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Förord

På uppdrag av Stadsbyggnadsförvaltningen har Mälardalens högskola genomfört en kartläggning och en värdering av användningen av några valda grönområden i Västerås. Studien söker
kartlägga hur parker och naturområden i staden brukas, med särskilt fokus på kön och
jämställdhet. Detta könsperspektiv, som kommer att bidra till en jämställdhetsintegrering av
grönstrukturplanen, är ett direktiv som kommer från projektets finansiär, Boverket, och är i
enlighet med Västerås stads jämställdhetspolicy.
På Mälardalens högskola har jag fått uppdraget att planera och leda detta projekt, som
startade i augusti 2015. Från Västerås stad har stadsekologen Kristoffer Jasinski varit referensoch kontaktperson och med honom har jag stämt av praktiska frågor under det gångna året.
Inom projektets ramar har jag också fått stöd från fyra studenter från Mälardalens högskola
som har intervjuat och observerat på fältet samt registrerat insamlade data i statistikprogrammet
SPSS: Nadia Escobar och Emelie Risbeck, studenter på Folkhälsoprogrammet, samt Ulrika
Fräsén och Mattias Haglund, studenter på Beteendevetenskapliga programmet. Språket har
setts över av beteendevetaren Lisa Börlin och den tekniska layouten inför tryckningen har gjorts
av denna series redaktör Mikael Gustafsson. Även kollegor från Mälardalens högskola har
kommenterat texten. Utan era insatser hade inte denna rapport sett ut som den gör idag. Jag
tackar er alla för ett gott samarbete!
Västerås i augusti 2016.
Eduardo Medina
Fil. dr och universitetslektor i sociologi.
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Sammanfattning

Föreliggande studie har utförts inom ramarna för arbetet med Västerås stads nya grönstrukturplan och syftet är att kartlägga och värdera grönområdenas sociala värden med fokus
på jämställdhet. Genom att kartlägga könsrelaterade aspekter i bruket av dessa områden
försöker studien bidra till utvecklingen av en jämställdhetsintegrerad grönstrukturplan och
jämställda offentliga miljöer.
Här studeras några grönområden i fyra stadsdelar av Västerås som innehåller en variation av
både socioekonomiska grupper och av gröna kvalitéter (närpark, grannskapspark, stadsdelsskog
och övriga skogsområden). Med hjälp av en sociotopkartering, vilket söker kartlägga social
samvaro, studerar man dessa grönområden och synliggör de sociala värden och de betydelser
som platserna har för de personer som brukar dem. Genom observationer och intervjuer får
man fram en brukarvärdering, det vill säga de värden som kvinnor och män tillskriver dessa
områden. Förutom att kartlägga hur områdena faktiskt används fångar studien även upp olika
upplevelser och erfarenheter av grönområdena som kvinnor och män i olika åldrar har.
Det empiriska underlaget består av hundratals intervjuer och observationstillfällen. De
bruksvärden som resultatet visar grupperas utifrån vad man gör (funktionella bruksvärden som
utevistelse, husdjursrastning, genomfartsled och närhet), utifrån vad man känner (bruksvärden
relaterade till trivsel och nöje som välbefinnande, trygghet och naturupplevelse) och utifrån vad
man får (bruksvärden av återhämtningskaraktär).
Resultatet visar att de flesta brukare av grönområdena, i alla uppmätta aktiviteter, är kvinnor.
Kvinnor svarade på intervjuerna i större utsträckning än män och under observationerna såg
man att majoriteten av grönområdenas besökare var kvinnor. Även de flesta vuxna som går
med barn till lekparkerna eller som rastade husdjur är kvinnor. Kvinnorna gillar naturen i
grönområdena i större utsträckning än männen gör och kvinnorna är också överlag mer nöjda
med områdena.
Studien fångar även upp personer som inte besöker något grönområde i närheten av sin
bostad. De två vanligaste anledningarna till varför människor inte besöker grönområdet är att
de känner att det inte ligger nära deras hem eller att de inte är intresserade av att besöka en park
överhuvudtaget. De flesta besökare till parkerna bor dock nära grönområdet och tar sig till det
inom 10 minuter, avstånd som anses bidra till en god stadsmiljö. Vad gäller samband mellan
bruk av grönområden och boendeform visar resultatet inte något särskilt mönster.
Förutom närhet är trygghet och trivsel grundläggande förutsättningar för att en plats skall
användas. De flesta brukare känner sig trygga i sina grönområden, trots att undermålig
belysning ger en viss otrygghet. Faktorer som närvaro av folk och att det finns bostäder i
närheten har stor inverkan i denna upplevelse av trygghet. Även bra tillgänglighet är ett viktigt
Mälardalens högskola
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värde, eftersom grönområden är viktiga för folkhälsan. De rekreations- och avkopplingsvärden
som finns i de studerade parkerna och dess natur utgör en del av kommunens ekosystemtjänster, det vill säga ekosystemets bidrag till människornas välbefinnande och återhämtning.
Utifrån resultatet ser man att i aktiviteter som lek och promenad med barn, inköp av
livsmedel, utsmyckning av hemmet och djurskötsel är kvinnorna överrepresenterade. Detta
förklaras med det faktum att kvinnor och män lever sina vardagsliv på olika sätt, så att deras
närvaro i grönområden och vad kvinnorna gör där är traditionellt bundet. En konklusion är att
kvinnornas större andel som brukar de studerade grönområdena till stor del beror på att
kvinnornas vardagsliv fortfarande präglas av traditionella ”kvinnosysslor”.
I en avslutande diskussion relateras resultatet till tidigare forskningresultat som visar att
upprustning av könsneutrala miljöer kan vara en värdefull satsning i jämställdhetsperspektiv.
Det finns utrymme för att rusta upp grönområdena i parkerna utifrån brukarnas egna önskemål
på ett könsneutralt sätt, något som skulle bidra till ett mer jämställt bruk av dem, som till
exempel införande av aktiviteter i parkerna eller uppbyggnad av bänkar och bord samt
grillplatser. En satsning på mer naturliga lekplatser och på upprustning för familjeaktiviteter
skulle inte bara bidra till mer jämställda miljöer utan även lägga grunden för ökad naturkontakt
och förståelse för naturmiljön.
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Inledning

Västerås stad utvecklar i nuläget en ny grönstrukturplan och den föreliggande studien utgör ett
bidrag i den riktningen. Grönstruktur utgör ett samlingsbegrepp för gröna ytor och områden
som parker, trädgårdar, kyrkogårdar, stadsdelskogar och naturområden, det vill säga som ett
utsnitt av den urbana miljön. Inom ramarna för arbetet med den nya grönstrukturplanen
kartläggs och värderas grönområden inom kommunen för att synliggöra vilka platser som har
stora ekologiska och sociala värden. Västerås stad beviljades stöd från Boverket till detta
utvecklingsprojekt för att bidra till att utveckla jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter
(Boverket, 2014). I Boverkets svar kan man läsa att kartläggningen och värderingen av dessa
platser som genomförs inom ramarna för grönstrukturplanen kommer att vara grundläggande
för de avvägningar som görs vid stadens fortsatta planering och utveckling.
För att få systematisk kunskap om hur människor (kvinnor, män, äldre, yngre, inrikes- och
utrikesfödda) använder och upplever stadens grönstruktur genomför vi en sociotopkartering
av stadens grönområden. En ”sociotop” syftar på en plats där det finns social samvaro, det vill
säga en plats för människors aktiviteter och upplevelser. Sociotopkartering är en kartläggning
av sociala värden i stadens utemiljö och handlar om att synliggöra de värden och betydelser
som platserna har för brukarna.
Som en sociotopkartering för att jämställdhetsintegrera grönområden fångar detta projekt
upp olika upplevelser och erfarenheter som kvinnor och män i olika åldrar kan ha av grönområden och därför är det viktigt att arbeta med könsuppdelad statistik. Genom att observera
och intervjua får vi fram en brukarvärdering, det vill säga de värden som människor tillskriver
ett område. Det bidrar med ett empiriskt perspektiv till andra kompletterande metoder, som
till exempel expertvärdering. I samhällsplaneringen brukar de flesta projekt bygga på
experternas värderingar, men med denna studie försöker vi få en bättre bild av områdena
genom att föra in brukarperspektivet.
Västerås stad har informerat om projektet via sin hemsida, via lokala tidningar, via ett
infoblad som distribuerades i brevlådan till de boende i närheten av områdena samt inlägg i
SVT:s regionala nyheter. Även i samband med intervjuerna på grönområdena informerade
studenterna som genomförde dessa om projektet och delade ut ett infoblad som Västerås stad
försett dem med.

Studiens syfte
Syftet med studien är att studera de valda grönområdenas sociala värden, med särskilt fokus på
kvinnors och mäns upplevelse och användning av desamma. De sociala värdena fås fram
genom en kartläggning av social samvaro på en specifik och avgränsad plats, det vill säga genom
Mälardalens högskola
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en sociotopkartering. Så kartlägger man hur grönstrukturområdena används och upplevs under
olika säsonger (höst, vinter och vår) och vid olika tider på dagen. Genom att kartlägga
könsrelaterade aspekter i bruket av dessa områden kan studien bidra till att utveckla en jämställdhetsintegrerad grönstrukturplan.

Brukarperspektiv med fokus på jämställdhet
I fysisk planering och i gränslandet mellan natur- och samhällsvetenskaplig forskning har
begreppet ekosystemtjänst kommit i ropet. Begreppet ”beskriver ekosystemens direkta och
indirekta bidrag till människors välbefinnande [och] tydliggör människans beroende av naturen,
och att mångfalden av växt- och djurarter i jordens skogar, hav, sjöar, våtmarker och andra
ekosystem förser mänskligheten med ett brett urval av nyttigheter” (SOU 2013:68, s. 12). Även
om ordet ekosystemtjänst nu flitigt används är dess innehåll inte nytt: ”tankegångarna har
funnits tidigare, t.ex. hållbart nyttjande av naturresurser, miljöekonomi och beskrivning av
multipla värden” (Borgström, 2013, s. 248). Förutom fysiskt påtagliga värden tillskrivs ekosystemen också sociala och kulturella värden som till exempel handlar om hur ekosystem i form
av gröna miljöer positivt påverkar människors hälsa och välbefinnande. Medan hårda
baskunskaper om jordarter, vatten, klimatförändring etc. i hög grad varit och är föremål för
naturvetenskapligt baserade expertbedömningar, är det bara vi människor som brukare som
genom våra kunskaper, attityder och beteenden kan veta hur vi värderar ekosystemtjänster i
form av grönstrukturer i vår omgivning.
Forskning visar att det finns ett positivt samband mellan vistelse i naturen och hälsa.
Grönområdens positiva påverkan på hälsan är dels fysisk aktivitet och dels rekreation, samt
social samvaro och upplevelse av naturen. Nära kontakt med naturen gynnar både den fysiska
och den psykiska hälsan (Johansson, Kollberg & Bergström, 2009). Därför söker vår studie inte
bara kartlägga användningen av grönområden med avseende på fysisk aktivitet och rekreation
utan även inkludera sökandet efter lugn, ro och återhämtning. Trygghet och tillgänglighet är
andra dimensioner som betonas i studien.
Att anlägga ett jämställdhetsperspektiv innebär att kvinnors och mäns erfarenheter och
upplevelser av grönstruktur sätts i fokus, analyseras och kan läggas till grund för att påverka
kommande planering. Det nationella målet för jämställdhetspolitiken är att ”kvinnor och män
ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv” (Regeringskansliet, 2014). Kvinnor
och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare, utöva inflytande och
forma villkoren för beslutsfattandet. I linje med det nationella målet för jämställdhet försöker
denna studie fånga upp kvinnors och mäns synpunkter och önskemål genom intervjuer på de
platser som ingår i undersökningen. Ett antal frågor utvecklades särskilt för att se skillnader
och/eller likheter mellan kvinnor och män, med fokus på trygghet och välbefinnande. Förutom
fokus på kön söker studien också få fram kunskap om brukarvärdering av grönområden med
avseende på människors ålder och etnicitet.
Jämlikhet åsyftar rättvisa förhållanden mellan individer eller grupper. Det förutsätter att de
även har lika värde oavsett exempelvis funktionsförmåga, etnicitet eller kön. Jämställdhet
däremot rör förhållandet mellan kvinnor och män specifikt, att de ska ha lika rättigheter och
möjligheter i alla områden i livet, till förmån för båda. Jämställdhetsintegrering (begrepp som
sammansätter integrering och jämställdhet) är en strategi som visar att ett medvetet
jämställdhetsperspektiv bör uppmärksammas i alla politik- och verksamhetsområden på alla
nivåer, från beredning till beslut och genomförande för att främja jämställdhet (Andersson,
2005, s. 34). Integrering av ett jämställdhetsperspektiv utgör inte ett mål i sig, utan är ett sätt
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att uppnå jämställdhet. Uppgiften med föreliggande studie är att förse Västerås stad med
information för jämställdhetsintegrering i stadens planering.
Det är viktigt att de som rör sig i grönområdena får vara med och ge sina synpunkter, men
det är också viktigt att även de som inte besöker grönområdena ska kunna påverka. Därför
planerade vi att intervjua personer på olika platser nära de studerade grönområdena men som
inte besöker dem för att få veta varför de inte gör det. Genom att intervjua icke-brukare av
grönområden kan vi få en bild av eventuella hinder och brister i tillgänglighet som försvårar
dess användning.

Tidigare undersökningar
De tidiga svenska parkerna under 1800-talet var en mötesplats för överklassen. Med
industrialismens expansion under seklets andra hälft planerade man för en utbredning av
parkerna och en mer folklig användning av dem, men så blev det inte. Parkerna förblev en
mötesplats för borgerskapet (Nolin, 2005, s. 61). Det dröjde en bra bit in på 1900-talet innan
grupper i andra sociala klasser började besöka parkerna för rekreation och avspänning, som ett
behov för att lindra de fysiska och psykiska påfrestningarna i arbetslivet.
Men studierna och planeringen av grönområden under 1900-talet gjordes främst som
expertvärderingar och saknade i stort sett brukarnas perspektiv. Sociotopkartering som modell
för att kartlägga sociala värden i städernas utemiljö har bidragit just till att lösa denna brist. På
senare år har flera större städer och orter som Stockholm, Göteborg, Uppsala och Region
Gotland gjort sociotopkarteringar som har legat till grund för sina stadsplaneringar, men även
mindre kommuner har börjat använda sociotopkarteringar som underlag för sina planer. Här
följer en kort redogörelse av denna metods utveckling, med syfte att även presentera en del av
denna studies tillvägagångssätt.

Sociotop
Begreppet sociotop introducerades av landskapsarkitekterna Alexander Ståhle och Anders Sandberg vid Stockholms stads stadsbyggnadskontor under år 2000 som komplement till biotopbegreppet i planeringspraktiken. Syftet var att få en samlad rubrik för arbetet med rekreation, lek, kulturhistoria, landskap och utevistelse. Snart ansåg man att det var ett bättre
begreppsredskap än de begrepp som används tidigare, som till exempel friyta och grönyta.
Därför utvecklade Ståhle sociotop som ett ”pragmatiskt platsbegrepp”: sociotop är en plats för
mänskliga aktiviteter och dess användning i specifika sociokulturella sammanhang, det vill säga
en plats för stadsliv (Ståhle, 2005, s. 75). Så som biotopen är sociotopen till för att möjliggöra
kartering, värdering, mätning och strukturell (landskaps)analys (Ståhle, 2005, s. 79).
Ett grönområde blir en sociotop när det visar sig ha ett bruksvärde, det vill säga när det
betraktas som en värdefull yta av brukarna själva och används för samvaro, avkoppling, lek och
naturupplevelser. När man fångar specifika platsers bruksvärden och kartlägger detta geografiskt utvecklar man en sociotopkarta. En sociotopkarta är en sammanställning av informationen som inkommit från brukarvärderingar, det vill säga utifrån frågorna som man har
ställt till brukarna och utifrån det som man har observerat (Ståhle, 2005, s. 121). Idag ser man
sociotopkartan som en del av grönkartan. I Sociotopkarta för parker och andra friytor i Stockholms
innerstad ger man som exempel att ”Gräsmarker klipps kort och utjämnas (biotopiskt) för att
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möjliggöra bollspel, solbad och picknickande (sociotopiskt)” (Stadsbyggnadskontoret i Stockholm, 2002, s. 10).
Även om ursprunget till begreppet sociotop finns i socialpsykologin (Ståhle, 2006, s. 74)
utvecklar Ståhle sitt begrepp från filosofen/sociologen Henri Lefebvres verk. För Lefebvre var
vardagslivet en central arena för mänskligt liv, fyllt av slit och grå tristess i det kapitalistiska
samhället men också en mylla för kritik och förändring. Ståhle grundar sin tanke att representera användarens uppfattade plats i en sociotopkarta i nyckelbegreppet ”bruksvärde”
hämtat från marxistisk teori, en term som även förekommer i miljöekonomiska studier (Ståhle,
2008, s. 62). Brukarvärdering är ett begrepp som används för att fånga friytornas generella
kvaliteter (Ståhle i: Stadsbyggnadskontoret i Stockholm, 2002). Brukarvärdering är också det
som brukarna – det vill säga kvinnor, män, yngre och äldre som besöker grönområden – tycker
om dessa. Vår undersökning går ut på att kartlägga de kvaliteter och brister som brukarna anser
att grönområdet har, hur de uttrycker och använder dessa ytor.
Introduktionen av begreppet sociotop i det här sammanhanget innebar en förnyelse och
förändring av seendet i stadsplaneringen. Nu handlar det om att i planeringen lyfta fram
platsens betydelse i vardagslivet, som en arena där möten mellan människor äger rum och
skapar förutsättningar för demokratiska samtal. Vardagsliv syftar på vardagliga handlingar eller
rutiner för att upprätthålla det egna eller andras liv och som bidrar till att återskapa det samhälle
vi lever i (Åquist, 2001). I ett samhälle som inte är jämställt bidrar även parkbesöken till att
upprätthålla vissa ojämlikheter och det gäller att fånga hur det sker. Sociotopmetoden innebär
inte nödvändigtvis att en sådan studie har ett könsperspektiv, men då mycket av arbetet och
plikterna i vardagen vilar på kvinnor (Åquist, 2001, s. 258) är ett sådant perspektiv fruktbart för
en brukarundersökning som söker kartlägga mäns och kvinnors användning av grönområden
och bidra till en planering med jämställdhetsperspektiv.

Studiens undersökningsområden
I studien ingår tre stadsdelar inne i Västerås tätort: Gideonsberg, Haga och Malmaberg samt
en stadsdel som ligger en mil från Västerås tätort, Barkarö. Västerås stad har, utifrån sin
erfarenhet och planering, värderat dessa stadsdelar med sina grönområden som representativa
och intressanta för denna undersökning. Vi använder begreppet grönområden som tätortsnära
natur eller stråk som lämpar sig för rekreation i form av fysisk aktivitet eller vila eller både och
(Johansson, Kollberg & Bergström, 2009) hellre än begreppet friyta, vilket är ett vidare begrepp
som syftar på obebyggt mark- och vattenområde som inte används för transport- eller
terminaländamål.
De här fyra valda stadsdelarna har flera grönområden av olika karaktär (stadsdelsskogar,
skogsområden, grannskapsparker, närparker och motionsspår) som även medför lite olika sätt
att bruka dem. En stadsdelsskog är en större och namngiven skog i en stadsdel. Ett skogsområde är
ett område med skogskaraktär, med varierande trädsorter och täthet. Den kan vara i vilken
storlek som helst och förekommer ofta som stråk längs gång- och cykelbanor och mellan
bostadskvarter. Lekplatser eller tennisbanor kan vara belägna i området. En grannskapspark är
en mångfunktionell park nära den egna bostaden, med en storlek av 0,5–2 ha. Parken fungerar
som en samlingspunkt för stadsdelen och har flera olika karaktärer för att kunna tillgodose
olika gruppers behov. Ofta är en grannskapspark ett mångsidigt grönområde med uppvisad
parkkaraktär. En närpark är en liten grönyta eller naturområde i anslutning till bostadskvarteret.
Den brukas främst till lek och för samvaro. På grund av sin storlek uppfylls oftast endast ett
fåtal parkkaraktärer.
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De valda stadsdelarna inne i Västerås tätort innehåller en variation av ekonomiska grupper
(olika upplåtelseformer som hyresrätt, bostadsrätt och äganderätt samt olika boendeformer
som flerbostadshus, småhus och radhus). Dessa stadsdelar innehåller dessutom en variation av
gröna kvalitéter (här finns kategorierna närpark, grannskapspark och stadsdelsskog samt övriga
skogsområden) och därför finns goda möjligheter att kartlägga en variation av sociotoper. En
sociotopkartering i dessa områden kan ligga som underlag till vidare arbete med sociotoper på
andra platser i Västerås. Barkarö har, förutom grannskapspark och skogsområde, ett motionsspår beläget i ett skogsliknande område. Barkarö är intressant att undersöka då förutsättningarna för grönstrukturens sociala värden i serviceorterna och på landsbygden i vissa delar
skiljer sig från den centrala stadens grönstruktur, inte minst därför att området huvudsakligen
består av småhus och kedjehus.
Här följer en kort summering av de olika grönområden som varje stadsdel omfattar (dessa
grönområden har fått var sin beteckning och de kan ses på kartorna i bilaga 1 och bilaga 2 i
slutet av denna rapport). Stadsdelen Gideonsberg består av två grannskapsparker, två närparker
och ett skogsområde. Intervjuerna gjordes på grannskapsparken GSP2 och de övriga grönområdena täcktes med observationer. Stadsdelen Haga består av tre grannskapsparker, två
närparker och ett skogsområde. Intervjuerna gjordes på grannskapsparken GSP5 och de övriga
täcktes med observationer. Stadsdelen Malmaberg består av en grannskapspark, en närpark, två
skogsområden och en stadsdelskog. Intervjuerna gjordes på stadsdelskogen SDS1 (utom vid
ett par mörka vinterkvällar, då intervjuerna gjordes på skogsområdet SO6), de övriga täcktes
med observationer. Stadsdelen Barkarö är den minsta av Västerås fyra satellitorter eller serviceorter och till skillnad från Dingtuna, Irsta och Tillberga saknar den affärer och vårdcentral.
Barkarö består av en grannskapspark, ett skogsområde och ett motionsspår i ett skogsliknande
område BSO1, där de flesta intervjuerna gjordes. Grannskapsparken och skogsområdet
observerades. I presentationen av resultatet finns en mer detaljerad beskrivning av stadsdelarnas olika grönområden.
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Metod och tillvägagångssätt

Dagens samhällsplanering av grönstruktur kräver en mer sammanhängande kartläggning och
en större bredd av analysmetoder än de som användes för några decennier sedan. Som namnet
på denna undersökning antyder designades den utifrån sociotopkartering som modell.
Friytornas ekologiska och tekniska värden kan beskrivas och karteras med naturvetenskapliga
arbetsmetoder, medan de sociala och kulturella värdena, det vill säga hur platsen upplevs, måste
tolkas och värderas med samhällsvetenskapliga undersökningsmetoder. Dessa metoder har
varit intervju och observation på grönområden, eftersom en sociotopkartering består av både
brukarvärdering och expertvärdering. Med intervjuerna får vi brukarperspektivet och med
observationerna får vi grunden för en expertvärdering för att bedöma platserna. Eftersom
naturen är en viktig källa till avkoppling och återhämtning bör värderingen av grönområdena
inte bara grundas på experternas yttrande utan även på brukarnas, särskilt om man frågar sig
vad man ska ha naturen i staden till och vem som definierar detta (Sörenson, 2009). En sådan
fråga är en klar rättighet i ett välfärdssamhälle.

Intervju och observation
En stor del av informationen samlades genom intervjuer ansikte mot ansikte på de berörda
grönområdena. De var s.k. strukturerade intervjuer, det vill säga intervjuer som har standardiserade frågor och fasta svarsalternativ (se bilaga 3). Fördelarna med att ställa samma frågor
till samtliga respondenter är att det underlättar både själva frågandet och registrering av svaren
samt underlättar sammanställningen av respondenternas svar på ett jämförbart sätt.
Bearbetningen av data har gjorts med hjälp av programmet SPSS (Statistical Package for the
Social Sciences) och för att hantera kvalitativa variabler har vi använd nominalskala (till exempel
variabeln kön) och ordinalskala (till exempel variabeln åldersgrupp). Intervjuerna innehöll dock
ett par öppna frågor och svaren till dessa bearbetades kvalitativt: för att kunna analysera den
erhållna informationen sammanställdes svaren i olika dimensioner, för att därifrån börja
utveckla områdets bruksvärden.
Observationerna har som syfte att försöka fånga hur brukarna använder grönområden för
sin utevistelse och sitt stadsliv. Vi började observera utan något fast observationsschema för
att förutsättningslöst se det som fanns. Utifrån resultatet från dessa första observationer (och
de första intervjuerna) byggde vi upp kategorier och utvecklade ett observationsschema (se
bilaga 4). De observationer som vi har gjort kallas för strukturerade observationer eftersom de
är systematiska iakttagelser av individers beteenden med stöd av ett kategorischema.
För att klassificera hur grönområdena används har vi använt oss av fasta regler för
observationerna och registreringen av data. I schemat står specificerat de beteenden som ska
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observeras och hur man ska hänföra olika beteenden till dessa olika kategorier. Vi har utformat
kategorierna i relation till våra bruksvärden och på så sätt att de beskriver skilda beteenden. För
att hänföra ett visst beteende till bara en kategori har vi preciserat det mest kännetecknande
draget i varje kategori. Fördelen med strukturerade observationer är att vi observerar och
registrerar på samma sätt vid de olika observationerna på de olika grönområdena, vilket
tillsammans med det faktum att alla observatörer använder begreppen (bruksvärden) på samma
sätt bidrar till bättre validitet (giltighet) och reliabilitet (tillförlitlighet).
För att fånga grönområdenas tidsdynamik gjorde vi observationerna och intervjuerna vid
olika säsonger (höst, vinter och vår) och vid tre olika tider på dygnet (förmiddag, eftermiddag
och kväll). Att göra intervjuerna och observationerna under olika säsonger och vid olika
tidpunkter på dagarna syftade till att kartlägga skillnader i bruket. Som plats för intervjuerna
valdes de största och mest frekventerade grönområdena, ett i varje stadsdel. Observationerna
gjordes i alla frekventerade grönområden, så att de allra minsta och utan större plats för social
samvaro valdes bort för att använda våra resurser på bästa sätt. Vi samlade informationen helt
anonymt och utifrån svaren till våra intervjufrågor eller utifrån protokollen från observationerna går det inte att identifiera personer eller grupper.
För att få reda på varför några inte besöker parkerna eller motionsspåret i närheten av sin
bostad gjorde vi även intervjuer med icke-brukare. Dessa intervjuer gjordes på andra platser,
men nära de berörda grönområden och då intervjuades bara personer som svarade att de inte
besöker parkerna. I stadsdelarna inne i Västerås tätort valde vi som plats för dessa intervjuer
den livsmedelsbutik som ligger närmast grönområdena och i Barkarö gjordes dessa på grannskapsparkens norra del.

Populationens uppdelning
Stadens grönområden utgör en avkopplings- och mötesplats för stadsbor av olika kön, i alla
åldrar och med olika bakgrund. Eftersom studiens fokus står på kvinnors och mäns upplevelse
av områdena blir kön den centrala variabeln för denna undersökning. Variabeln kön är
dikotomiserad i värdena kvinna och man.
Vad gäller ålder har vi grupperat de intervjuade personerna i fem olika åldersgrupper: Barn
(12 år och yngre), Ungdomar (13–25 år), Yngre vuxna (26–39 år), Äldre vuxna (40–64 år) och
Pensionärer (65 år och äldre). Ungdomen som livsfas är tiden mellan barndomen och vuxenlivet.
Eftersom vi inte behöver en åldersfördelning i relation till exempelvis arbetet (”arbetsför ålder”
är från 20 år) håller vi oss till den officiella avgränsningen: den primära målgruppen för den
svenska ungdomspolitiken är åldersgruppen 13–25 år. Mellan ungdomar och pensionärer har
vi de vuxna. Vi har delat denna stora grupp vuxna i två mindre åldersgrupper: yngre vuxna,
som är mellan 26–39 år och som ofta har små barn, och äldre vuxna.
Vad gäller etnicitet har vi delat populationen i födda i Sverige och utrikesfödda. För vårt ändamål,
till skillnaden från officiell statistik, spelade det inte någon roll om den intervjuade personen
hade någon förälder född utomlands, eftersom en person som föddes i Sverige och upplevde
stadens grönområden under hela sin uppväxt brukar dem som den övriga befolkningen. Det är
i så fall mer intressant att se om det finns väsentliga skillnader mellan utrikesfödda och födda i
Sverige.
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Brukarvärdering
”Brukarvärderingen handlar om att fråga människor, många olika brukargrupper, och på många
olika sätt” (Ståhle, 2005, s. 119). Vilka värden man upptäcker eller tar upp i sina analyserade
områden eller platser varierar i de olika hittills gjorda sociotopkarteringarna. Det varierar också hur
man väljer att ordna och underordna dem i olika kategorier. Detta inte bara därför att dessa värden
är specifika för varje område utan främst på grund av att sociotop som modell har använts för få
gånger för att ha standardiserats tillräckligt. Om man jämför deras olika värdemallar ser man att till
och med nomenklaturen, ordningen, rangordningar och specifika värden skiljer sig en del mellan
dessa sociotopkartor. De ”sociotopvärden” som man kan se i tidigare sociotopkarteringar
(Stockholm, Uppsala och Göteborg) är en konvertering till värden av upplevelser, observerbara
aktiviteter och/eller observerbara kvaliteter av platsen. Som kategorier är dessa sociotopsvärden
mycket olika, till exempel betraktas aktiviteter som bad, fiske och motion som värden, men platsernas
kvaliteter som utblick och grön oas räknas också som värden. Även andra kategorier relaterade till
erfarenheter eller händelser som kulturhistoria, mötesplats och naturupplevelse betraktas som värden.
Vi har byggt upp våra bruksvärden inte bara inspirerade av tidigare sociotopkarteringar utan
också utifrån våra första intervjuer och observationer på våra specifika grönområden. Våra
bruksvärden är alltså dels ett sätt att ordna och klassificera resultatet och dels början på själva
resultatdelen. Därför börjar vi nästa kapitel med en presentation av den föreliggande studiens
bruksvärden.

18

Eduardo Medina

Jämställdhetsintegrering av grönstrukturplanen genom sociotopkartering

Resultat

Bruksvärden
Vi utvecklade den första intervjun som användes hösten 2015 genom att ta upp några centrala
värden som har varit praxis i tidigare sociotopkarteringar, som närhet, trygghet och trivsel. Trots
att värdena alltid är nära relaterade till sin specifika plats och sina specifika brukare, använde vi
dessa värden för att strukturera vår intervju och resultatet visade att dessa är så generella att de
var uppskattade värden även i våra grönområden. I vårt fall uttrycktes trygghet främst som
trygghet på dagtid. Närhet var ett annat värde som härleddes från intervjuerna, dels därför att
många upplevde det som nära och dels för att de flesta kan ta sig till grönområdet på kort tid.
Vad gäller trivsel uttrycktes det inte bara verbalt utan också det faktum att brukarna besöker
sitt grönområde ofta är tecken på trivsel. Värdet trivsel har vi dock delat i mer specifika värden
utifrån svaren på intervjuernas öppna frågor.
Utifrån de första observationerna fångade vi upp några aktiviteter eller bruk av områden för
att därifrån bygga upp de systematiska observationspassen. De här första observationerna
gjordes främst på de övriga grönområdena där man inte intervjuade brukare. De vanligaste
aktiviteterna var att rasta hundar och att promenera ensam eller i sällskap (liksom andra
aktiviteter i grönområden innebär hundrastning alltid en promenad, men vi har gått ut den
huvudsakliga aktiviteten för att bestämma bruket och värdet). Även personer som cyklar förbi,
föräldrar som går med barnvagn och föräldrar med barn som leker vid lekplatser var vanligt
förekommande. En mindre vanlig syn var jogging, barn som går till och från skolan, personer
som går med paket eller matkassar och personer med rullator eller permobil. Härifrån kunde
vi gruppera aktiviteterna i tre värden: Utevistelse (promenad, jogging, solbadning och lek),
Hundrastning och Genomfartsled som används som genväg eller passage (cykla förbi, gå till och
från livsmedelsbutik eller skola). Det senaste värdet kännetecknas av personer som inte går till
parken utan som går genom parken (som väljer att gå genom parken i stället för att ta en annan
väg). Att några i första hand använder parkerna som genomfartsled betyder inte att de undviker
att använda parken för en naturupplevelse eller som en avkopplande och återställande aktivitet
(de har gjort det medvetna valet att gå genom ett grönområde och nyttja det i stället för att gå
en annan väg). Bruksvärdet är då genomfartsled via ett grönt område.
Eftersom ett områdes värden är specifika för just det området bör man även vara lyhörd för
brukarnas röst. Förutom de värden som vi hade hämtat från tidigare sociotopkarteringar
kartlade vi därför de värden som framkom i de första intervjuerna hösten 2015. Utifrån vad
man känner och upplever grupperade vi först de värden som hade med trivsel och nöje att göra:
Välbefinnande och Naturupplevelse. Även Trygghet kom upp på intervjuerna som en del av trivsel
och välbefinnande. De värden som hade en mer direkt relation till återhämtning grupperade vi
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i värdet Återställande. Dessa värden, som ibland är svåra att särskilja, är Avspänning (grönområdets avslappnande och avkopplande karaktär som var viktigt för många), Rofylldhet (lugnet
var en av de vanligaste upplevelser som uttrycktes) och Fridfullhet (känslan av frihet och
fridfullhet). De här tre sistnämnda värdena hyser en folkhälsodimension, då de handlar om
bruket av grönområdet för kraftsamling och återhämtning.
De bruksvärden som vi har bedömt utifrån våra observationer och intervjuer och som kan
konverteras till sociotopsvärden grupperas i tre huvudområden baserade på vad man gör
(Funktionellt), vad man känner (Trivsel och nöje) och vad man får (Återhämtning). När platsen
brukas för uteaktiviteter, som genomfartsled och för att den ligger nära bostaden har grupperats
inom det ”funktionella”. Trots att närhet kom upp som ett värde på intervjuerna har vi här
tagit det under det funktionella för sin praktiska brukbarhet. Upplevelser av välbefinnande eller
aktiviteter i syfte att må bra har vi grupperat som ”trivsel och nöje”. Upplevelser av
återhämtning eller erfarenheter av emotionell- eller psykisk hälsokaraktär har vi grupperat inom
bruksvärdet ”återställande”.
I tabell 1 presenteras ovanstående bruksvärden schematiskt. Förkortningarna med två
bokstäver är de samma som återfinns på sociotopkartan. Nyckelorden är dels observerade
aktiviteter och dels uttryck ur intervjuerna.
Schematisk översikt över bruksvärden i sociotopkarta.

Bruksvärde
(beteckning i
sociotopkarta)

Nyckelord (sedd aktivitet/uttryck i intervjuerna)

Utevistelse
(UV)

Promenad (-P), Jogging, idrott, motion (-J), Lek, spel, vistelse vid lekplatser (-L),
Solbadning (-S), Mötesplats (-M)

Husdjursrastning

Hundrastning, kattrastning

(HR)
Genomfartsled

Cykla förbi, gå till och från skolan, gå till och från livsmedelsbutik eller busshållplats

(GF)
Närhet

Observerade värden

(vad man gör)

Funktionellt

Tabell 1.

Underbart att det är så nära, praktiskt och skönt, nära till naturen, nära inpå huset

(NÄ)
(VB)
Trygghet
(TR)
Naturupplevelse

Njuter, mår bra, trivsamt, blir glad och nöjd, harmonisk känsla, friskt och skönt,
behaglig känsla, fin promenadstig; kommer för att tänka, för att lyssna på
tystnaden, för att minnas, för att drömma
Känsla av trygghet, inte oroligt, trygg på dagtid, fint på dagen, alltid folk, otäckt på
kvällen med mycket buskage, obehagligt när det blir mörkt

(NU)

Naturnära, friskt och öppet, härligt med öppna ytor, frisk luft, skogskänsla, gläds åt
de fina träden, njuter av naturen, en oas, mysigt med bäcken och naturen, lyssnar
på fågelkvitter; plocka bär, blommor och svamp

Återställande

Avspänning: avslappnande, avstressande, varva ner, koppla av, stressa ner,

(ÅS)

Upplevda värden

(vad man känner)
(vad man får)

Återhämtning

Trivsel och nöje

Välbefinnande

avkopplande, stillsam

Rofylldhet: lugnt, lugn och ro, lugnt och skönt, rofyllt, känner mig lugn och tillfreds,

rogivande

Fridfullhet: vara i fred, frid, fridfullt, tillfreds, fri, frihet, tillfredställelse, mental
befrielse, sinnesfrid, befriande

Vårt genomförande har varit begränsat till att söka information på de valda grönområden
enbart genom observationer och intervjuer då vi inte haft materiella förutsättningar att använda
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även andra metoder som till exempel fokusgrupper med boende eller skolor i områden. Vårt
resultat kommer ändå att ge en indikation på hur dessa områden används och upplevs och vi
har ordnat de olika bruksvärdena utifrån egenskaper som den särskilda platsen visar. När flera
av brukarna värderar en egenskap (i området) högt på intervjuerna eller när observationerna
visar att en viss aktivitet på en plats upprepas flera gånger utgör detta ett värde för oss (ett
bruksvärde).

Generellt om intervjuerna och observationerna
Totalt intervjuade vi 335 personer på fyra stora grönområden (ett grönområde i varje stadsdel)
i sammanlagt 112 timmar. Vi intervjuade även 281 personer på andra platser än grönområden
för att ta reda på varför de inte besöker grönområdet i närheten, i totalt 32 timmar. Med
observationer kartlade vi aktiviteterna av över 2 000 personer. På hösten och vintern observerade vi ca tio timmar och på våren 2016 genomförde vi den mest systematiska av dessa observationer då vi kartlade aktiviteterna av 1 497 personer under 50 timmars observation i 19 olika
grönområden. Tiden för datainsamlingen på fältet uppgick till totalt drygt 200 timmar.
Könsfördelningen bland de intervjuade framgår av Tabell 2 och Tabell 3 nedan.
Tabell 2.

Könsfördelning bland de intervjuade

Intervjuade i
Barkaröspåret BSO1
Gideonsbergsparken GSP2
Hagaparken GSP5
Malmabergsskogen SDS1
Alla fyra stadsdelar

Tabell 3.

Kvinnor

Män

Alla
(100%)

29
(60%)

19
(40%)

48

76

33
(30%)

109

(70%)
50
(57%)

38
(43%)

88

55

35
(39%)

90

(61%)
210
(63%)

125
(37%)

335

Könsfördelning bland de observerade

Observerade på

Kvinnor

Män

Alla
(100%)

Barkarö

37
(46%)

43
(54%)

80

Gideonsberg

201
(54%)

169
(46%)

370

Haga

248
(51%)

242
(49%)

490

Malmaberg

300
(54%)

257
(46%)

557

Alla fyra stadsdelar

786
(53%)

711
(47%)

1 497
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Barn

Vi försökte intervjua barn (personer som är 12 år och yngre) som rörde sig på grönområdena
för att även få deras perspektiv på sina egna miljöer, något som har en relevans ur ett medborgarperspektiv. Men tyvärr fick vi så få intervjuer med barn att det inte gick att analysera
dem. Eftersom barnen ofta inte går ensamma till eller igenom grönområden skulle detta i
framtiden kunna lösas genom att prata med barnen i fokusgrupper på de skolor som finns i de
aktuella stadsdelarna.
Tabell 4.

Åldersfördelning bland de intervjuade

Intervjuade i

Barn

Ungdomar

Yngre vuxna

Äldre vuxna

Pensionärer

Alla (100%)

0

4
(8,3%)

12
(25%)

23
(47,9%)

9
(18,8%)

48

Gideonsberg

2
(1,8%)

14
(12,8%)

26
(23,9%)

35
(32,1%)

32
(29,4%)

109

Haga

1
(1,1%)

15
(17%)

13
(14,8%)

27
(30,7%)

32
(36,4%)

88

Malmaberg

1
(1,1%)

11
(12,2%)

15
(16,7%)

31
(34,4%)

32
(35,6%)

90

Alla fyra
stadsdelar

4
(1,2%)

44
(13,1%)

66
(19,7%)

116
(34,6%)

105
(31,3%)

335

Barkarö

Etniskt ursprung

Utifrån vårt syfte har vi inte behövt göra någon åtskillnad mellan utrikesfödda som är födda i
Norden, i Europa eller i en annan världsdel. Liksom den officiella statistiken från Västerås stad
har vi dikotomiserat denna variabel i födda i Sverige och utrikesfödda.
I Västerås är 19% av befolkningen född utomlands (statistik från Västerås stad 2015) och
närvaron av utrikesfödda personer på de nu undersökta områdena avviker inte nämnvärt från
antal invånare födda utomlands som bor i respektive område. I Statens Folkhälsoinstituts skrift
Grönområden för fler hävdas att utrikesfödda personer oftare är mindre friluftsaktiva (Johansson,
Kollberg, & Bergström, 2009, s. 43). Detta gäller förmodligen aktiviteter som fjällvandring eller
svampplockning eftersom de utrikesfödda som brukar våra undersökta områden inte var
särskilt underrepresenterade. I hälften av områdena var till och med procenten något högre än
de utrikesfödda som bor i dessa områden enligt officiell statistik. Under hösten visade Barkaröspåret att 8,6% av de som brukade spåret var utrikesfödda (av 7,5% utrikesfödda som är bosatta
i området). I Gideonsbergsparken var 20% av parkbesökarna utrikesfödda (av 17,1% födda
utomlands bland de bosatta i stadsdelen), i Hagaparken 13% (av 16,9%) och i Malmabergsskogen 9,8% (av 18,4%). Under vintern var drygt 17% av alla besökare födda utomlands, det
vill säga nästan samma siffra som utrikesfödda västeråsare.
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Tabell 5.

Könsfördelning och etniskt ursprung bland de intervjuade

Intervjuade
Män
Kvinnor
Totalt

Född i Sverige

Född utomlands

Alla

109
(32,5%)

16
(4,8%)

125
(37,3%)

181
(54%)

29
(8,7%)

210
(62,7%)

290
(86,6%)

45
(13,4%)

335
(100%)

Vad gäller trygghet ser man en marginell tendens till större otrygghet bland de utrikesfödda. Att
det alltid finns folk i grönområdet och att det finns bostäder i närheten av det ger trygghet i lite
större utsträckning för utrikesfödda än för de som är födda i Sverige, men närvaro av grupper och
suspekta individer ger en större otrygghet för gruppen utrikesfödda (och det påverkar det totala
utfallet marginellt). I övrigt gav inte korsningen mellan denna variabel och andra variabler något
utfall som skiljer sig från den övriga populationen. Därför anser vi att det i vår studie inte finns
anledning att göra andra analyser av denna variabel.

Resultat per stadsdel
Barkarö
Beskrivning av BSO1

Detta är ett skogsområde med motionsspår (rastrerat på kartan, eftersom Västerås stad inte
äger marken utan kommunen betalar en ersättning och sköter motionsspåret inom området).
Den mest frekventa ingången till spåret ligger vid den välvuxna östra delen av området. Vid
denna ingång sitter en anslagstavla där spåret grenar ut sig. I västra delen av området har skogen
skördats och kalhygget är kvar, något som gör området väldigt öppet och inte ger samma
naturkänsla som resten av spåret. Vid nordvästra delen finns några bostäder precis intill och en
annan ingång till spåret, som är bra kuperad. I närheten av det finns en liten yta med grillplats
och ett utegym, som består av några stockar och en ställning för chins som båda är rätt förfallna.
Hela spåret är väldigt platt.
Resultat för BSO1

Drygt hälften av besökarna på Barkaröspåret använder det för att jogga eller gympa. Vintertid
används spåret även för skidåkning. Till skillnad från tätortsparkerna där bara en liten procent
använder dem för att jogga eller gympa, är denna den främsta aktiviteten i Barkaröspåret. Andra
vanliga aktiviteter är att promenera och det finns också några som använder spåret för att rasta
hundar. De flesta brukare (60%) vi träffade i Barkaröspåret var kvinnor.
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Bild 1.

BSO1: Barkaröspåret besöks även på vintern

Till skillnad från tätortens grönområden går det inte att använda spåret som genväg, så spåret
är själva målet för dess besökare. På frågan om vad man gillar särskilt med motionsspåret på
Barkarö står naturen som det värde som är högst rankat. Nästan hälften gillade särskilt naturen
(kvinnorna i något större utsträckning än männen), trots att avverkningen av skogen på västra
sidan fortfarande sörjdes av några.

Bild 2.
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Drygt hälften gillade särskilt att spåret ligger nära hemmet. Vanligen tar det fem till tio minuter
för de flesta att komma fram, men för enstaka besökare kan det ta upp till 20 minuter, eftersom
några av besökarna inte bor på Barkarö. De flesta brukare vi intervjuade kommer fram till
spåret inom fem minuter, med en överrepresentation av äldre och pensionärer. Det vanligaste
var att besöka spåret två till tre gånger i veckan (under vintern var det bara kvinnor som besökte
spåret dagligen eller några gånger i veckan). Till skillnad från stadsparkerna stannar en
överväldigande majoritet 30 minuter eller mer i spåret, med en jämn fördelning mellan kvinnor
och män.
De allra flesta svarade att de inte skulle besöka spåret oftare om vissa omständigheter
förändrades, som till exempel att motionsspåret hade glesare buskage, bättre utrustning eller
om det fanns mer folk. Däremot svarade mellan 22% och 25% (lika många kvinnor som män)
att de skulle besöka spåret oftare om de kunde befria sig från arbete eller vardagssysslor.
Generellt känner sig de flesta trygga i Barkarö, och 60% känner sig helt trygga (kvinnorna
någon procent lägre). För tät växtlighet eller dålig sikt upplevs inte som något som påverkar
tryggheten. Bostäder i närheten och närvaro av folk i spåret ansågs däremot påverka upplevelsen av tryggheten positivt. Få personer upplever viss otrygghet för att det finns för tät
vegetation, för svag belysning eller risk för att möta ett vildsvin.

Bild 3.

BSO1: För tät växtlighet och begränsad sikt påverkar inte
upplevelsen av trygghet

Utifrån intervjuerna och observationerna har vi sett att området används i första hand för
utevistelse, främst för motion och promenad. Men strävan efter välbefinnande och naturupplevelser visar sig vara höga (ungefär hälften av besökarna har sagt eller visat det tydligt).
Sammanfattningsvis kan vi rangordna bruksvärden som utevistelse för jogging (UV-J), promenad (UV-P), välbefinnande (VB), naturupplevelse (NU) och hundrastning (HR).
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Beskrivning av BSO2

Grönområdet är beläget mellan villor och radhus. En liten skogsdunge är uppskjuten på en
höjd och det finns små vägar man kan ta runt om den. Själva skogen är svårtillgänglig just på
grund av elevationen, tätheten och bristen på stigar. I den östra delen av området finns en liten
lekplats med sandlåda och rutschkana.
Resultat för BSO2

Eftersom grönområdet främst består av asfalterade gångvägar används det främst för promenad
med barnvagn, ensam eller i sällskap. Jogging är en vanlig aktivitet, liksom rastning av hundar. Vid
alla de här aktiviteterna observerades dubbelt så många kvinnor som män. Det förekommer att
större barn går och leker, till exempel med sin cykel. Man ser även en och annan vuxen som cyklar
förbi och använder området som genomfartsled. Bruksvärden kan sammanfattas och rangordnas
på följande sätt: utevistelse för promenad (UV-P), hundrastning (HR), utevistelse för jogging (UVJ) och som genomfartsled (GF).
Beskrivning av BGSP1

Området är en öppen yta omgivet av bostäder öster- och västerut samt tätare skogsliknande
vegetation söder- och norrut. En gångbana cirkulerar området och i sin nordligaste del sträcker den
ut sig i olika led. På denna öppna yta finns en lekplats, en ängsliknande stor yta och en asfalterad
yta för sport (med tennisplan, bandymål och basketkorg). Lekplatsen har ett flertal gungor, klätterborg och en sandlåda som används väl. Lekplatsen ser relativt välskött ut. Gångbanorna är belysta
men rätt sparsamt och lämnar stora ytor där det är mörkt.
Resultat för BGSP1

Parken som genomfartsväg är oundviklig, eftersom den ligger mitt mellan bostadsområdet och
busshållplatsen. Under alla säsonger observerades barn som går eller cyklar förbi grannskapsparken
på väg till eller från skola och vuxna på väg hem eller hemifrån, något som blir särskilt tydligt på
morgonen och mellan kl. 16 och 17. Hundägare som rastar hundar är en vanlig syn och jogging
förekommer även på vintern.
Eftersom norra delen av BGSP1 är öppen, har bra sikt och har bostäder runt om är det
vanligt att se barn i detta område, inte bara små barn med föräldrar utan även barn i 10–12årsåldern utan vuxna (något vanligare än i andra observerade områden). Även under vintern
används lekparken, fast i lägre omfattning. Utifrån de observerade aktiviteterna i parken (lek,
promenad, hundrastning, genomfartsväg och jogging), med en ganska jämn fördelning mellan
kvinnor och män, kan vi rangordna bruksvärdena på följande sätt: utevistelse för lek (UV-L),
utevistelse för promenad (UV-P), hundrastning (HR), som genomfartsled (GF) och utevistelse
för jogging (UV-J).
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Gideonsberg
Beskrivning av NP3

Närparken består av träd och buskar med mycket fågelkvitter. Det finns flera stora ekar och
lönnar i området. Asfalterade gång- och cykelvägar med gatlampor finns från flera väderstreck
och går runt trädområdet. I anslutning till parken finns en kyrka, lägenheter och radhus, välskötta gräsytor, en inhägnad asfaltbana med slitna street-hockeymål, en asfaltplätt med basketkorg, ett par slitna parkbänkar samt bord med tillhörande bänkar.
Resultat för NP3

I detta område observerades lika många kvinnor som män. Vanligaste användandet av parken
var att promenera (ensam och i sällskap, samt med barnvagn), rasta hundar och cykla igenom.
Vid ett par tillfällen observerade man större barn leka och vuxna som möttes och pratade. De
största observerade bruksvärdena blir alltså utevistelse för promenad (UV-P), hundrastning
(HR) och som genomfartsled (GF).
Beskrivning av SO2

Ett vildvuxet litet skogsområde, upphöjt på en kulle, beläget tätt intill flera lägenhetshus. Det
finns en asfalterad gång- och cykelbana intill området, men även breda stigar eller genvägar i
skogen. Området har en liten öppen yta som består av hälften grus och hälften gräsmatta. I
anslutning till denna yta finns även två gungställningar med sex gungor, samt ett bord med
tillhörande bänkar.
Resultat för SO2

Utifrån observationerna kan man säga att området används främst för att rasta hundar och som
lekpark. Barn som gungar kan vara små barn med förälder eller större barn utan vuxna. En
intressant iakttagelse är att alla observerade personer i detta område var kvinnor, i alla åldersgrupper (förutom två små pojkar som var med sina mammor). Området visar då brukarvärden
hundrastning (HR) och utevistelse för lek (UV-L).
Beskrivning av GSP1

I grannskapsparken finns ett vildvuxet skogsparti vid södra delen, upphöjt på en kulle. Runt
skogen går en gång- och cykelbana, men det finns även ordentliga stigar i skogen. Det är en
vacker skog med stora träd. Parken består även av en mindre lekpark och en stor grönyta som
mest används som genväg för förbipasserande. Området har ett par slitna, nedklottrade
parkbänkar, men i övrigt är det rent och välskött. Det finns närliggande lägenheter samt radhus
och byggnaden av den tidigare Gideonsbergsskolan på sydvästra sidan.
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Resultat för GSP1

På hösten och vintern observerades en relativt jämn fördelning av män och kvinnor, men på
våren utgjorde kvinnorna 65% av besökarna. Den främsta observerade aktiviteten under alla
säsonger var promenad, men på våren ökade antalet personer som lekte i parken och även
blomplockning observerades. Hundrastning är vanligt och viss motion förekommer.
Observerade bruksvärden är utevistelse för promenad (UV-P), utevistelse för lek (UV-L),
hundrastning (HR) och naturupplevelse (NU).
Beskrivning av GSP2(N)

Grannskapsparken har stora välklippta grönområden, med fotbollsmål på ett område och
lekpark i den nordligaste delen. Det finns även en ”ankdamm” med änder på södra delen. Runt
ankdammen finns en gångväg och en staty samt flera parkbänkar. Dock är både statyn och
bänkarna nedklottrade samt att belysning saknas runt denna plats. I övrigt finns det gott om
asfalterade gång- och cykelbanor. Runt ankdammen finns vildvuxen natur samt ett tätt skogsparti mellan parken och lägenheterna på östra sidan. Det finns många närliggande lägenheter
samt en förskola belägen i anslutning till parken. Förutom klotter är det välskött och rent i
området. Trafik från E18 hörs inte lika väl här om man jämför med GSP2(S). Det är god sikt i
området då det mestadels består av öppna ytor.

Bild 4.

GSP2(N): Stora öppna ytor

Beskrivning av GSP2(S):

Stora välklippta grönområden med vildvuxen natur. Runt grannskapsparken finns många bostäder, främst lägenheter och radhus, samt en ICA-butik söder om parken. En forsande liten
bäck går genom området och det finns även ett par små broar som går över bäcken. Det hörs
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mycket fågelkvitter i den fina naturen med olika sorters stora lövträd. Några av träden är värdar
för många mistlar. Igenom parken går flera asfalterade gång- och cykelvägar, med gatlampor.
Förutom nedklottrade broar och parkbänkar återfinns även klotter på vissa träd och lyktstolpar,
men i övrigt är det rent och välvårdat. Området upplevs som lugnt och fridfullt, men trafik från
E18 hörs. Kommunen har även satt upp gratis hundbajspåsar till förbipasserande hundägare.
Snöröjningen sker sent på dagarna under vintern.

Bild 5.

GSP2(S): Mistlarna breder ut sig i de gamla stora träden

Resultat för GSP2 (N och S)

Intervjuerna genomfördes i mitten av området mellan GSP2(N) och GSP2(S). Grannskapsparken 2, både södra delen (Gideonsberg) och norra delen (Nordanby), används av en stor
majoritet av alla besökare, i alla åldrar och av olika kön, för att promenera (75% av alla
intervjuade på hösten använder den för promenad, 82% på vintern och 85% på våren). I
genomsnitt använder bara en femtedel av alla intervjuade vid olika säsonger parken för att rasta
husdjur. På våren förekommer även blomplockning i norra delen GSP2(N). Bland de
intervjuade joggar ingen, men på våren svarar 24% att de solbadar (bara kvinnor). En fjärdedel
säger sig använda parken som genväg.
Lugnet i parken gillades av 82% av brukarna under hösten och 85% på våren, särskilt bland
kvinnorna. Andelen respondenter som uppger att de särskilt uppskattade naturen utgjordes av
73% under hösten, 76% under vintern och 92% under våren. Att parken ligger nära bostaden
gillades särskilt av 73% under hösten, 51% under vintern och 62% under våren. Parkens storlek
var generellt också omtyckt.
Bland de som besöker parken dagligen (eller flera dagar i veckan) är en majoritet kvinnor,
med en liten överrepresentation av äldre kvinnor och särskilt av pensionärer. Äldre vuxna
besöker parken i större utsträckning är yngre vuxna eller ungdomar. De vanligaste besöken
varar från 10 minuter upp till 30 minuter (några även upp till en timme), med en stor variation
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åldersmässigt: de som stannar längst är pensionerade kvinnor. Ca 65% kommer till parken på
fem minuter eller mindre och de flesta har parken inom 10 minuters avstånd.
På frågan om vilka förutsättningar som behövde finnas för att man skulle besöka parken
oftare svarade 33% på hösten, 35% på vintern och 46% på våren att de skulle komma oftare
om det fanns bättre utrustning, den största andelen av dem var kvinnor. Bättre belysning gavs
som anledning av nästan hälften på hösten, majoriteten av dem kvinnor. Bara 8% (lika många
kvinnor som män) anser att de skulle besöka parken oftare om de kunde befria sig från arbete
eller vardagssysslor.
Generellt känner sig ingen otrygg i GSP2. Faktorer som påverkade känslan av trygghet var
främst att det finns bostäder i närheten (86% på hösten, 61% på vintern och 62% på våren
kände det så). Bostäder i närheten gav trygghetskänsla för både kvinnor och män, med en
överrepresentation av kvinnor, äldre vuxna och pensionärer. Andra faktorer som påverkar
trygghetskänsla var fri sikt (mellan 56% och 85%, de allra flesta kvinnor) och att det alltid finns
folk (mellan 56% och 31%, de flesta av dem kvinnor). En fjärdedel av de som svarade (av dessa
fler kvinnor än män) ansåg att undermålig belysning gav en viss otrygghet, något som under
vintern ökade till nästan hälften. Nästan en tredjedel (mest äldre kvinnor) upplever viss
otrygghet på grund av närvaro av grupper eller suspekta individer.
Resultat för GSP2(N)

Observationerna visade att en stor andel människor använder GSP2(N) som genomfartsled,
genom att cykla förbi eller gå raskt. Området används också av många för promenad, lek och
motion samt för hundrastning. Det är populärt att stanna vid ankdammen. Vid fotbollsplanen
spelar även förskolebarn boll med pedagoger. Vi fick också höra att de större öppna ytorna på
GSP2(N) ibland även används för organiserad verksamhet som kaninhoppstävlingar,
hundutställningar eller hunddressyr. Även blomplockning förekommer. Utifrån intervjuerna
kan man säga att parken främst används för promenad men utifrån observationerna har vi sett
att området används lika mycket som genomfartsled. Brukarvärderingar blir då utevistelse för
promenad (UV-P), som genomfartsled (GF), hundrastning (HR), trygghet (TR), utevistelse för
jogging (UV-J) och återställande (ÅS).
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Bild 6.

GSP2(N): Dammen i Emausbäcken kan rustas upp och
göras mer attraktiv

Resultat för GSP2(S)

Södra delen av parken används i första hand som genomfartsled, förmodligen på grund av
närheten till livsmedelsbutik och kollektivtrafik. I andra hand används den för hundrastning,
den andra mest observerade aktiviteten. Utevistelse i form av promenad, lek, vila och motion
kom på tredje plats. Man har sett förskolebarn gå förbi området med kvinnliga pedagoger. Man
har även sett någon sola här. Det är vid Emausbäcken som de flesta stannar för återhämtning,
eftersom det är en av platserna där folk sitter länge och njuter av naturen (vid en observation
konstaterade vi att vadarfågeln rödbena häckar i bäcken). Utifrån intervjuerna och
observationerna kan man säga att bruksvärden av parken är som genomfartsled (GF),
hundrastning (HR), utevistelse för promenad (UV-P), trygghet (TR), utevistelse för jogging
(UV-J) och återställande (ÅS).
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Haga
Beskrivning av NP4

Detta lilla grönområde ligger bredvid en järnväg, som är en barriär mot västra sidan. Det finns
bilvägar, lägenheter samt villor belägna runt omkring. Det finns bänkar som ser slitna ut och
en stor sopcontainer i ena ändan, en lekpark på gräsplätten som har en sopstation för restavfall
bredvid.
Resultat för NP4

Den vanligaste användningen av själva parken är för promenad och lek. Många promenerar
ensamma eller med barn och vanligt är att leka i lekparken. Barn som cyklar är också en vanlig
syn. Man observerade en jämn fördelning mellan män och kvinnor som kommer med barn till
parken. På vägarna runt om parken observerades många cykla förbi, jogga och även rasta
hundar. Sopsorteringsstation i anslutning till parken kan ha en praktisk och inbjudande
betydelse. De observerade bruksvärdena är utevistelse för promenad (UV-P), utevistelse för lek
(UV-L), som genomfartsled (GF), närhet (NÄ) och hundrastning (HR).
Beskrivning av NP5

Längst den västra sidan av detta område finns järnvägen som en distinkt barriär. Det finns
lägenheter vid södra delen av området och småhus vid den norra halvan. Det finns en stor kulle
mitt i grönområdet, stora träd på flera ställen och en liten lekpark i norra änden med gungor
och papperskorgar, men området generellt ser ovårdat ut. Det finns en lång gångväg men ingen
belysning i detta grönområde. Mellan den öppna ytan och bostadsområdena finns stora träd
och ett ängsliknande stråk som blommar på våren.
Resultat för NP5

Detta område brukas för promenad och för hundrastning och är inte lika välbesökt som andra
grönområden. Med undantag från lekplatsen ser man nästan uteslutande vuxna eller äldre
personer som går eller cyklar förbi, majoriteten av dem män. På våren har man sett kvinnor
som solar på gräsmattan och andra som plockar blommor. Observerade bruksvärden är då som
genomfartsled (GF), utevistelse för promenad (UV-P), hundrastning (HR) och naturupplevelse
(NU).
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Bild 7.

NP5: Blomplockning

Beskrivning av SO3

Skogsområde beläget mellan andra grönområden i närheten med gamla tallar samt ek och lönn.
Det finns villor, radhus samt lägenheter runt omkring skogsområdet. Det finns en huvudväg
och ett flertal stigar in i skogen eller till skogen, ett fåtal parkbänkar samt en papperskorg. Det
finns belysning endast på en av vägarna vid södra delen av området, där det nyligen avverkats
en hel del gamla träd. Efter avverkningen ser skogsområdet fult ut.
Resultat för SO3

Området är litet och inte särskilt inbjudande att stanna i. Därför var de flesta observerade personer förbipasserande, ibland på cykel och ibland gående. Vanligt är också att rasta hund, men
även promenader förekommer. Observerade bruksvärden är som genomfartsled (GF),
hundrastning (HR) och utevistelse för promenad (UV-P).
Beskrivning av GSP3

Relativt stort grönområde med ett flertal gångar att ta sig igenom på den sydöstra sidan.
Området har många träd och stora gräsytor med bänkar på. Sydöstra området har lägenheter
runt omkring sig samt villor och en förskola i närheten. Det finns en liten lekpark precis bredvid
lägenheterna med gungor och sandlåda. Det finns även en större lekpark runt en skogsliknande
del. Det finns ett fåtal lampor uppsatta i området och bänkarna som finns ser mycket slitna ut.
Parken fortsätter norrut med ett gångstråk i ett avlångt skogsliknande parti, med en tennisbana
mellan gångstråket och järnvägen, innan den slutar med en stor öppen gräsmatta med stora
lövträd runt om.
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Bild 8.

GSP3: Sydöstra delen, stor öppen yta

Resultat för GSP3

Området används mest som genomfartsled av personer i alla åldrar. I andra hand var det
rastning av hundar och promenad, lek och motion som var vanliga aktiviteter. Anmärkningsvärt kan tyckas att man på våren såg fler män än kvinnor med små barn eller barnvagn på den
sydöstra delen, när det på alla de övriga observerade grönområdena var flest kvinnor som sågs
ute med småbarn. De observerade bruksvärdena kan rangordnas som genomfartsled (GF),
utevistelse för promenad (UV-P) och hundrastning (HR).
Beskrivning av GSP4

En liten park med stora gräsytor, många lägenheter och radhus runt omkring samt parkeringar.
Grönytan är öppen med bra möjligheter att sola på eller ha picknick då träden inte täcker hela
området. En ny bänk finns att sitta på. Det finns ett flertal vägar som leder till detta grönområde
men belysning finns endast på en gångväg.
Resultat för GSP4

Det är vanligt att promenera i denna park, särskilt bland äldre personer, samt att rasta hundar.
Många personer cyklar förbi eller går förbi med matkassar. På våren observerades ofta personer
(mest kvinnor) som solar och/eller picknickar. Den förda statistiken av samtliga observationer
visar följande bruksvärden: i första hand som genomfartsled (GF), följd av utevistelse för
promenad (UV-P), utevistelse för solbadning (UV-S) och hundrastning (HR).
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Beskrivning av GSP5

Här finns stora gräsplättar och varierande typ av växtlighet. Det finns en liten ”fotbollsplan”
med två mål, många stora träd runt omkring och olika gångvägar att ta till detta grönområde.
Bredvid detta område finns en skola samt höga hus med lägenheter på ena sidan och villor samt
radhus en bit längre bort. Det finns en liten lekpark belägen i mitten av området som ser en
aning sliten ut. Området har en stor kulle som är ovårdad men den används på vintern av
barnen för att åka pulka (den kallas för ”pulkabacken”). Det finns även en tennisbana, som ser
lite ovårdad ut, en minimal grillplats samt en ICA-butik i närheten. Området är belyst men det
finns få sittplatser för en sådan stor yta. En hundrastgård belägen vid södra sidan används
flitigt. Bredvid hundrastgården finns en stor grusplatta som står tom, men när det blir kallt på
vintrarna spolas den till en isbana.
Resultat för GSP5

Den vanligaste aktiviteten i GSP5 är att promenera, vilket 48% av besökarna på hösten anger
att de gör, med en stor representation av kvinnor och pensionärer. På vintern anger 58% av de
intervjuade att promenad är deras främsta mål med besöket (på våren bara 44%) och
majoriteten av dem som svarade så är män. Även att rasta husdjur är en vanlig aktivitet på
hösten (43%), men något mer ovanligt på vintern och på våren. Som genväg används parken
av ca en tredjedel av alla besökare, de flesta av dessa män. Naturen är den kvalitet som man
gillar särskilt och som fick de högsta värdena (56% på hösten, men 21% på vinter och 33% på
våren). Lugnet och närheten fick låga värden av besökarna.
Bland de som besöker Hagaparken dagligen eller flera dagar i veckan är en majoritet
pensionärer och det är ganska jämnt mellan män och kvinnor. På vintern och våren var dock
en något större andel av dessa män. Hur länge man vistas vid besöken varierar jämnt mellan de
olika åldrarna. De flesta stannar mellan tio minuter och en timme, men bland de som stannar
längre än så är alla äldre och pensionärer. Tiden att komma fram till parken varierar, en tredjedel
kommer fram på mindre än tre minuter och hälften på mindre än tio minuter. Kanske de som
kommer fram på mindre än tre minuter bor lika nära som de som kommer fram på tio minuter,
eftersom de förstnämnda alla är ungdomar eller yngre vuxna. Mellan 10 och 20%, med en liten
överrepresentation av kvinnor, anser att de skulle besöka parken oftare om det fanns bättre
belysning. Endast mellan 10 och 15%, både män och kvinnor, anser att de skulle komma oftare
om de kunde befria sig från arbete eller vardagssysslor.
Att det alltid finns folk i parken ansågs av nästan hälften (i alla åldrar och med en viss
överrepresentation av kvinnor) som en trygghetsfaktor. Ca en tredjedel på hösten och vintern
och hälften på våren (de flesta kvinnor) kände också trygghet på grund av att det finns bostäder
i närheten. Undermålig belysning skapar viss otrygghet, både bland kvinnor och män.
Den absolut vanligaste observerade aktiviteten i parken är att cykla förbi, även att gå förbi eller
promenera. I södra delen är det vanligt att se personer som leker med sina hundar i hundrastgården.
I norra delen syns ibland ungdomar som spelar fotboll på den stora öppna gräsmattan med
fotbollsmål. Under vintern observerades en skolklass som hade en idrottslektion runtom i parken.
En sammanställning av intervjuerna och observationerna gav följande bruksvärden: som
genomfartsled (GF), utevistelse för promenad (UV-P), utevistelse för lek (UV-L), trygghet (TR)
och hundrastning (HR).
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Malmaberg
Beskrivning av NP7

I den västra delen av området finns en asfalterad tennisplan inhägnad med staket. Därefter
finns en stor gräsyta och en asfalterad gång- och cykelväg. I mitten av området finns två stora
kullar täckta av gräs och en flaggstång. Öster om dem finns en lekplats med gungor, sandlåda,
lekhus, snurror m.m. En asfalterad plan har bandy- eller fotbollsmål och basketkorgar. Det
finns en flyttbar bänk i östra delen av området, en grill och en fast soptunna. De asfalterade
vägarna är i gott skick. Området har nyklippta gräsmattor och ser generellt sett ombonat ut.
Den nordligaste asfalterade vägen genom området har gatubelysning och det är lättframkomligt.
Resultat för NP7

Parken används av personer i alla åldrar: mycket liv i lekparken av barn i olika åldrar samt gamla
som går med rullatorer. Tätheten av besökare är hög, förmodligen som konsekvens av att
parken är välutrustad (varierande utrustning för aktiviteter i alla åldrar) och välskött. Även
många personer med utländsk bakgrund observerades. Vid ett tillfälle observerades någon slags
fritidsverksamhet med några vuxna (män och kvinnor) och flera barn i parken. Med undantag
av denna observation av fritidsverksamheten var alla de andra vuxna som hade barn med sig
kvinnor (totalt 14 st. på våren). Trots att det observerades personer som rastade hundar utgjorde det inte en så vanlig aktivitet som i de andra grönområdena. De observerade bruksvärdena kan rangordnas som följer: utevistelse för lek (UV-L), utevistelse för promenad (UVP), närhet (NÄ), som genomfartsled (GF) och hundrastning (HR).

Bild 9.
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Beskrivning av SO5

Från den södra delen av området, som är en öppen gräsyta, finns en asfalterad gång- och
cykelväg med belysning till den norra. Längst denna väg finns två bänkar att sitta på och
soptunnor i anslutning. Den västra delen av området består av ett skogsparti med många
genomfartsleder i form av stigar. På den södra delen av skogspartiet finns en bredare grusväg
för gång- och cykeltrafik. Där finns även en bänk med soptunna. I mitten av det lilla skogsområdet finns två rejält nedslitna parkbänkar. I den norra delen av området finns en bred stig
med en parkbänk intill och i en liten dunge finns två bänkar mittemot varandra. Området är
lättillgängligt och har en öppen sikt med god överblickbarhet.
Resultat för SO5

Här var de flesta observerade personerna kvinnor. Några rastar hundar och några promenerar,
men de flesta verkar använda skogsområdet som genomfartsled. Äldre människor, till exempel,
stannar och vilar eller njuter av naturen vid ”skogspartiet”, men det gör de innan de fortsätter
sin färd. Vi konstaterade att i detta skogsområde rör sig många personer som är i mycket hög
ålder. De observerade bruksvärdena kan rangordnas på följande sätt: som genomfartsled (GF),
utevistelse för promenad (UV-P), hundrastning (HR) och närhet (NÄ).
Beskrivning av SO6

Skogsområdet har en asfalterad gång- och cykelväg från den södra till den norra delen som
används flitigt. Vägen har belysning. Det är inte så god överblickbarhet i sydöstra delen av
området där det finns växtlighet i form av framförallt mycket små tunna träd som gör att man
inte ser så djupt in. I mitten av området finns en lekpark med sandlåda, lekhus, gungor och
gunghästar. Det finns även en fotbollsplan intill, där fotbollsmålen ser mycket slitna ut, och en
promenadstig som är mycket överväxt och där grenar hänger in över stigen. Det är mycket sly
och dålig sikt. I den södra delen av mittenområdet finns en asfalterad genomfartsväg som går
från väster till öster. Norr om den återfinns ett skogsparti med svår överblickbarhet. Vid en
nedförsbacke i vägen har asfalten spruckit på flera ställen och är bucklig. Öster om lekplatsen
går en kulle upp i ett skogsområde. I detta skogsområde finns en öppen yta där flera gångstigar
möts. Här är överblickbarheten god och sikten fri. En förskola ligger nära intill skogspartiet.
Det hörs mycket fågelkvitter i området, men även bilbuller från Österleden.
Resultat för SO6

Skogsområdet är välbesökt. Den vanligaste observerade aktiviteten är att gå eller promenera,
men några få motionerar. De flesta går på den asfalterade vägen, men några går på stigarna i
skogsdelen, både kvinnor och män. På hösten observerades avsevärt många fler barn i området
än vid de andra säsongerna och lekparken är en klar samlingspunkt. På vintern stannade några
stycken, både män och kvinnor, och solade på bänkarna när det var fint väder. På våren sågs
pedagoger från förskolan komma ut till skogsdungen med flera barn. På kvällarna minskar
antalet besökare avsevärt, eftersom belysningen är dålig (mellan gatubelysningslamporna blir
det mörkt). Vi kan rangordna bruksvärdena utifrån observationerna som genomfartsled (GF),
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utevistelse för promenad (UV-P), utevistelse för lek (UV-L), närhet (NÄ) och hundrastning
(HR).

Bild 10.

SO6: Hundrastning, en vanlig syn i de observerade
grönområdena

Beskrivning av GSP6

Det består av två områden avgränsade med en asfalterad gång- och cykelväg. I den västra delen,
söder om Malmabergsskolan, finns en fotbollsplan samt en lekpark med sandlåda, gunghäst
m.m. och intill den finns en relativt ny liten grill med bord och bänkar. Runtom lekparken finns
asfalterade vägar som är i relativt bra skick. På den andra sidan av gång- och cykelöverfarten
finns en fotbollsplan av grus samt en gräsyta. Vid södra delen om fotbollsplanen finns en gångoch cykelväg av grus. Denna grannskapspark har generellt sett god överblickbarhet och är
lättillgänglig med god framkomlighet. På vissa ställen finns det något större träd och tätare
vegetation. Det finns bänkar att sitta på i anslutning till lekparken samt papperskorgar vid den
asfalterade genomfartsvägen som går igenom området.
Resultat för GSP6

Att promenera ensam eller med hund är vanligt, men att cykla förbi, räknat i antal personer, är
vanligare. Under långa stunder är det helt tomt i parken, men när det observerades aktivitet såg
man ofta flickor och pojkar som leker och spelar boll. Många barn kommer med sina föräldrar
när de leker i området. Delar av detta område används även av Malmabergsskolan för idrottslektioner på dagtid. Man observerade kvinnor som promenerade i träningskläder och gick
relativt raskt. På våren såg man även kvinnor som plockade blommor vid skogsdungen.
Bruksvärden utifrån de observerade aktiviteterna i parken kan rangordnas som genomfartsled
(GF), utevistelse för promenad (UV-P), utevistelse för lek (UV-L) och hundrastning (HR).
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Beskrivning av SDS1

Området har mycket naturlig växtlighet som ger skogskänsla. I den södra delen finns stora träd,
främst tallar, och inte så mycket sly och småträd så att överblickbarheten är god. Här finns en
bred stig som går igenom hela området norrut. I södra delen, en bit in, finns också några
sittbänkar och ett bord som är väldigt förfallna, nedklottrade och ser slitna ut. Längre upp mot
mellersta delen finns ytterligare sittbänkar och samtliga har en papperskorg i anslutning till sig.
I den mellersta delen återfinns mer växtlighet och överblickbarheten är inte lika god. Det går
små stigar genom mellersta området av skogen som ser välanvända ut genom att de är
nertrampade. I mitten av hela området finns en öppen gräsbelagd yta. Här finns även annan
slags terräng i form av sten och bergliknande ytor med viss sluttning. I den norra delen av
området finns en inhägnad och asfalterad tennisplan som ser förfallen ut. I nordöstra hörnet
av området finns två stora stigar som leder in i området och en bred gång- och cykelbana av
jord. Det finns ingen belysning i delskogsområdet.
Resultat för SDS1

De två vanligaste aktiviteterna i Malmabergsskogen är gå till parken för att rasta husdjur (61%
gör detta på hösten, 54% på vintern och 33% på våren) i alla åldersgrupper, men med en
överrepresentation av äldre vuxna och pensionärer. Den andra vanligaste aktiviteten är att
promenera i skogen. Detta gjorde 61% på hösten, 51% på vintern och 58% på våren, med en
stor representation av pensionärer.
En stor majoritet av både kvinnor och män i olika åldrar gillade särskilt lugnet (78% höst,
73% vintern och 92% våren). Naturen gillades av en stor majoritet (73% på hösten, 84% på
vintern och 100% på våren), jämnt mellan män och kvinnor. Att området ligger nära gavs som
en trygghetsfaktor av en stor majoritet (54% på hösten, 76% på vintern och 92% på våren).
Storleken på området var inte särskilt omtyckt, fast på våren svarade 75% att de tyckte om den.
Också bland de som besöker Malmabergsskogen dagligen eller fler dagar i veckan är en
majoritet pensionärer, men även äldre vuxna besöker den i större utsträckning än yngre. Många
vistas i skogen upp till 30 minuter, men det vanligaste är mellan 15 och 20 minuter. För många
(främst ungdomar) tar det bara mellan två och fem minuter att komma fram, men för andra
inte lika unga tar det upp till 15 minuter att komma fram. Någon större andel av de som besöker
den dagligen eller flera gånger i veckan är kvinnor.
På hösten svarade nästan hälften (på våren bara 8%) att de skulle besöka skogen oftare om
det fanns bättre belysning (de flesta av dem kvinnor), men samtidigt var det flera som uttryckte
att de gillade skogen som den är (”naturlik”). Bara 10% eller drygt (de flesta kvinnor) skulle
besöka skogen oftare om de bodde närmare, men detta låga antal tyder på att de allra flesta av
de som besöker grönområdet har det på nära avstånd. Utifrån det faktum att det för en tredjedel
av besökarna tar mer än tio minuter att komma till skogen, kan det tolkas som att skogen även
drar till sig några personer från andra bostadsområden. Endast 11% (bara kvinnor) skulle
komma oftare om de kunde befria sig från arbete eller vardagssysslor.
Ingen känner sig otrygg i stadsdelskogen. Att det alltid finns folk i skogen upplevde hälften
på hösten och 75% på våren som en trygghetsfaktor, bland dem mellan 50 och 75% kvinnor.
Även att det finns bostäder i närheten upplevs av mellan 68 och 78% som en trygghetsfaktor,
bland dem två tredjedelar kvinnor. Faktorer som ger en viss känsla av otrygghet är avsaknaden
av belysning (44% på hösten, 54% på vintern och 17% på våren, nästan alla av dem kvinnor).
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Ca 16% under alla årstider (främst kvinnor) känner viss otrygghet på grund av närvaro av
suspekta individer eller grupper.
Skogen används också flitigt av Malmabergsskolan och förskolan. Även en klass i svenska
för invandrare, som fick en lektion i svamp och blåbär, observerades under hösten. Man såg
till och med ett rådjur i skogen vid en av observationerna. Även jogging, cykling, solning och
picknick har observerats. Resultatet av intervjuerna och observationerna sammanlagt ger oss
följande värden: utevistelse för promenad (UV-P), naturupplevelse (NU), återställande (ÅS),
utevistelse för jogging (UV-J), hundrastning (HR), trygghet (TR), välbefinnande (VB) och som
genomfartsled (GF).

Bild 11.

40

SDS1: Blåbär och svamp på schemat, SFI-lektion i
Malmabergsskogen

Eduardo Medina

Jämställdhetsintegrering av grönstrukturplanen genom sociotopkartering

Områdenas bruksvärden
Till skillnad från de sociotopstudier som försöker kartlägga en hel stads favoritplatser (till
exempel Stockholm, Uppsala och Göteborg) kartlägger vår studie endast några valda grönområden i Västerås. Här följer en schematiserad sammanställning av ovanstående resultat:
Tabell 6.

Schematisk översikt över områdenas bruksvärden

UV-P

UV-L

UV-J

UV-S

HR

GF

BSO1

X

X

X

BSO2

X

X

X

X

BGSP1

X

X

X

X

NP3

X

X

X

SO2
GSP1

X

X

X

X

X

X

NÄ

VB

TR

X

NU

ÅS

X

X

GSP2N

X

X

X

X

X

X

GSP2S

X

X

X

X

X

X

NP4

X

X

X

NP5

X

X

X

SO3

X

X

X

GSP3

X

X

X

GSP4

X

X

X

GSP5

X

X

X

X

NP7

X

X

SO5

X

SO6

X

GSP6

X

SDS1

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

De värden som har kommit fram kan inte översättas till en annan stadsdel utan de är specifika
för dessa grönområden. Förmodligen skulle värdet solbadning öka under sommarmånaderna
för flera av dessa grönområden, enligt sporadiska iakttagelser som vi har gjort efter att våra
systematiska observationer var avslutade. Bilden av brukarnas gemensamma användning och
värdering av våra studieområden illustreras i de sociotopskartor som visas i bilagorna 5 och 6.

Generellt om alla områden
De flesta personerna som vi mötte i grönområdena var kvinnor: under intervjuerna på grönområdena utgjorde de 63% och av de som tackade nej till att bli intervjuade på grönområdena
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var ca 60% kvinnor. Bland de som intervjuades på andra platser än grönområden var 58%
kvinnor och av de som vi såg på observationerna var 53% kvinnor. En stor del av de vuxna
som går med barn till lekparkerna eller promenerar med barnvagn är kvinnor. Bland de som
hade barn som sällskap vid intervjutillfället var 59% kvinnor, bland de som rastade husdjur i
grönområden var 65% kvinnor och vid observationerna var, av de vuxna som hade barn med
sig, 72% kvinnor. Vi återkommer till detta faktum lite längre fram.
Den största skillnaden mellan kvinnor och män i frågan om vad man gillar särskilt med
grönområdena avser naturen. Naturen i grönområden gillas särskilt av 71% av alla kvinnor och
53% av alla män. Om kvinnorna värderar naturen i grönområdena högre än män gör drar de
sig följaktligen mer till grönområdena än männen. Detta tillsammans med andra faktorer kan
påverka utfallet att kvinnor använder grönområdena i större utsträckning än männen.
36% av kvinnorna och 26% av männen var positiva till parkens storlek. På frågan om de gillade
andra besökare på grönområdet gjorde 12% av kvinnorna det och 5% av männen. Utrustningen
gillade 12% av kvinnorna och bara 6% av männen. Grönområdenas belysning gillades av väldigt få
och svaren visade inte någon skillnad mellan kvinnor och män. Utifrån detta kan man påstå att
kvinnorna generellt är mer nöjda med grönområdena än männen.
Gällande vad brukarna inte gillade kom belysningen på första plats: 38% av kvinnorna och
20% av männen gillade inte den nuvarande belysningen, oberoende av ålder. Det andra i
ordningen som ogillades var utrustningen, vilket 27% av alla kvinnor och 21% av alla män
ogillade i sin nuvarande form (sittbänkar, lekplatser, soptunnor, utegym osv). Slutligen
framkom städningen (även nerklottrad utrustning) som ogillades av 14% av både kvinnor och
män, med en överrepresentation av äldre vuxna och pensionärer.
Generellt känner de flesta trygghet i grönområdena. Närvaro av folk i grönområdena ansåg
44% av kvinnorna och 37% av männen som en trygghetsfaktor samt att det finns bostäder i
närheten (63% av kvinnorna och 43% av männen). Andra trygghetsfaktorer som anfördes var
fri sikt (38% av kvinnorna och 31% av männen) och gles vegetation (15% av kvinnorna och av
10% av männen, med en överrepresentation av äldre vuxna och pensionärer). Den nuvarande
belysningen upplevdes som en trygghetsfaktor av 15% av kvinnorna och 17% av männen.
Viss otrygghet på grund av undermålig belysning upplevde 39% av kvinnorna och 15% av
männen (i alla åldrar). Viss otrygghet på grund av närvaro av grupper eller suspekta individer
upplevdes av 21% av kvinnorna och 8% av männen (främst äldre vuxna och pensionärer i båda
fallen). Ingen man men 6% av kvinnorna (pensionärer och äldre vuxna) tyckte att besvärliga
markförhållanden (ojämn mark, sprucken asfalt, isiga eller grusiga vägar) orsakade viss otrygghet.
Det sistnämnda handlar även om tillgänglighet.
Vad gäller sällskap har man sett att 35% av kvinnorna och 40% av männen går ensamma till
grönområdena. De som går mest ensamma är äldre vuxna och pensionärer (48% av pensionärerna
går ensamma), medan ungdomar och vuxna håller sig mellan 31 och 36%.
De flesta besökarna tar sig fram till områdena på under tio minuter, men många av dem kommer
fram på bara några få minuter. Det behöver inte nödvändigtvis betyda att de som kommer fram på
kortare tid bor närmare grönområdet, eftersom det finns en viss tendens (åtminstone inne i
Västerås tätort) att de som kommer fram på bara få minuter ofta är ungdomar eller yngre vuxna.
Pensionärer och äldre vuxna tar sig i större utsträckning till området på 5–10 minuter eller mer. De
kan mycket väl bo lika nära, på 200–300 meter från grönområdet.
Många har klart uttryckt att de är nöjda med sitt grönområde som det är idag, men vi har ändå
i bilaga 7 tagit upp de önskemål som uttrycktes på intervjuerna om hur grönområdena kan
förbättras. Några av dessa önskemål, som införande av aktiviteter i parken eller uppbyggnad av
bänkar och bord samt grillplatser, är saker som kan bidra till ett mer jämställt bruk av parkerna. Vi
kunde inte se något könsrelaterat mönster i dessa önskemål då både män och kvinnor framförde
dem, men ungdomar och yngre vuxna hade fler önskemål.
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Boendeform

Vi frågade efter besökarnas boendeform (det vill säga vilken typ av bostad man bor i, småhus
eller flerbostadshus) och inte efter upplåtelseform (sättet på vilket man förfogar över sin
bostad). Det är svårt att dra några större slutsatser med bara denna information, men vi ser en
tendens till att stadsdelarnas proportion av småhus och flerbostadshus även visas på grönområdenas brukare. Således verkar boendeformen inte påverka användningen av grönområdena. Gideonsberg och Haga visar likvärdiga värden, där en stor majoritet av de
intervjuade bor i lägenhet, vilket också är den övervägande delen av bostäderna i dessa
stadsdelar. Intervjuerna i Malmabergsskogen visar att drygt hälften av besökarna bor i lägenheter, vilket också motsvarar det faktum att stadsdelen har en större andel småhus. I Barkarö
bor en stor majoritet av brukarna i villor, något som är en klar återspegling av stadsdelens
övervägande boendeform. Men man ser inte någon generell skillnad i bruket av grönområden
utifrån boendeformen.
Tabell 7.

Besökarnas boendeform

Intervjuade på

Villa

Radhus

Lägenhet

Barkarö

85%

0%

15%

Gideonsberg

13%

3%

84%

Haga

12%

5%

83%

Malmaberg

27%

20%

53%

Alla fyra stadsdelar

22%

8%

70%

Vad gäller kön följer det samma tendens som vår studie i övrigt: kvinnorna som svarade utgör
drygt hälften, oberoende av boendeform. Vad gäller trygghet kan man säga att trots att de allra
flesta känner sig trygga i sina grönområden ser man generellt en liten tendens till större
otrygghet bland de som bor i lägenhet än de som bor i villa. Däremot ser man inte något
mönster i relation till kön eller ålder.
De som inte ville medverka

Utifrån det faktum att det under hösten var betydligt fler kvinnor än män som svarade på
intervjuerna, bestämde vi oss för att föra lite statistik på vintern och på våren över de som
tackade nej till att svara på intervjun på grönområdena. Dock kunde vi inte hitta något särskilt
könsrelaterat mönster, bara att de som avböjde att svara alla hade bråttom (i något enstaka fall
var det av språkliga skäl). Även bland de som inte ville ställa upp på intervjun återfanns totalt
fler kvinnor än män, men andelen kvinnor var här inte lika stor som bland de som besvarade
intervjun (i Barkarö och Malmaberg var det några fler män än kvinnor som tackade nej, medan
det i Gideonsberg och Haga var betydligt fler kvinnor än män). Om alla de som tackade nej
faktiskt hade intervjuats hade det ändå bara ändrat resultatet marginellt i relation till kön,
eftersom det var fler kvinnor i denna grupp också. I så fall kunde det ha påverkat frågan om
vad man använder parken till i första hand, eftersom de som svarade på intervjun promenerade
och de som inte hade tid att svara var på genomfart.
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Varför besöker några inte grönområdena?
För att ta reda på varför några inte besöker grönområden i närheten av sin bostad gjorde vi
intervjuer på andra platser än själva grönområdena. De här intervjuerna gjordes på en
livsmedelsbutik som ligger nära det utpekade grönområdet som man intervjuade om (BSO1,
GSP2, GSP5 och SDS1). Intervjuerna gjordes på ICA Ettan på södra Gideonsberg, på ICA
Haga och på Hemköp på Malmaberg. På Barkarö, som saknar livsmedelsbutik, gjordes
intervjuerna i grannskapsparkens norra del i närheten av busshållplatsen. Totalt intervjuades
281 personer, 118 under hösten (73 kvinnor och 45 män) och 163 under vintern (90 kvinnor
och 73 män).
Intervjuerna under hösten visade att de två vanligaste anledningarna till varför personer inte
besöker grönområdet är 1) att det inte ligger nära deras hem (”bor inte i närheten”, ”för långt
hemifrån”, ”jag håller mig närmare hemmet”), med en överrepresentation av äldre kvinnor och
2) att man inte är intresserad av att besöka en park överhuvudtaget (”vet inte vad jag skulle använda
parken till”, ”har inget att göra där”, ”inget intresse”), med en överrepresentation av yngre män.
Men även andra orsaker förekommer i flera av svaren, som till exempel att de inte har tid att
besöka en park, att grönområdet saknar lockande utrustning, att det har dålig belysning, att man själv har
dålig hälsa, att man inte vill motionera i ett spår (i Barkarös fall), att man inte gillar hundar eller att man
går till andra grönområden eller skogar istället. Den åldersgrupp som i större utsträckning inte går till
parken är pensionärer, men man ser inga betydelsefulla skillnader vad gäller etnisk bakgrund.
Även intervjuerna under vintern visade att de flesta som inte går till grönområdet ger som
anledning att de bor långt ifrån det. Men det handlar inte bara om närhet eftersom några av
dem föredrar att åka till andra grönområden som ligger betydligt längre bort: ”åker till landet
istället där jag kan släppa hunden lös”, ”föredrar andra områden med mer skog och vatten”,
”besöker landet istället, mer natur” eller ”inte så inbjudande natur här”. Det vill säga att dessa
personer inte finner dessa bruksvärden i de grönområden vi frågade om. Men bland andra
relativt vanliga svar ser man flera personer (mest nyinflyttade ungdomar) som inte visste att det
fanns en park där (går det att förbättra informationen om grönområdena till nyinflyttade?).
Andra vanliga svar bland äldre människor var att de inte går till parken på vintern på grund av
snö, is och lera, något som skulle kunna betraktas som en brist på tillgänglighet. Men det finns
flera stycken, nästan uteslutande pensionärer eller ungdomar, som säger att de inte har något
intresse att gå dit överhuvudtaget. Bland de som inte går, är en något större andel kvinnor och
pensionärer. De personer som befann sig på intervjuplatserna och de som faktiskt svarade på
intervjun var i större utsträckning kvinnor (58%).
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Slutdiskussion

Vi vistades i drygt 200 timmar på grönområdena under rekognoseringar, intervjuer och
observationer. Vi är medvetna om den begränsning som innebär att vi har intervjuat och
observerat under bara några få veckor av året och att vi inte har haft möjlighet att observera
grönområden vid något av de tillfällen som vi vet att andra aktiviteter förekommer (som till
exempel att de större öppna ytorna ibland även används för organiserad verksamhet som
kaninhoppstävlingar, hundutställningar eller hunddressyr). Vi kunde inte heller utifrån våra
observationer forma oss någon uppfattning om den utsträckning i vilken grönområdena
bredvid skolorna används för idrottslektioner och fritidsverksamhet. Vi såg att det i
Malmabergsskogen förekommer lektioner i svenska för invandrare, men vi vet inte heller i
vilken omfattning det sker. Fastän dessa aktiviteter kan vara tillfälliga eller ske fåtaliga gånger
per år ger de ändå ett visst bruksvärde till områden som en expertvärdering bör räkna med.
Kanske skulle man kunna öka områdenas attraktionskraft genom att öppna parkerna för fler
organiserade aktiviteter, som till exempel rörelseaktiviteter, vildmarksaktiviteter och
studieaktiviteter.
En självkritisk reflektion angående begränsningar med intervjuer är att det alltid finns en
risk att intervjuaren kan påverka respondenternas svar, men det har vi minimerat genom att
använda ett fast frågeschema och standardiserade frågor. Dessutom var de studenter som
utförde intervjuerna väl bekanta med metoden genom sina utbildningar. Vi hade även
regelbundna gemensamma möten där vi diskuterade tillvägagångssätten för att agera på ett
enhetligt sätt och minimera risken för skevhet. Hög validitet har vi tillförsäkrat oss med
klarheten i de begrepp som vi använde. I den strukturerade observationen utgick vi från de
värden som vi utvecklade i form av kategorier efter systematiseringen av tidigare insamlad data.
Den interna reliabiliteten (tillförlitligheten) ökade vi genom att tillförsäkra oss graden av överensstämmelse mellan olika observatörers tolkning och registrering (att vara överens om
kodningen av de beteenden som ingår i observationsschemat). Det gjorde vi främst genom att
följa ett standardiserat protokoll och ha en gemensam förståelse av kategorierna så att de
observerade beteendena tolkades och registrerades på samma sätt.

Grönområden och folkhälsa
Betydelsen av natur och grönska nära bostaden har stor betydelse för en hållbar stadsutveckling
(Boverket, 2007). Hållbar utveckling, sedan Agenda 21 började implementeras på 1990-talet,
brukar delas upp i en ekologisk, en ekonomisk och en social dimension (Medina, 2013). Social
hållbarhet innebär förutom rättvisa och välstånd även välbefinnande och folkhälsa. Ett
grönområde nära bostaden bidrar direkt till den sociala hållbarheten eftersom folkhälsa utgör
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en viktig del av en hållbar samhällsutveckling. I Statens Folkhälsoinstituts dokument Grönområden för fler presenteras hur gröna miljöer har hälsofrämjande effekter för äldre och är viktiga
för barns uppväxt: ”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” (Johansson, Kollberg & Bergström, 2009, s. 12). Den tillfredsställelse som vi har sett
att våra grönområden producerar är en ekosystemtjänst, eftersom de tillgodoser just ”behovet
av parker och andra grönområden samt lämpliga platser för lek, motion och annan utevistelse”
(SOU 2013:68, s. 68) som en hållbar samhällsutveckling innebär.
Traditionellt har forskning inom miljö och hälsa fokuserat på risker och negativa hälsoeffekter (SOU 2013:68 s. 220). Men nu handlar det om att se kopplingen mellan tillgång till
grönstruktur nära boendet och fysisk aktivitet och välbefinnande som en del i återhämtningen.
Vi har försökt identifiera sådana ekosystemtjänster för att bidra till arbetet med kommunens
grönstrukturplan. De rekreationsvärden som finns i parker och natur utgör en del av kommunens ekosystemtjänster. För att beskriva ekosystemstjänstens betydelse i vårt fall kan det
”relateras till hur människornas hälsa i urban miljö beror av tillgång till grönområden” (SOU
2013:68, s. 218). Vi har sett att de västeråsare som brukar grönområden är nöjda eller mycket
nöjda med dem. Ekosystemtjänster är ekosystemets direkta och indirekta bidrag till människors
välbefinnande. Det verkar som att en viss typ av grönska (exempelvis många stora gamla träd)
ger ett högt värde till ett grönområde, som vi kunde se i SDS1, GSP2(S) och BSO1. Men vi såg
även att andra naturförhållanden också gav ekosystemtjänst som utfall, exempelvis blommor
att plocka, änder att titta på, en porlande bäck att njuta av och svamp att plocka.

Bild 12.

SDS1: Att bara gå igenom skogen kan vara återställande, även på
vintern

Den bostadsnära naturen har ”ett pedagogiskt värde som förmedlar kunskap om samband i
naturen och därmed även om viktiga naturvärden” (Sandström, 2001, s. 120). Relationen
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biotop-sociotop som planeringsredskap är eftersträvansvärd (Stadsbyggnadskontoret i Stockholm, 2002). I våra områden finns en stor potential för att verkliggöra en bra balans mellan
biotopiska och sociotopiska värden. Några exempel:
x bättre åtkomst till den porlande bäcken (biotopiskt) i Gideonsberg som ger
naturupplevelse och värderas särskilt högt (sociotopiskt)
x bättre röjning av sly runt ”ankdammen” i Gideonsberg (biotopiskt) och bättre
sittplatser för att vila och åskåda naturen (sociotopiskt)
x bibehålla den vilda skogen med svamp och bär (biotopiskt) i Malmaberg, både för
självplockning, trivsel och undervisning (sociotopiskt)
x önskemål att vatten spolas vintertid på Haga och Gideonsberg (biotopiskt) för
skridskoåkning och samvaro (sociotopiskt)
x utöka arealer med ängliknande vegetation för biologisk mångfald (biotopiskt) och
för blomplockning (sociotopiskt)
x begränsa avverkningen av skogsområden (biotopiskt), exempelvis i Barkaröspårets
västra sida, då den ger brukarna sämre naturupplevelse (sociotopiskt).

Tillgänglighet som bruksvärde
Tidigare forskning har visat att 300 meter är ett gränsvärde för hur långt man är beredd att gå
till ett grönområde för att man ska använda det ofta (Boverket, 2007, s. 14). Därför betraktar
Boverket bostadsnära natur som alla typer av grönområden som ligger inom 300 meter från
bostaden. Men samtidigt som staden behöver förtätas och de icke bebyggda ytorna kommer i
anspråk blir behovet av grönområden allt mer nödvändiga, dels som konsekvens av en större
befolkning som själva förtätningen innebär och dels som konsekvens av en bredare
medvetenhet och en uppmuntrad mer hälsosam och miljövänligare livsstil.
Bra tillgänglighet är en förutsättning för att en plats skall användas och bli värdefull. Våra
studerade grönområden ligger på gångavstånd från bostadsområdena (inom 300 meter). Undersökningarna visar att förutom närhet är trygghet och trivsel grundläggande förutsättningar för att
en plats skall användas (Stadsbyggnadskontoret i Stockholm, 2003) och dessa förutsättningar
finns väl i våra studerade områden. Dessutom visar det sig att även tystnaden och ron värderas
högt i våra parker. Vintern skapar helt andra förutsättningar för den bostadsnära naturen
(Boverket, 2007, s. 51). Vi har sett att i Västerås grönområden sker snöröjningen relativt sent
på dagarna och därför är det viktigt att göra områdena så tillgängliga som möjligt även vintertid.
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Bild 13.

GSP2(S): Man med permobil tar sig fram genom snön på
Gideonsberg

I Boverkets skrift Bostadsnära natur visas en sociotopsnurra som anger riktvärden i tid om hur
långt invånarna bör ha till olika sociotopvärden (Boverket, 2007, s. 46). De värden som bör
finnas inom 15 minuter från bostaden är de som är vanliga i våra studerade grönområden:
promenad, vila, grön oas och sällskapslek bland andra. Inom 30 minuter eller mer från bostaden
kan det finnas andra värden som till exempel vattenupplevelse, kulturhistoria och fiske. I
Västerås finns dessa upplevelser inom 30 minuter från de flesta bostadsområden, exempelvis
vattenupplevelse i Mälaren, kulturhistoria på Djäkneberget och fiske i Svartån och Mälaren.
Till skillnad från parker i andra städer som lockar turister, parker som ibland är riktigt gamla
eller modernt designade, har våra studerade parker den överlägsna fördelen av närhet till
besökarnas egen bostad. Utifrån svaren som vi fick är attraktivitet i en park inte bara att de är
fina och välskötta utan det praktiska att vara ”nära” verkar vara avgörande för besöket.
Bruksvärdet ”närhet” grundas inte bara på hur långt från hemmet grönområdet ligger utan det
står även i relation till vad området bjuder: ett attraktivare område som ligger längre bort kan
betraktas, utifrån det värde det bjuder, som nära. Därför innefattar begreppet bostadsnära natur
aspekterna tillgång, nåbarhet och kvalitet (Boverket, 2007, s. 77). Tätheten av besökarna i NP7,
som var högre än i andra parker, är ett exempel på att en välutrustad (varierande utrustning för
aktiviteter i alla åldrar) och välskött närpark lockar många.
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Bild 14.

GSP2(N): Den bostadsnära naturen lockar många

Tidigare studier har konstaterat att det brukar finnas motstridiga intressen om hur parken ska
se ut (Johansson, Kollberg & Bergström, 2009, s. 21). Det är experterna, med tillgång till mer
information, som kan avgöra utvecklingen när brukarna ger motstridiga värden till ett specifikt
grönområde: till exempel att några vill ha belysning i stadsdelskogen Malmaberg och andra vill
behålla den så vild som möjligt, några vill röja vegetationen när andra vill ha en mer vildmarkskaraktär, några vill ha bättre tillgänglighet medan andra vill ha mer naturkaraktär.

Några konkluderande genusfrågor
I vårt resultat har vi sett att kvinnor brukar Västerås grönområden i större utsträckning än män.
Resultatet visar att kvinnorna gillar naturen i grönområden mer än männen gör och att
kvinnorna är generellt mer nöjda med grönområdena. Att synliggöra mönster hos de kvinnor
och män som brukar dessa grönområden hör till en sociotopkartering med ett könsperspektiv.
Det faktum att kvinnornas vardagsliv i vårt samhälle fortfarande präglas av traditionella
aktiviteter eller ”kvinnosysslor” har vi sett bekräftat. Exempel på det är att kvinnorna många
gånger har med sig barn (vi konstaterade att kvinnor besöker grönområdena med barn i större
utsträckning än män), att kvinnorna vanligen handlar livsmedel (kvinnor gick igenom grönområdena med matkassar i större utsträckning än män), att kvinnorna förbereder utsmyckning
av hemmet (vi observerade bara kvinnor som plockade blommor) och att kvinnorna ofta sköter
eller passar djur (de flesta som rastade hundar var kvinnor).
Varför fler kvinnor än män brukar grönområden kan försöka förklaras med stöd i
vardagslivsteorin, som hävdar att kvinnor och män lever sina vardagsliv på olika sätt, så att
deras närvaro i grönområden och vad kvinnorna gör där är traditionellt bundet. Det är ett
faktum att kvinnor fortfarande i större utsträckning än män har med sig småbarn i sitt
vardagsliv och att kvinnor är oroliga eller rädda att bli utsatta för våld i offentliga rum (Cele
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2009; Andersson, 2005). Ovanstående präglar kvinnors vardagsliv och utgör områden där man
kan relatera vardagslivsperspektiv med jämställdshetsperspektiv.
Kön är en avgörande faktor när det gäller upplevelse av risk och risk att råka ut för våld i
det offentliga rummet. Trots att det är män (särskilt unga män) som i större utsträckning råkar
ut för faktiskt våld, så påverkas kvinnors rörelse avsevärt av risken för att råka ut för sexuellt
våld i det offentliga rummet. Kvinnor utvecklar olika strategier för att använda grönområden
på ett tryggare sätt (Cele, 2009; Andersson, 2005). I våra studerade parker förekommer inte
färre kvinnor än män mellan kl. 17 och kl. 19 (med bara ett undantag då det var 10 kvinnor och
11 män i Barkarö). Vi ser inte i våra studerade områden det som andra studier visar, att
kvinnorna har en tendens att undvika grönområden kvällstid (ibid.). I våra grönområden
förekommer lika många kvinnor (alltså fler än män) även när det är mörkt. Det kan vara tecken
på att dessa parker anses vara säkra (och det är säkra parker som upplevs som trygga, eftersom
trygghet handlar om upplevelse av risk). Men detta skulle kräva vidare studier, bl.a. en
jämförelse av parkernas utformning och läge.
Forskning visar att både män och kvinnor undviker hotfulla platser men kvinnor gör det i
större utsträckning än män (Andersson, 2005). För kvinnor kan bara mötet av en man på en
folktom plats eller parkstråk upplevas som otryggt. För att en offentlig plats som en park ska
upplevas som trygg bör det finnas en naturlig övervakning, vilket våra intervjuer bekräftar:
närvaro av folk och bostäder i närheten påverkade trygghetskänslan positivt i alla våra grönområden. Det kan vara en av anledningarna till att dessa grönområden upplevs som trygga.
I en skrift om parker och jämställdhetsarbete av Göteborgs stad (2014, s. 16) refereras det
till forskning som visar att naturlika miljöer inte tycks könskodas lika lätt som tillverkade
lekredskap (eventuellt även utegym). Därför skulle en upprustning av könsneutrala miljöer vara
en värdefull satsning i jämställdhetsperspektiv, exempelvis kring Emausbäcken i Gideonsbergsparken, där gräsänder även bor vintertid och utgör en avkopplande attraktion året runt
för personer i olika åldrar. I relation till att det är bara män som har påverkat bygget av lekplatser
i parker i mer än hundra år skriver Nolin (2005, s. 64) att ”trots att barn ofta förknippas med
den kvinnliga sfären var det alltså framför allt män som förde deras talan i dessa frågor”. En
naturlig miljö som inte har blivit särskilt bearbetad av människan underlättar att flickor och
pojkar leker tillsammans och även på samma eller liknande sätt, till skillnad från lekparker med
tillverkade lekredskap (Göteborgs stad, 2014). I flera av våra undersökta grönområden,
exempelvis i mitten av Malmabergsskogen, finns särskilda inbjudande platser som kan utvecklas
könsneutralt för både lek och avkoppling.
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Bild 15.

SDS1: Malmabergsskogen har lämpliga platser för att
anordna diverse aktiviteter

En färsk SIFO-undersökning från Världsnaturfonden WWF (2016-07-01) visar att barn spenderar allt mer tid framför en bildskärm än ute i naturen. Ett sätt att motverka denna negativa
trend är att satsa på mer attraktiva utemiljöer som kan locka fler barn att uppleva den
bostadsnära naturen. Det är experterna som kan studera hur dessa gröna miljöer skulle se ut.
Under våra observationer har vi sett äldre barn (de som går utan föräldrar) leka i grönområdena
på följande sätt: gunga (främst flickor), leka med sin cykel (främst pojkar), spela boll (både
flickor och pojkar), gå i parken och prata (både flickor och pojkar), gå utanför gångstråk på
mindre stigar i vegetationen (både flickor och pojkar). Att de går in i vegetationen är tecken på
att natur av mer vildkaraktär har en viss lockelse. Det är dessutom en miljö som lämpar sig för
mer jämställd aktivitet. Ännu ett exempel på lockelse i naturen ur våra observationer är förekomsten av uppförda trädkojor.
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Bild 16.

GSP3: Trädkoja vid söderingången till norra delen

Bild 17.

SDS1: Trädkoja vid östra ingången

Ett sätt att försöka bryta det nuvarande könsrelaterade bruksmönstret är att ändra på parkernas
utformning och bjuda på nya sätt att bruka dem. Då öppnar man möjligheten att påverka
traditionella beteenden. De som jobbar med jämställdhetsintegrering behöver rådgöra med
experter för att utveckla könsneutrala miljöer som kan locka både män och kvinnor, med
hänsyn till bruksvärdenas alla områden: funktionellt, trivsel och nöje samt återhämning. Om
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man strävar efter att locka fler målgrupper att besöka en viss plats bör platsen vara flexibel och
kunna rymma olika aktiviteter. Platsens utformning måste kunna locka både män och kvinnor
för att motverka de sociala mönstren som vi har kartlagt tidigare.
Ytterligare en sak att beakta i en jämställdhetsintegrering av grönstrukturplanen är att
undvika att förstärka könsstereotypa föreställningar om kvinnor och män. I Riktlinjer för jämställdhetsarbete i parker och naturområden av Göteborg stad förklaras, med stöd i forskningen, att
generellt sett är statyer föreställande män (ofta verkliga män som haft en maktposition i
samhället) placerade på centrala och framträdande platser. ”Statyer föreställande kvinnor är
istället oftast icke-verkliga kvinnor, nakna och placerade på mer undangömda platser i staden”
(Göteborg stad, 2014, s. 15). Ett tydligt exempel på detta är den staty som finns vid ”ankdammen” i GSP2, en naken icke-verklig kvinna. En sådan staty bidrar inte till att bryta mot
traditionella föreställningar.

Bild 18.

GSP2: Staty vid ankdammen

Ett jämställt stadsliv i Västerås innebär att de offentliga platserna, grönområdena bland dem,
möjliggör att män och kvinnor har samma makt att påverka det sociala livet. Därför är det
viktigt att både män och kvinnor deltar i utformningen av dessa platser. Vårt resultat visar att
kvinnorna värderar naturen i parkerna högt och flera män uttryckte önskemål på mer naturlika
grönområden. Därför skulle en satsning i den riktningen vara grundad. Det finns utrymme för
att rusta upp grönområdena utifrån brukarnas önskemål på ett könsneutralt sätt, något som
skulle bidra till ett mer jämställt bruk av dem. En satsning på mer naturliga lekplatser och på
upprustning för familjeaktiviteter skulle inte bara bidra till mer jämställda miljöer utan även
lägga grunden för ökad naturkontakt och förståelse för naturmiljön.
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Bilaga 1: Grönområden i Barkarö
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Bilaga 2: Grönområden i Västerås tätort
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Bilaga 3: Intervju på grönområden
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Bilaga 4: Observationsprotokoll för grönområden
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Bilaga 5: Sociotopkarta Barkarö
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Bilaga 6: Sociotopkarta Västerås tätort
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Bilaga 7: Önskemål från brukarna
Många är nöjda med sitt grönområde som det är idag, men vi har tagit upp de önskemål som
upprepades på intervjuerna och rangordnat dem från fler till färre svar. Vi ser inte något
könsrelaterat mönster i dessa önskemål då både män och kvinnor framförde dem, med en viss
överrepresentation av ungdomar och yngre vuxna.
Barkarö BSO1:

x
x
x
x

Bättre belysning
Bättre skidspår vintertid
Att utegymmet byggs ut med mer utrustning
Bättre grillplats

Gideonsberg GSP2:

x
x
x
x
x
x
x
x

Mer sittplatser, bord, bänkar (även anpassade till äldre)
Hundrastgårdar (separerad för små och stora hundar)
Utegym
Grillplatser
Lekpark, lekplatser
Belysning i isrinken och i ankdammen
Underhåll av fotbollsplanen, basketplanen och isrinken
Mer saker att titta på, mer saker att göra, aktiviteter

Haga GSP5:

x
x
x
x
x
x
x

Mer sittplatser, bänkar, bord
Kapa av lite träd och växlighet
Fräscha upp lekplatsen
Utegym
Mer skötsel och underhåll av fotbollsplanen
Något fik, fler sittbänkar och aktiviteter i parken
Bättre snöröjning på vintern och bättre dränering

Malmaberg SDS1:

x
x
x
x

Mer belysning
Grillplats
Hundgård
Fler bänkar
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JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING AV GRÖNSTRUKTURPLANEN
GENOM SOCIOTOPKARTERING

En rapport från Hälsa och välfärd
Inom forskningsinriktningen Hälsa och välfärd vid Mälardalens högskola är forskningen i huvudsak inriktad på det område där dessa två praktik- och kunskapsområden möts – i hälsorelaterade aspekter av välfärd och välfärdsrelaterade aspekter
av hälsa. Profilen är tvärvetenskaplig och forskningsaktiviteterna är inriktade på
tre teman: jämlikhet och tillgänglighet, professionell kunskap och utveckling samt
kreativitet och innovation i tjänstesektorn. Ansvarig forskningsledare är professor
Maria Eriksson.

JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING AV GRÖNSTRUKTURPLANEN GENOM SOCIOTOPKARTERING

Författaren fil. dr Eduardo Medina är verksam som universitetslektor i sociologi vid Akademin för hälsa, vård och välfärd
på Mälardalens högskola. Hans forskningsintresse finns inom
politisk sociologi och miljösociologi. Han disputerade med en
avhandling om hållbar utveckling och har skrivit om nyliberalism, både på svenska och på spanska. Utanför akademin är
han aktiv i natur- och miljöfrågor.

Eduardo Medina

Denna studie har utförts inom ramarna för arbetet med Västerås stads nya grönstrukturplan. Syftet är att kartlägga och värdera grönområdenas sociala värden
med fokus på jämställdhet. Genom att kartlägga könsrelaterade aspekter i bruket av
grönområden i fyra olika stadsdelar försöker studien att genom sociotopkartering,
intervjuer och observationer bidra till utvecklingen av en jämställdhetsintegrerad
grönstrukturplan och jämställda offentliga miljöer.
Resultatet visar att de flesta brukare av grönområdena är kvinnor, en överrepresentation som till stor del kan bero på att kvinnors liv fortfarande präglas
av traditionellt könsrelaterade sociala mönster. Kvinnorna gillar naturen i grönområdena i större utsträckning än männen gör och kvinnorna är också överlag
mer nöjda med områdena. De två vanligaste anledningarna till att människor inte
besöker grönområdena är att de känner att det inte ligger nära deras hem eller att
de inte är intresserade av att besöka en park överhuvudtaget. De flesta besökare till
parkerna bor dock nära grönområdet och tar sig dit inom tio minuter, avstånd som
anses bidra till en god stadsmiljö. De flesta brukare som ingår i studien känner sig
trygga i grönområdena. Närvaro av andra människor och att det finns bostäder i
närheten har stor inverkan på denna upplevelse.
I studien framkommer också att upprustning av grönområdena kan vara en
värdefull satsning i ett jämställdhetsperspektiv, något som skulle kunna bidra
till ett mer jämställt bruk av dem. En satsning på mer naturliga lekplatser och på
upprustning som stimulerar till familjeaktiviteter skulle inte endast bidra till mer
jämställda grönområdesmiljöer utan även lägga grunden för ökad naturkontakt
och förståelse för naturmiljön.

http://mdh.se/hvv/forskning

ISBN 978-91-7485-277-6

2016:2

Adress: Box 883, 721 23 Västerås
Adress: Box 325, 631 05 Eskilstuna
E-post: info@mdh.se Webb: www.mdh.se

JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING AV
GRÖNSTRUKTURPLANEN GENOM
SOCIOTOPKARTERING

En studie om användningen av grönområden i
Västerås
Eduardo Medina

