheten till Bergaskogen ska en gång- och cykelväg från Fjugestas centrala delar anläggas.
För att så många intressen som möjligt ska tas tillvara sker utvecklingen
av Bergaskogen i nära samverkan med Naturskyddsföreningen, pensionärsorganisationerna och företrädare för skola och barnomsorg.
För mer information: Parkenheten, Lekebergs kommun

Odlingslotter
Norrköpings kommun har erfarenhet av koloniträdgårdar sedan början
av 1900-talet. Under framför allt 1970-talet ökade efterfrågan på odlingsmöjligheter och därför avsattes ytterligare områden för odlingslotter. I dag
finns tio områden med odlingslotter och tre koloniträdgårdsområden och
i översiktsplanen finns ytterligare områden utpekade som lämpliga för
odlingslotter. Kommunen ser också ett stort och ökat intresse för dem.
Syftet med koloniträdgårdarna och odlingslotterna har varit att förse
invånarna med odlingsmöjligheter inom gångavstånd. Detta efterfrågas
främst i närheten av flerbostadshus. Rekreationsvärdet, och det bidrag till
ett hållbart kretslopp som närodlingsmöjligheter ger, har också varit ett led
i hållbar stadsutveckling.
Invånare med utländsk bakgrund är och har varit i majoritet i de flesta
odlingsområdena. Minskade resurser till dessa områden under 1980-talet
fick kommunen att, efter att ha investerat i förbättringar utifrån brukarnas
önskemål, ställa krav på odlarna att bilda föreningar. De flesta av odlarna
hade ingen erfarenhet av föreningsverksamhet, och därför var det till en
början svårt att få människor att ställa upp. Det har emellertid fallit ut väl,
och i dag ser man dessutom ett ökat engagemang när föreningarna har fått
ökat ansvar och ökad kontroll över sina områden. Styrelserna är dessutom
sammansatta av människor med såväl svensk som utländsk bakgrund.
Delaktighet och integration är också faktorer som påverkar folkhälsan.
För mer information: Tekniska kontoret, Parkdrift, Norrköpings kommun
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Checklista för inventering av
grönområden utifrån folkhälsosynpunkt
Allmänt om checklistan, dess uppbyggnad och syfte
Om parker och tätortsnära grönområden ska få ökad betydelse från folkhälsosynpunkt räcker det inte med god tillgång och tillgänglighet 300 meter från bostäder,
skolor, äldreboenden etc. De olika områdenas kvaliteter bör också uppmärksammas
för att få en bild av vilka allmänna behov som de kan tillgodose. Syftet med en checklista är att ge stöd till kommunala planerare och andra vid inventering av aktuella
grönområden för att se om de är anpassade efter olika gruppers särskilda behov och
önskemål. Checklistan hjälper också till att bedöma om grönområden har naturliga
förutsättningar för att kunna bli attraktiva. De befolkningsgrupper som särskilt beaktas i checklistan är barn och unga samt äldre och personer med funktionsnedsättning.
Vid inventeringen bör man också beakta andra grupper och perspektiv, exempelvis
personer med utländsk bakgrund, socioekonomiskt svaga grupper men även genusperspektivet.
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Checklistan är indelad i två delar. Den första är en allmän del som beskriver vilka förutsättningar ett grönområde bör ha för att vara attraktivt för
människor generellt. Den andra delen beskriver de särskilda kvaliteter som
befolkningen i sin helhet och olika befolkningsgrupper behöver ha tillgång
till för att ett grönområde ska vara attraktivt och tillgängligt.
Vid bedömningarna används inget poängsystem eller annat sätt att värdera och vikta de olika kriterierna. Checklistan är i stället tänkt att fungera
som en ”komihåg-lista”. En del information återkommer på flera olika
ställen i checklistan. Anledningen till detta är att samma sak kan vara viktig för flera olika kvaliteter. Exempelvis är det positivt om det finns en scen
både för de allmänna kvaliteterna ”Det gröna torget” och ”Det festliga”
samt för den särskilda kvaliteten ”Mötesplats”, under kategorin ”Anordningar/anpassningar”. Beroende på syftet med inventeringen, vilken typ av
grönområde man inventerar etc, kan det ändå finnas behov av att göra en
värdering av de olika kriterierna. En sådan värdering görs då lämpligast
när resultatet av inventeringen analyserats, men det är upp till användaren
att själv välja hur poängsättningen och värderingen ska gå till.
Det kan finnas olika användningsområden för checklistan. Några exempel
på användningsområden kan vara att
• inventera befintliga grönområden för att bedöma hur de kan utvecklas
• bedöma vilka områden som har bäst förutsättningar vid exploateringstryck
• fungera som en ”komihåg-lista” vid etablering av nya grönområden
• utgöra ett planeringsunderlag för att säkerställa att hänsyn tas till folkhälsoaspekter i kommunens fysiska planering vid framtagning av exempelvis grönplaner och naturvårdsprogram.

Lämpligt arbetssätt
Inventeringen av ett grönområde kan indelas i tre eller fyra steg, beroende
på syftet:

1. Förberedelse
Inventeringen förbereds genom att noggrant läsa igenom handledningen.
Under avsnittet ”Olika gruppers behov vid vistelse i grönområden” finns
fördjupande texter om de olika befolkningsgrupperna.

2. Inventering
Fyll i checklistan med hjälp av manualen. Anteckna noggrant alla iakttagelser utöver det som framgår av de ifyllda fälten. Det kan till exempel röra
sig om allt från om några delar i området verkar särskilt populära, till
förtydliganden av de ifyllda fälten.

3. Analys och dokumentation
Resultatet av inventeringen analyseras och dokumenteras. Detta bör lämpligen göras i nära anslutning till inventeringstillfället då iakttagelserna
fortfarande finns i färskt minne. Resultatet från checklistan renskrivs, alla
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iakttagelser förtydligas och inventeringsresultatet analyseras med stöd av
frågor som exempelvis: Innehåller grönområdet många allmänna kvaliteter? Var finns svaga punkter? Finns det något speciellt att beakta ur exempelvis ett genusperspektiv som inte framkommer av checklistan?

4. Åtgärdsplan
Om syftet med inventeringen är att utveckla eller etablera ett grönområde
bör en åtgärdsplan utarbetas utifrån resultatet av analysen.
Som ett exempel på hur det kan se ut finns en inventering av Hörnsjöns
naturreservat i Örnsköldsvik med tillhörande analys i bilaga 2.

Handledning för checklistan (bil 1)
Allmänt om ifyllnad av checklistan
Checklistan, som också finns att erhålla som pdf i A3-format från Folkhälsoinstitutet, fylls i genom att markera de kvaliteter och anordningar
som finns inom grönområdet. Det finns möjlighet att fylla i kommentarer
och förtydliganden för varje rad i fältet ”Kommentarer”. Om det saknas
någon information i de i förväg ifyllda fälten, det vill säga om det finns en
tillgång i grönområdet som inte angivits i checklistan, bör även den noteras
i kommentarfältet.
Del 1 i checklistan behandlar de allmänna kvaliteter som anger förutsättningar för om ett område är eller kan bli attraktivt för människor.
Dessa kvaliteter är svåra att påverka. Om det inventerade området innehåller en stor del av de åtta upplevelsekvaliteterna finns det anledning att
gå vidare och identifiera områdets särskilda kvaliteter, vilka ger området
ytterligare värde från folkhälsosynpunkt. Del 2 handlar om de särskilda
kvaliteter som ökar tillgängligheten och attraktiviteten för befolkningen,
med tyngdpunkt på barn och unga samt äldre och personer med funktionsnedsättning.
De alternativ som finns angivna på checklistan är alla positiva, det vill
säga det är aldrig negativt att något alternativ på en viss kategori kryssas för. Varje rad på checklistan står för en kategori kvaliteter. Eftersom
olika grönområden har olika karaktärsdrag är det bra med många kryss
per rad. Varje rad behöver däremot inte vara ifylld; ett strövområde ska
ju exempelvis inte innehålla så mycket av ”Det festliga”. Likaså är det
inte säkert att ett visst grönområde per automatik måste uppfylla samtliga
befolkningsgruppers behov. Detta är en bedömning som måste göras från
fall till fall beroende på karaktären på området, vilka som utnyttjar det etc.
I den efterföljande analysen bör resonemanget kring vilka kvaliteter som är
viktiga för respektive område framgå.
I texten nedan finns förtydliganden och exempel som ska underlätta
bedömningen av grönområdet. Alla rutor i checklistan finns inte nämnda,
endast de som kan upplevas svåra att bedöma.
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Allmänna kvaliteter – definitioner
När det gäller allmänna kvaliteter handlar det i första hand om att identifiera naturtyp och de åtta upplevelsekvaliteterna. De allmänna kvaliteterna
redovisas i inventeringsprotokollet under rubrikerna ”Naturtyp” samt
”Upplevelsekvaliteter”. Upplevelsekvaliteterna är baserade på SLU:s forskning (23) som visar att det finns åtta kvaliteter som avgör vilka grönområden
som människor finner attraktiva. Ju fler kvaliteter ett grönområde har, desto
populärare är det. Detta beskrivs mer ingående i avsnittet ”Allmänt om attraktivitet och aktiviteter i grönområden” tidigare i rapporten.

Naturtyp
Kryssa för den eller de naturtyper som dominerar i området. Denna del
kommer enbart att användas för att beskriva området. Det läggs ingen
värdering på de olika naturtyperna, men generellt sett har ett variationsrikt
område högre kvaliteter än ett ensartat.

mark
• Skog – områden där träd och buskar har en krontäckning som är större
än 70 procent och där träd dominerar. Skog kan delas in i barrskog (mer
än 70 procent barrträd), lövskog (mer än 70 procent lövträd) och blandskogar.
• Äng/hagmark – ängsmarker utgörs av slåttermark, medan hagmarker
ofta är naturliga betesmarker. Båda kan vara träd- och buskbevuxna.
Slåtterängarna kan delas in efter fuktighet (torr, frisk och fuktig) och
markens näringsinnehåll. Naturbetesmarkerna kan utgöra gammal
ängsmark.
• Parkmark – ett anlagt grönområde eller liknande, ofta i stadsbebyggelse, vilket medvetet utformats för promenader och rekreation samt
kan innehålla enskilda anläggningar av skilda slag.
• Åker/vall – odlad mark.
• Sjö – kan utgöras av sjöar, tjärnar eller dammar.
• Strand – kan till exempel bestå av hällar, block eller stenar, sand och strandäng.
• Vattendrag – kan utgöras av åar eller bäckar.
• Våtmark – områden som under en stor del av året har vatten nära under
eller strax över markytan. Med våtmark avses myrar, kärr eller mossar.

Upplevelsekvaliteter

det vilda
• Upplevs opåverkat – det får inte finnas några uppenbart anlagda ytor
som rabatter, gräsmattor etc.
• Inget buller och folkliv – området upplevs som tyst och lugnt. Man får
en känsla av att vara i ”urskogen”, ostörd med inga eller få människor.
• Inga anlagda gång- och cykelvägar – inom området finns inga anlagda
gång- eller cykelvägar.
• Naturliga stigar – det finns stigar inom området som inte är anlagda eller
hårdgjorda.
metoder för kartläggning av grönområden och dess närområden

53

det artrika/variation
• Varierad natur – inom området finns en stor biologisk mångfald. Exempel på biologisk mångfald med stor betydelse för människors upplevelse
är till exempel träd i olika ålder, död ved, vegetation i olika skikt och
ytvatten.
• Kuperad terräng – landytan är varierad med lutningar eller kullar och
dalar, gärna med inslag av vatten.
• Bär-/svampmarker – inom området finns möjlighet att plocka bär och
svamp.
• Fiskevatten – det finns möjlighet att fiska inom området.

det rymliga
• Vägar och byggnader syns inte – inne i grönområdet kommer man till
viss del bort från stadens larm. Om området är tillräckligt stort och har
kullar avskärmas både syn- och hörselintryck effektivt.
• Möjlighet till total avskildhet utan störningar – området bör ge en känsla av
att komma in i en annan värld och erbjuda möjlighet att vara helt ensam.
• Möjlighet till längre promenader – området bör vara så stort att man
kan promenera länge utan att komma utanför området.
• Utsikt/vidd – det är positivt om det finns platser med utsikt. Detta ger en
känsla av frihet.

det rofyllda
• Upplevs fridfullt – området ska upplevas fridfullt, utan mycket stoj och
stim.
• Tystnad – bullernivån bör inte överstiga 50 dB(A). Ett alternativ till att
mäta bullernivån är att göra en subjektiv bedömning av ljudnivåerna,
exempelvis om det är möjligt att höra naturens ljud som lövsus och
fågelsång.
• Rent och välskött – gräsmattorna ska vara välklippta och papperskorgarna inte överfulla. Naturen ska se prydlig ut utan nedskräpning och
inte överväxt och risig.
• Inga anläggningar – området ska inte ha kaféer, restauranger, scener etc.
• Övrigt – exempelvis störande lukt.

det lekfulla
• Stockar och stenar för lek – inom området bör det finnas löst naturmaterial som barnen kan flytta runt och leka med.
• Kuperad terräng – det bör finnas backar som inbjuder till spring och
aktiv lek.
• Klätterträd, buskar och annan växtlighet för lek – inom området bör det
finnas klätterträd, buskar och naturmaterial som barnen kan använda
för att klättra, bygga kojor, krypa in och gömma sig i.
• Möjlighet till vattenlek – det är positivt om det finns en damm eller ett
vattendrag där barnen kan bygga fördämningar, kasta pinnar etc.
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det gröna torget/grön mötesplats
• Definition av grön mötesplats – plats i naturen som samlar folk och där
människor kan se och bli sedda.
• Idrottsplaner – inom området finns till exempel fotbollsplaner eller
andra arenor.
• Plats för åskådare – inom området finns kullar, trappor eller andra platser där man kan iaktta folklivet.
• Minizoo/4H-gård – platser där man kan uppleva närheten till och
komma i kontakt med djur.

det festliga
• Servering – inom området finns kafé, kiosk, restaurang eller liknande.
• Öppen och central plats – en öppen och central plats lockar människor
till möten och att se på folklivet.
• Torghandel – platsen bör vara full av liv och rörelse. Torghandel kan
därför vara ett positivt inslag.

det kulturella
• Fornminnen – exempelvis gamla stenmurar, stenbroar, gravhögar eller
äldre byggnader.
• Vårdträd – vackra träd upplevs ofta positivt av besökare. Det kan röra
sig om planterade träd i ett attraktivt läge eller gamla så kallade karaktärsträd (till exempel kraftiga tallar eller gamla ekar).

Särskilda kvaliteter – definitioner
Denna del beskriver mer specifikt de särskilda kvaliteter olika befolkningsgrupper har behov av och önskar sig. Behovet av särskilda kvaliteter i de
tätortsnära grönområdena varierar beroende på vilken prioriterad grupp
det gäller, men samlas här under rubrikerna ”Tillgänglighet och framkomlighet”, ”Trygghet och säkerhet” samt ”Anordningar och anpassningar”.

Tillgänglighet och framkomlighet

möjlighet att ta sig till området
• Gång- och cykelvägar – det bör vara lätt att ta sig till området både till
fots och med cykel.
• Fungerande kollektivtrafik, busshållplats – det är ett plus om det går
lokalbussar och att det finns en busshållplats i närheten.
• Skyltar till området – det ska vara lätt för exempelvis nyinflyttade att
hitta till området.

framkomlighet inom området
• Stigar och vägar inom området – i ett större område är det bra om det
finns slingor av varierande längd och svårighetsgrad.
• Stigar framkomliga med rullstol etc – stigen bör vara 1,6–1,8 meter bred
för att en gående och en rullstolsburen ska kunna gå bredvid varandra.
Underlaget på stigen bör vara hårdgjort, slätt, halkfritt och ljusare än
omgivningen för att underlätta för synskadade. En annan hjälp för synskadade kan vara att färga ett ”band” vid sidan av stigen i en klar färg.
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• Ledstöd för synskadade – där stigen är högre än omgivningen bör det
finnas någon form av stoppkant för rullstolsburna. Stoppkanten kan
vara en minst 7 cm hög trälist fastsatt med pinnar, nedstuckna i marken.
För synskadade bör det finnas fasta ledstänger. De är bättre än exempelvis nylonrep då de även hjälper människor med gångsvårigheter.
• Ramper – vid trappor bör det finnas ramper eller omvägar som gör att
även människor med gångsvårigheter kan ta sig fram.

allemansrätt
• Begränsad under hela året – det gäller exempelvis tomtmark och skyddade områden som naturreservat (beroende på reservatsbestämmelserna).
• Begränsad under del av året alternativt begränsning av en del av området – odlad mark och fågelskyddsområden är exempel på områden som
har begränsad allemansrätt under delar av året.
• Reglerad hundhållning – tydliga regler kring kopplingstvång av hundar
i naturen är en trygghet för personer som är rädda för hundar och det är
även bra för djurlivet.

information inom området
• Allmänt om informationstavlor – för att kunna läsas av både stående
och sittande människor bör centrum på informationstavlorna inte vara
högre än 120 cm över marken. De bör ha en lutning på 5–10 grader
framåt i överkanten för att undvika ljusreflexer och underlätta för exempelvis barn, kortväxta och rullstolsburna. Om tavlan har belysning bör
den inte vara placerad så att läsaren skuggar informationen. Materialet
i tavlan bör vara matt.
• Anpassad för synskadade – information i punktskrift ska finnas. Taktila
kartor, där synskadade kan känna sig fram till hur terrängen ser ut, kan
vara till stor hjälp. Det bör tydligt framgå i informationen vilka områden som är lämpliga för rastning av ledarhundar. Även ljudband kan
vara en hjälp för synskadade.
• Information om aktiviteter – informationen kan gälla både anordnade
aktiviteter (till exempel promenader i grupp eller teaterföreställningar)
men även information om allemansrätten, vilken flora och fauna som
finns inom området, rekommenderade promenadvägar, lämpliga bäroch svampmarker samt om det finns möjlighet för bad.
• Information om faciliteter – informationen bör tala om var det finns
rastplatser, grillmöjligheter, toaletter, bänkar etc.
• Information om lutning, längd på stigar med mera – sådan information
kan vara till nytta för äldre och personer med funktionsnedsättning så
att de lättare kan planera sitt besök.
• Information på andra språk – det är viktigt att personer med annat
modersmål, oavsett om de bor i området eller är turister, kan ta del av
informationen om området.
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Trygghet och säkerhet

sikt och överblickbarhet
• Tillfredsställande belysning – bristande belysning kan skapa otrygghet
och bidra till att vissa grupper (till exempel kvinnor, barn och äldre)
avstår från att använda ett tätortsnära grönområde. Belysningen bör ge
överblick och inte skapa skuggiga mörka partier i anslutning till gångstråk och cykelvägar.
• Anpassad belysning – belysningsstolparna bör vara placerade strax utanför gångbanan för att inte utgöra en risk för synskadade, vilka annars
kan gå in i armaturerna och skada sig. Farliga korsningar och passager
bör vara särskilt väl upplysta. Armaturerna bör helst vara nedåtriktade
för att undvika bländning. Lågtrycksnatriumlampor med gult ljus bör
inte användas.
• Ingen tät vegetation som skymmer sikten – vegetation kring gång- och
cykelvägar som används kvälls- och nattetid bör inte vara så tät att den
ger skuggiga mörka partier.

stigar och vägar
• Åtskilda GC-vägar (gång- och cykelvägar) inom området – många äldre
upplever obehag när exempelvis en cyklist kommer för nära. Från trygghets- och säkerhetssynpunkt ska de inte vara alltför åtskilda. Om GCvägarna är integrerade bör cykling ske på de gåendes villkor.
• Vägarna väl underhållna året runt – vägarna bör vara väl underhållna
sommartid så att det inte finns hål eller alltför stora ojämnheter. Vintertid är det extra viktigt med en fungerande vinterväghållning för äldre
och personer med funktionsnedsättning
• Underlag på stigar/vägar – specificera vilken typ av underlag stigarna
har och om det är mycket rötter eller andra faktorer som påverkar tillgängligheten.

terrängen
• Kuperad terräng – är attraktiv för barn och inbjuder till spring och lek.
Även vuxna uppskattar en variationsrik miljö, men den kuperade terrängen får inte ge försämrad sikt samt försvåra framkomligheten för
äldre samt personer med funktionsnedsättning och därmed skapa ökad
otrygghet.
• Ingen svår lutning – för personer som har svårt att gå bör lutningen på
stigarna inte överstiger 1:20, det vill säga inte mer än 1 meters höjdskillnad på en sträcka av 20 meter. En brantare lutning kan vara acceptabel
kortare sträckor om den efterföljs av en platå eller plats för vila.

klimatanpassning
• Skugga – vid värmeböljor och starkt solsken ska man helst kunna välja
att sitta eller leka i skugga. Detta är extra viktigt för barn, äldre och personer med hjärt- kärlsjukdom. Gungor och sandlådor kan med fördel
placeras i skugga.
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Anordningar och anpassningar

motionsspår/skidspår
• Tydlig information i spåret – bra märkning utmed spåren gör att de som
vistas där inte går vilse eller hamnar på en annan spårlängd än avsett.

anordningar för lek
• Lekpark med sandlåda, gungor etc. – det kan vara en fördel om lekplatser för större respektive mindre barn är avgränsade från varandra för
att undvika att de små barnen blir omkullsprungna eller klättrar upp på
lekställningar som är till för äldre barn.
• Anpassat för barn med funktionsnedsättning – trappor bör ha trappsteg
som är slutna, så att inte foten kan glida in mellan stegen. Det bör finnas ledstänger på båda sidor om trappan. Lekplatsen bör ha en jämn
och bra belysning på minst 300 lux för att underlätta för barn med synnedsättning. För barn med fysisk funktionsnedsättning är det bra om
växtligheten består av träd med låga eller hängande grenar så att även
de kan få en känsla av att befinna sig i ett träd. Till bra lekredskap för
barn med fysisk funktionsnedsättning hör exempelvis kompisgungor och
hängmattor som inte kan tippa. För att öka säkerheten kan klätterställningar förses med en trappa med ledstång, som gör att även barn som
har svårt att röra sig kan klättra upp. Det bör också finnas en rutschbana
som har ett rakt lopp för de barn som har problem med lägesorientering.
Sandlådor kan med fördel placeras i en sluttning så att rullstolsburna barn
kan komma åt sanden. Det finns också springbanor som ger synskadade
barn möjlighet att kunna springa på lekplatsen. Dessa är försedda med ett
rep längs med banan på vilket handtag löper som barnen kan hålla i.
• Möjlighet till pedagogisk verksamhet – notera eventuella platser som
används eller kan användas av förskola och skola. Ett hus kan fungera
som fikaplats vid regn och som förvaringsplats av materiel för exempelvis skolor och förskolor som regelbundet besöker området.
• Kreativa aktiviteter – det är bra om det finns material som exempelvis
störar och snören så att barnen kan vara kreativa och själva skapa sina
lekrum, exempelvis kojbyggen.

idrott
• Övrigt – till exempel boulebana, frisbeegolfbana eller annan anordning
för idrott.

badplats, badbassäng
• Badstrand – kan ha olika underlag, till exempel sand, grus, stenhällar
eller gräs.
• Anpassad för rullstol etc. – från parkeringen bör det finnas en hårdgjord
väg till badplatsen och på stranden hårdgjorda gångar. Det är också bra
om det finns rullstolar att låna och en ramp med dubbla ledstänger eller
en lyft från bryggan för att ta sig ut i vattnet. Bryggor bör vara stabila
och inte gunga i någon riktning.
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• Omklädningsrum – det bör vara möjligt att ta sig in i omklädningsrum
med rullstol, vilket innebär en dörröppning på minst 90 cm och avsaknad av trösklar och andra hinder. Sittbänkarna bör ha en höjd på 50 cm
och ett djup på 60 cm. Det bör även finnas handikapptoalett.

bänkar
• Utplacerade med jämna intervall – bör placeras ut med 50–100 meters
avstånd, för att äldre och personer med rörelsesvårigheter ska ha möjlighet till vila.
• Placering med utsikt – på ställen som erbjuder utsikt och som naturligt
inbjuder till vila. De ska också finnas i både soliga och skuggiga lägen.
• Anpassade för funktionsnedsättning – bänkarna bör vara 50 cm höga
samt försedda med ryggstöd och armstöd på båda sidorna. Armstöden
ska finnas 0,2 m över bänkytan och sträcka sig över hela sittytan. Bredvid bänkarna bör det finnas en plan och hårdgjord yta stor nog för en
rullstol eller rollator. Det bör också finnas några lägre bänkar så att
kortvuxna personer och barn kan sitta bekvämt.

mötesplats
• Flyttbara bord och bänkar (picknickbord) – för att öka flexibiliteten,
exempelvis om ett stort sällskap vill sitta tillsammans eller sitta i skugga
alternativt sol, är det en fördel om bord och bänkar är flyttbara.

toalett
• Anpassad för funktionsnedsättning – det finns olika sätt att förflytta
sig mellan rullstol och toalettstol och det bör därför finnas tillräckligt
utrymme runt toalettstolen. Toalettstolen ska vara stabil och stadigt
fastsatt. Toalettutrymmena ska vara tydligt markerade med skyltar i
relief så att även synskadade kan känna sig fram till dörren. Skylten bör
sitta i handtagshöjd, på väggen bredvid dörren.
• Utrustade med skötbord – för rullstolsburna är det bra om skötbordet
är höj- och sänkbart.
• Utplacerade på lämpliga platser – det bör finnas flera toaletter inom ett
större område, exempelvis vid badplatser. De bör även finnas i anslutning till platser där många människor vistas.

Bedömning – tillgodoses de prioriterade gruppernas behov?
Här görs en översiktlig bedömning på plats huruvida de olika befolkningsgruppernas behov tillgodoses. Här finns också möjlighet att kommentera
om det för det aktuella grönområdet är rimligt att samtliga befolkningsgruppers behov bör vara tillgodosedda. Beroende på vilken karaktär grönområdet har samt vilka som nyttjar det kan olika slutsatser dras. Den slutliga bedömningen av allt detta görs i ett senare skede, i anslutning till den
analys som bör följa efter inventeringen.
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GIS som hjälp vid kartläggning av
befolkningsgrupper och verksamheter
I ett tidigare avsnitt redogjordes för vad som bidrar till att grönområden
blir attraktiva, dels allmänt, dels för olika befolkningsgrupper som barn,
äldre och personer med funktionsnedsättning. Där redogjordes även för
vad som kan påverka användandet för de grupper som mer sällan eller
aldrig nyttjar grönområden, det vill säga socioekonomiskt svaga men även
grupper med utländsk bakgrund.
Detta avsnitt ger förslag på hur man med hjälp av GIS, geografiska informationssystem, kan kartlägga vilka befolkningsgrupper med avseende på
ålder, kön, inkomst och utbildningsnivå som bor i anslutning till grönområden. Det handlar även om att kartlägga verksamheter i närområdet som
kan förväntas ha intresse av att nyttja områdena i pedagogiskt syfte eller för
rekreation eller för båda delarna. Exempel på sådana verksamheter är förskolor, skolor, äldre- och omsorgsboenden samt dagverksamheter. Avsnittet
innehåller dessutom en metodskiss på hur man kan få en översiktlig bild av
hur stor andel av en tätortsbefolkning som har mer än 300 meter till närmaste grönområde.
Nationalstadsparken i Stockholm och Solna kommuner samt Hörnsjön
och Höglandssjön i Örnsköldsviks kommun har valts ut som exempelområden. Avsikten är att de ska utgöra exempel som såväl större som mindre kommuner ska kunna känna igen sig i. De har helt olika förutsättningar med avseende på storlek, besökarantal, förvaltning, tillgänglighet, datatillgång etc.

Geografisk avgränsning
Nationalstadsparken
Nationalstadsparken skapades år 1995 med syfte att skydda de samlade
unika natur- och kulturvärden som finns inom ett 27 km2 stort område i
huvudsak inom Stockholms stad och Solna stad. De slutliga gränserna har
justerats av respektive kommun inom ramen för översiktsplanerna. Nationalstadsparken har ett varierat utbud av naturtyper, men parken innehåller
även bostadsområden, delar av universitetsområdet med mera. Området
innehåller också en mängd promenadstråk, bland annat ”Hälsans stig”
som löper runt Djurgårdsbrunnsviken respektive Brunnsviken.
Eftersom fokus för denna skrift ligger på grönområden och möjligheter
till fysisk aktivitet, rekreation och återhämtning i dessa områden, används
de grönområden inom Nationalstadsparken som identifierats av Länsstyrelsen i Stockholms läns rapport Nationalstadsparkens lokala tillgänglighet 2006:12. I rapporten finns även ingångar markerade som används för
att nå grönområdena.
Dessa ingångar har i denna studie fått en buffertzon4 på 300 meter respektive en kilometer. Detta är relevant eftersom Nationalstadsparkens
gräns i detta fall inte är intressant utom i de fall man kan ta sig in i området.
På detta sätt får vi tre typer av ytor i fallande ”rang”: 1) Nationalstadspar4
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Buffertzon är området inom ett angivet avstånd från en viss punkt eller från ett område.
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kens grönytor, 2) en 300 meter buffertzon utanför gränsen för grönytorna,
samt 3) den del av kilometerzonen som ligger utanför den 300 meter breda
buffertzonen. Denna ytterzon har beskurits där vattenområden medför att
vägavståndet blir mer än en kilometer.
Figur 2. Nationalstadsparkens grönområden med buffertzoner.

Eftersom Nationalstadsparken täcker ett stort område kan ett nästa steg
vara att försöka identifiera delområden som relevanta utifrån att befolkningsunderlaget ser olika ut. Ett alternativ är då att zonerna delas in efter
kommun och stadsdel för att underlätta bearbetning av statistik. Detta
ges exempel på nedan. Delområdena för Nationalstadsparken kan således
vara Sollentuna, Danderyd (eftersom buffertzonerna går in i dessa kommuner), Solna V, Solna Ö, Östermalm S, Östermalm N samt Norrmalm.

Örnsköldsvik
Hörnsjön naturreservat och området kring Höglandssjön utgör exempelområden i Örnsköldsviks kommun. Avgränsningen för dessa områden är
hämtade ur skötselplanen för Hörnsjöns naturreservat respektive förvaltningsplanen för Höglandssjön.

höglandssjön respektive hörnsjöns naturreservat
Höglandssjön ligger i anslutning till Örnsköldsviks tätort. Utmed södra stranden ligger industrier och villabebyggelse ända ner till sjön och längs norra
stranden finns villabebyggelse. Mellan bebyggelsen och sjön har en bred remsa
lämnats till friluftslivet. Växt- och djurlivet är rikt och runt sjön finns både
skog och öppna tidigare brukade partier. Gång- och cykelvägen runt sjön,
som också är en ”Hälsans stig”, är populär. Hörnsjöns naturreservat är ett
flitigt nyttjat strövområde på 63 hektar i Örnsköldsviks tätort. Det bildades
1994 med syfte att bevara naturmiljön och att det skulle finnas ett tillgängligt
metoder för kartläggning av grönområden och dess närområden
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område för rekreation och naturstudier. Här finns också själva Hörnsjön och
allt ligger inbäddat i skogen bakom Örnsköldsviks södra stadsberg.
Buffertzonen kring Höglandssjön skiljer sig från dem kring Nationalstadsparken i det avseende att det är områdets hela gräns som buffrats,
inte ingångarna. När det gäller Hörnsjön har de gränser som är tillgängliga
buffrats. Hörnsjön är mer eller mindre tillgängligt från alla sidor utom den
nordvästra, där lutningen är för brant. Därför läggs i detta fall en buffertzon på 300 meter respektive en kilometer längs hela gränsen, utom just de
mest kuperade, samt kring den öppning med stig som finns i det brantaste
partiet och som gör det möjligt att ta sig ner i området.
Figur 3. Höglandssjön.		

Figur 4. Hörnsjön.
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Boende i närområdet
Befolkningsdata som används nedan är aggregerad på rutnivå (250 m ×
250 m) där varje ruta innehåller data om de personer som har sin folkbokföringsadress5 inom rutan. Syftet med buffertzonerna är att de ska ”fånga”
de befolkningsrutor (ett annat alternativ är Nyckelkodområde6 eller fastighetspunkter med befolkningsdata) som finns inom respektive zon. På så
sätt får man en bild av antalet personer som bor där och hur befolkningsstrukturen ser ut i hela eller delar av närområdet. Med hjälp av kartan ser
man exempelvis var de flesta äldre bor, vilket kan påverka var man ska
genomföra trygghetsvandringar; man ser var barnfamiljer bor, vilket kan
underlätta prioriteringar vad gäller lekplatser; man kan se vilka gångavstånd grupper med lägre inkomster har till olika grönområden.
Befolkningsdata kan redovisas på olika sätt, beroende på vad man vill
visa. Nedan följer ett par exempel på hur man kan redovisa data i en tematisk karta. Dessa visar antalet förskolebarn respektive personer över 65 år.
En variant vore att relatera till totalbefolkningen i rutorna eller på delområdesnivå (exempelvis 10 procent av befolkningen inom område x utgörs
av barn 0–5 år).
Figur 5–6. Antal äldre och barn år 2007. Exempel på tematiska kartor. Källa: SCB/Befolkningsregistret.

Resultatet kan även presenteras i tabellform. Tabell 1 och 2, sidan 64, visar
på befolkningsstrukturen med avseende på ålder. I Örnsköldsvik relateras
till befolkningsstrukturen i kommunen som helhet.

5. Med reservation för att folkbokföringsadressen ibland inte överensstämmer med den
faktiska bostadsadressen. Ungdomar boende i andra hand som fortfarande är skrivna
hos föräldrarna är ett sådant exempel.
6. Nyckelkodområden (NYKO) är kommunernas statistikområden.
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Tabell 1–2. Antal personer boende i och omkring Nationalstadsparken respektive
Hörnsjön och Höglandssjön fördelat på ålder år 2007. Källa: SCB/Befolkningsregistret.
Nationalstadsparken
Inom grönområdet

0–300 m buffert

300 m–1 km buffert

Barn 0–15

227

12 %

3 527

13 %

11 740

14 %

Ungdomar 16–24

384

20 %

3 920

14 %

7 952

9%

1 051

55 %

15 961

57 %

53 135

61 %

242

13 %

4 632

17 %

13 894

16 %

81

4%

1 961

7%

4 790

6%

1 904

100 %

28 040

100 %

86 721

100 %

Vuxna 25–64
Äldre 65–w
varav över 80
Totalt

Hörnsjön
0–300 m
buffert

Höglandssjön

300 m–1 km
buffert

0–300 m
buffert

300 m–1 km
buffert

Kommunen
totalt

Barn 0–15

147

31 %

381

13 %

309

20 %

893

17 %

9 608

17 %

Ungdomar
16–24

41

9%

391

13 %

148

10 %

653

12 %

5 861

11 %

51 % 1 494

50 %

810

52 %

2 561

49 % 28 204

51 %

22 % 11 611

21 %

Vuxna 25–64
Äldre 65–w
varav över 80
Totalt

244
44

9%

747

25 %

281

18 %

1 125

12

3%

295

10 %

63

4%

359

476 100 % 3 013 100 % 1 548 100 %

7%

3 441

6%

5 232 100 % 55 284 100 %

Figur 7. Antal kvinnor 70 år och äldre år 2007. Källa: SCB/Befolkningsregistret.
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Äldre kvinnor är en grupp som förhållandevis sällan tar sig ut. I figur 7
redovisas kvinnor som är 70 år och äldre, bosatta i Nationalstadsparkens
närområde.
För att beskriva gruppen socioekonomiskt svaga brukar inkomstnivåer
och utbildningsnivåer redovisas. I många kommuner finns redan en god
bild av i vilka områden låginkomsttagarna bor, medan den inte är fullt
klar i andra. Tanken med att göra en kartläggning är att få en tydlig bild
över tillgången till grönområden för människor som i mindre utsträckning
förfogar över egen trädgård och fritidsboende. Vilka faciliteter finns i deras
närområden?
I figur 8 och 9 ges två exempel på hur medelarbetsinkomst7 kan redovisas i karta. I Nationalstadsparkens områden redovisas på rutnivå, i Örnsköldsviksområdena på områdesnivå.
Figur 8–9. Medelarbetsinkomst per capita år 2006. Befolkningen 20–64 år redovisat på
rutnivå respektive delområde. Källa: SCB/Inkomstregistret.

Nationalstadsparken och dess närområde. Höglandssjön, Hörnsjön och dess närområde.

På samma sätt som ovan kan man redovisa resultatet i tabellform.
Utbildningsnivåer är ett annat mått på genomsnittliga socioekonomiska
förhållanden inom ett område. Som ett exempel på detta redovisas i figur
10 andelen lågutbildade i Nationalstadsparkens närområden. Genomsnittet för riket är 16 procent.

7

Arbetsinkomst består av inkomst av tjänst och av näringsverksamhet som anknyter till
arbetet. Sjukpenning och föräldraersättning ingår om den är tillfällig. A-kassa och pension ingår inte.
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Området nordväst om

Figur 10. Andel personer med högst grundskoleutbildning år 2006. Befolkningen 20–64

Nationalstadsparken i den yttre

år fördelat på delområde. Källa: SCB/Utbildningsregistret.

buffertzonen har förhållandevis
många invånare med låg formell
utbildningsnivå. E4:an löper här
längs med parkens västgräns,
både som en barriär och källa
till buller. Övergångar finns på
ett flertal ställen som bör vara
anpassade för personer med
funktionsnedsättning.

Verksamheter i närområdet
Syftet med buffertzonerna är att de också ska ”fånga” olika verksamheter i närområdet som kan tänka sig nyttja grönområdena i pedagogiskt
syfte eller för rekreation. De olika verksamheter som redovisas i kartorna
på sidan 67, är förskolor (familjedaghem undantagna), grundskolor samt
dagverksamhet, vård- och omsorgsboende samt korttidsboende för äldre.
Alla organisationsformer inkluderas. En högre ambitionsnivå kan vara
att kartlägga de GC-vägar som har förbindelse med grönområdet eller de
bussförbindelser som länkar samman verksamheterna med grönområdet.
En annan fördjupning skulle kunna vara att man ger mer information om
verksamheterna i form av exempelvis antal barn och anställda.
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Figur 11–12. Barn- och äldreverksamheter i närområdena år 2007. Källa: Respektive kommuns hemsida.
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Tabellerna 3 och 4 ger en sammanfattad information av det som kartorna
visar.
Tabell 3–4. Antal barn- och äldreverksamheter i Nationalparksområdet och i Hörnsjöns
respektive Höglandssjöns närområden. Källa: Respektive kommuns hemsida.
Nationalstadsparken

Totalt närområdet

Inom
grönområdet

0–300 m
buffert

300 m–1 km
buffert

Förskolor

6

21

109

136

Grundskolor

-

10

24

34

Äldreverksamhet

-

7

16

23

Hörnsjön
0–300 m
buffert

Höglandssjön

300 m–1 km
Totalt
buffert närområdet

0–300 m
buffert

300 m–1 km
Totalt
buffert
närområdet

Förskolor

1

-

1

-

6

6

Grundskolor

1

-

1

-

3

3

Äldreboende

-

-

-

-

3

3

Tätortsbefolkning med mer än 300 meter till närmaste grönområde
En intressant fråga att besvara är hur många eller hur stor andel av tätortsbefolkningen som har mer än 300 meter till närmaste grönområde.
I en beslutssituation när ett nytt område ska exploateras för att bli ett
grönområde, är det också intressant att se var människor är bosatta i förhållande till de olika alternativen. Diskussionen på lokal nivå om vad som
ska definieras som ett tillgängligt grönområde i den egna kommunen har
ett värde i sig. Det kan då visa sig att tillgängligheten inte är så bra som den
gängse bilden är.
Genom att inledningsvis anta att all yta utanför tätorten är grönområden och lägga till de grönområden inom tätortsgränsen som bedöms ska
vara med, kan alla dessa ”grönområden” buffras med 300 meter. Därefter
görs en bedömning av vilka grönområden i ytterkanten som verkligen är
tillgängliga. Buffertzoner som ligger 300 meter från vattenområden, vid
åkermark, vid branta stup och så vidare, tas bort.
Genom att spara den buffertzon som nu ligger i tätortsytans ytterkanter
går det, med hjälp av befolkningsrutor eller befolkningspunkter, att fånga
den befolkning som har mindre respektive mer än 300 meter till närmaste
grönområde.
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Figur 13. Metodskiss för att ange de områden som har mer än 300 meter till närmaste
grönområde.
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Bilaga 2.
Testinventering av Hörnsjöns naturreservat,
Örnsköldsviks kommun
Tidpunkt
2008-09-18 kl. 8.00–12.00

Närvarande
Tommy Dickens, planeringschef, Örnsköldsviks kommun
Birgitta Edin-Westman, folkhälsoutvecklare, Örnsköldsviks kommun
Ann-Sofie Sjölund, folkhälsoutvecklare, Örnsköldsviks kommun
Elisabeth Strand Hübinette, parkchef, Örnsköldsviks kommun
Kent Bergström, utredare, Statens folkhälsoinstitut
Sara Kollberg, utredare, Statens folkhälsoinstitut

Beskrivning av området
Hörnsjöns naturreservat utgör ett av de mest värdefulla strövområdena i
Örnsköldsviks kommun. Det är ett kommunalt naturreservat som omfattar 63 hektar och som förvaltas av Örnsköldsviks kommun, Kultur- och
Fritidsförvaltningen/Fritidsavdelningen.
Syftet med att bevara området är att
• bevara ett naturskönt skogsområde med äldre skog och låta naturen
utvecklas fritt
• säkerställa ett lättillgängligt tätortsnära friluftsområde för rekreation
• bevara området som ett viktigt naturstudieobjekt för skolor och förskolor
samt att deras och allmänhetens tillgänglighet till området underlättas.
Hörnsjöns naturreservat ligger på Örnsköldsviks södra stadsberg, Varvsberget. Området består av barrskog som bär spår av äldre skogsbruk.
Markvegetationen utgörs av en frisk ristyp (blåbär, lingon med mera) och
utmed Varvsbergets sydsluttning finns hällmarkstallskog. Mitt i området
ligger Hörnsjön, vilken tidigare fungerat som vattenreservoar. Naturreservatet omgärdas av skogsmark och i sydost av villabebyggelse samt ingår
i ett större område, Varvsbergsterrängen, vilket klassats som tätortsnära
friluftsområde. Genom sitt tätortsnära läge används naturreservatet flitigt
av allmänheten som strövområde och för rekreation.
Huvudentrén till naturreservatet finns sydost om Hörnsjön, med anslutning från Varvsbergsvägen. Invid huvudentrén finns en parkeringsyta,
informationstavla, sopkärl, toalettutrymme anpassat för personer med
funktionsnedsättning samt en enklare utescen. Från parkeringen leder en
väg fram mot Hörnsjön. Härifrån utgår ett elbelyst motionsspår på 3,3 km
och det finns också stigar som dels ansluter till omgivande bostadsområden
och till Veckefjärden, dels leder upp till toppen av Varvsberget. Den senare
är också den del av Högakustenleden som passerar genom området. En av
stigarna är anpassad för rörelsehindrade och synskadade. Inom området
finns också flera vindskydd med eldplatser och bänkar.
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Inom reservatet gäller särskilda reservatsbestämmelser och det är förbjudet att
• framföra motordrivna fordon, förutom handikappfordon på därför
avsedda stigar
• rida
• bryta kvistar, fälla eller skada levande eller döda träd och buskar samt
gräva upp örter, gräs, mossor och lavar
• elda på andra ställen än på anvisade eldplatser
• ställa upp husvagn eller släpvagn
• bada eller framföra båt, kanot, kajak eller andra farkoster i Hörnsjön.

Ifyllnad av checklistan
Allmänna kvaliteter
naturtyp
Området kan karakteriseras som naturmark och här finns skogsmark, en
sjö och strand.

upplevelsekvaliteter
Hörnsjöns naturreservat är ett skogsområde och innehåller många av
de upplevelsekvaliteter som vi förknippar med denna typ av område. De
fem första upplevelsekvaliteterna (det vilda, det artrika, det rymliga, det
rofyllda och det lekfulla) får nästan ”full pott”. Det enda som saknas är
möjlighet till vattenlek. Det finns en sjö men inget rinnande vatten och det
bedöms inte säkert att låta barnen leka ensamma vid sjökanten.
Det finns en enklare utescen i anslutning till huvudentrén, i övrigt saknas
de kvaliteter som kännetecknar det gröna torget, det festliga samt det kulturella. Eftersom området är av mer naturkaraktär och inte en iordningställd park med anläggningar görs bedömningen att besökarna inte söker
dessa kvaliteter och en avsaknad av de mer ”sociala” upplevelsekvaliteterna ska därför inte ses som något negativt.

Särskilda kvaliteter
tillgänglighet och framkomlighet
Överlag är tillgängligheten och framkomligheten inom området god. Även
möjligheterna att ta sig till området är bra och alla kriterier i checklistan
är uppfyllda. Bussförbindelse finns och en busshållplats finns i närheten av
området. Bussarna går dock inte speciellt ofta, endast en gång i timmen.
När det gäller framkomligheten inom området kan en del av stigarna
nyttjas av personer med rullstol och det går att ta sig från parkeringen till
sjön på en specialanpassad grusgång. Ledstöd för synskadade saknas, men
en diskussion om huruvida elljusspåret ändå är tillgängligt för synskadade
fördes. Dels är underlaget på elljusspåret ljusare än omgivningen, dels kan
den omgivande vegetationen kanske ses som ett ”ledstöd”.
De brister som identifierades när det gäller tillgängligheten och framkomligheten är att information om vilka regler som gäller för hundhållning

bilagor

79

saknas. Dessutom är inte informationen som finns inom området anpassad
för synskadade.

trygghet och säkerhet
Belysningen i området bedöms vara tillfredsställande då motionsspåret är
försett med elljus. Belysningen är inte speciellt anpassad för synskadade,
men armaturerna är placerade utanför spåret och lamporna är nedåtriktade samt sitter så högt upp att de inte kan blända.
Inga cykelvägar finns inom området varför rutan om åtskilda gång- och
cykelvägar inte är relevant. Det är osäkert hur vägunderhållningen fungerar på vintern. Troligtvis sker ingen plogning och sandning i området,
däremot pistas ett skidspår i elljusspåret.
Lutningen på stigarna i området är på många ställen större än 1:20.
Terrängen och motionsspår och stigar närmast sjön kan betraktas som lätt
kuperade, medan området på Varvsbergets sydsida med stigen till toppen
kan vara en riskfylld vandring, särskilt när de kala berghällarna är våta.
När det gäller klimatanpassning finns möjlighet för besökare att välja
att sitta/leka i sol eller i skugga.
Inom området trygghet och säkerhet bör man se över om något behöver
göras åt belysningen eller om den kan anses vara tillräcklig. Vinterväghållningen behöver också ses över och vid behov kompletteras. När det gäller
lutningen på stigarna kan eventuellt information om vilka avsnitt inom
området som inte är så branta sättas upp.

anordningar och anpassningar
Inom området finns en del anordningar och anpassningar för främst människor utan fysiska begränsningar. Här finns ett väl utbyggt motionsspår
med elljus och med information om olika längd. Inom området finns möjlighet till skidlek för barn, och området används också för pulkaåkning.
Skolor och förskolor bedriver pedagogisk verksamhet här och det finns
utrymme för kreativa aktiviteter (exempelvis kojbyggen med naturmaterial – kvistar får dock inte brytas).
Inom området finns möjlighet till svamp- och bärplockning, promenader, motionslöpning och skidåkning. Det finns iordningställda grillplatser
med ved vid två punkter; dels vid sjön närmast parkeringen, dels norr om
sjön. Här finns också vindskydd. Vid sjön närmast parkeringen finns bord
och bänkar med plats för en förskoleklass eller liknande. Borden och bänkarna (av typen picknickbord) är tunga men flyttbara för att även kunna
fungera som långbord.
Bänkar finns utplacerade på olika ställen runt sjön. För att bänkarna
ska fungera som stöd för rörelsehindrade personer bör intervallet mellan
bänkarna inte vara längre än 50–100 meter. Eventuellt skulle man också
kunna se över placeringen med tanke på utsikten. Till exempel skulle det
kunna vara trevligt med en bänk på utsiktsplatsen över Veckefjärden, så
att alla har möjlighet att njuta av den fina utsikten. Bänkarna är inte heller
anpassade för personer med funktionsnedsättning.
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Torrdass finns i anslutning till parkeringen och vid sjöns norra del. Torrdasset vid parkeringen är anpassat för personer med funktionsnedsättning
samt har värme och rinnande kallt vatten att pumpa upp i ett handfat. In
till toaletten leder en ramp. Skötbord saknas.
Sophanteringen tycks fungera bra. Området kändes rent och snyggt och
det finns sopkärl på ett antal platser runt sjön. Möjlighet till källsortering
saknas.

Sammanfattning och förslag på åtgärder
Området kring Hörnsjön med Varvsberget har bra förutsättningar och
potential att utvecklas som lokalt utflyktsmål. Det behövs inga genomgripande förändringar för att förhöja värdet ytterligare och göra området
ännu attraktivare.
Kommunens representanter bedömer att området är välkänt för boende
i Örnsköldsvik och att det inte behövs någon särskild marknadsföring.
Allmänheten, så väl som förskolor och skolor, använder området flitigt.
Några saker att beakta vid en utveckling av området är följande:
• Se över om elljusspåret är funktionellt för synskadade eller om några
kompletterande åtgärder som exempelvis ledstöd behövs.
• Information om vilka regler som gäller för hundhållning kan med fördel
sättas upp.
• Informationen inom området är i dagsläget inte anpassad för synskadade.
• Se över om belysningen i motionsspåret är tillräcklig eller om ytterligare
anpassningar för synskadade behövs.
• Se över hur vinterväghållningen fungerar och om den är tillräcklig för
att fylla besökarnas behov.
• Eventuellt kan information om lutningen på stigarna samt vilka avsnitt
som inte är brantare än 1:20 sättas upp.
• Se över om bänkar och viloplatser bör sättas upp med ett tätare intervall
inom området samt om bänkar bör sättas upp på olika utsiktsplatser i
området.
• Bänkarna bör vara utformade så att de passar alla, även personer med
funktionsnedsättning.
• Torrdassen bör kompletteras med skötbord.
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Grönområden för fler

Vistelse i grönområden har positiv påverkan på människors fysiska och
psykiska hälsa. Men hur kan man skapa en attraktivitet som gör områden
användbara och lockande för breda befolkningsgrupper, och som innebär
att fler besöker dem? Barn, ungdomar, äldre, personer med funktions
nedsättning samt grupper med utländsk bakgrund och socioekonomiskt
svaga, är grupper som är utsatta för hälsorisker i större utsträckning än
andra. De har också olika behov och syn på vad som är ett attraktivt
grönområde.
Den här skriften vänder sig i första hand till dem som arbetar med fysisk
planering och till folkhälsoplanerare på kommunal nivå. Folkhälsoinstitutet
vill med denna skrift lyfta olika gruppers specifika behov och ge planerare
vägledning i hur grönområden kan göras attraktiva för grupper som, mer
än andra, är utsatta för hälsorisker.
Projektgruppen har bestått av Anna-Karin Johansson, Sara Kollberg och
Kent Bergström vid Statens folkhälsoinstitut. Rapporten är framtagen i
samråd med Borås kommun, Örnsköldsviks kommun, Östersunds
kommun, Naturvårdsverket, SLU, Skogsstyrelsen, Boverket, Länsstyrelsen
i Stockholms län samt med berörda sakområdesansvariga inom institutet.
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