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Sammanfattning 

Allt fler städer strävar efter att bli mer kompakta och täta, istället för dagens utspridda 

storstadsområden. God stadsplanering representerar hög kvalitet av generösa grönområden. 

Vid förtätning av städer utsätts grönytor ofta för exploatering med byggnader. Grönområden 

är viktiga för människans välmående och hälsa. Mer inslag av gröna områden i samhällen har 

visat att människor besöker dem allt oftare. Det har resulterat till att besökares hälsa och 

välbefinnande allmänt förbättrats. Grönområden besöks framförallt för att fly från den 

stressiga vardagen och uppleva känslan av frihet. Grönområdens karaktär påverkar 

människans upplevelse av platsen.   

Syftet med studien var att utveckla en ny metod för att redovisa grönområdens kvalitet. 

Underlaget för denna studie var två huvudfrågor. Målet var att utföra en teststudie över valda 

grönområden i Gävle. Metoden skulle även vara användbar som ett verktyg för framtida 

kommunal planering.   

För att besvara arbetets frågeställningar och syftet utfördes en normativ analys. Metoderna 

som användes för att få fram kvalitetsaspekter var bland annat litteraturgranskning, 

expertintervjuer och besiktning av grönområden. Dessa resulterade i 16 utvalda 

kvalitetsaspekter. Undersökarnas primära data och tillsammans med tillhandahållen 

sekundärdata från Gävle kommun sammanställdes senare med hjälp av GIS (Geografiska 

informationssystem), för utförandet av en multikriterieanalys. 

Utifrån multikriterieanalysen redovisades hur kvaliteten för grönområdena uppfyllde de 

utvalda kvalitetsaspekterna som ansågs betydelsefulla. Ett tydligt resultat var att 

grönområdena visade både likheter och skillnader utifrån kvalitetsaspekternas kriterier.    

Analysen av resultatet visade utifrån 16 betydelsefulla kvalitetsaspekter att alla grönområden 

hade ett visst åtgärdsbehov. Det framgick att det var olika kvalitet mellan grönområdena och 

därmed kunde studiens frågeställningar besvaras.   

 

 

Nyckelord: Grönområde, kvalitetsaspekt, viktning, multikriterieanalys, tillgänglighet 
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Abstract 

Many cities are trying to create more compact urban environments. However, as cities 

become more compact, valuable green areas are threatened by development. Green areas are 

important for the well-being and health of people. Green areas attract visitors for recreation, 

leisure and social activities. Green areas can provide a feeling of freedom and a place to 

escape everyday stress. The character of city green areas affects people’s experience of the 

urban environment. 

The purpose of our study is to develop a new method for assessing the quality of green areas. 

The study has two main goals. The first aim was to do a test study over green areas in central 

Gävle and assess the quality of their physical components. The second aim is to develop a 

method that can be used for future municipality planning.  

The study uses a normative analysis strategy. To start, literature studies, interviews with 

experts and onsite inspections were used to identify 16 qualities and 3 major dimensions of 

green areas. Primary field data and secondary data from the municipality of Gävle were 

combined in a GIS (Geographic information system). A multi-criteria analysis was 

subsequently performed to assess the according to selected quality aspects. The results show 

notable similarities and differences across the quality criteria.   

While all green areas require at least some remedial action, the study indicates that quality of 

Gävle´s central green areas differ considerably. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Green area, quality aspect, weighting, multi-criteria analysis, accessibility 
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1. Inledning 

Detta kapitel introducerar studien och ger en bakgrund genom en presentation av tidigare 

studier, den geografiska avgränsningen, samt arbetets mål och syfte. I den här studien 

undersöks grönområdens kvalitet utifrån en framtagen metod med utvalda kvalitetsaspekter 

som grund. Enligt Tyrväinen, Mäkinen & Schipperijn (2006) är grönområden ofta ett känsligt 

ämne för städers invånare. Starka reaktioner och konflikter kan uppstå för invånare som 

berörs personligen när grönområden tas i anspråk. 

1.1 Grönområdens betydelse för staden 

Den internationella stadsutvecklingen förespråkar ett nytt ideal för en hållbar planering inom 

städer. Det nya idealet är att utveckla städerna till kompakta och täta städer i kontrast till 

verklighetens utveckling av alltmer utspridda storstadsområden (Gordon & Richardson, 

1997). Täta, kompakta städer är sedda som lösningen till att minska den ständigt ökande 

rörligheten. Det ses även som ett sätt att undvika urbanisering av landsbygden (de Roo, 2000). 

En stad med hög kvalitet av generösa grönområden sammanfattar god stadsplanering. Det 

finns en stor fara för att grönytor inte kommer erbjudas när förtätningen av städerna ökar 

(Beer, Delshammar & Schildwacht, 2003; Jim, 2004).  

Grönområden har stor betydelse för invånare, genom att hitta ett välbefinnande i kompakta 

städer och ta en paus från de dagliga rutinerna (Chiesura, 2004). En forskning angående 

utnyttjande av parker visar att parkbesökare har bättre hälsa än de som inte har någon relation 

till grönområden alls. Andelen grönytor omkring en människa har även ett stort inflytande på 

välmåendet. De med bättre tillgång till grönområden tillbringar mer tid där. Detta har 

bevisats, de som haft bättre hälsa är de med godare tillgång till grönområden än de som har 

sämre. Människor besöker parker framförallt på grund av att de vill slappna av och fly från 

den stressiga vardagen. I parker får besökare känslan av frihet och en upplevelse av naturens 

skönhet (Chiesura, 2004; Groenewegen, Maas, Spreeuwenberg, Verheij & de Vries, 2006).  

Enligt De Sousas (2003) har parkernas karaktär stort inflytande på antalet besökare. 

Grönområden med en naturalistisk karaktär menas att den inre karaktären har inslag av träd, 

skogsmarker, vattendrag och naturliga stigar, vilka är de mest önskade elementen av besökare. 

Enligt en studie som Kendle & Özgüner (2006) utförde, kom de fram till att formella parkers 

viktigaste element enligt allmänheten var blommor, växthus och prydliga gräsmattor. 

Forskningen visade även att parkernas karaktär har olika inflytande på människor, en formell 
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park ger oftast känslan av lugn och ro medan en naturalistisk park är en plats där folk får 

uppleva känslan av frihet. Den fysiska landskapskaraktären spelar stor roll över hur det 

påverkar människors uppfattning och känsla utav parker. En mer formell park minskar stress, 

där orsaken tros vara att det blir ett mer passivt utnyttjande av en sådan typ av park (Kendle & 

Özgüner, 2006).  

1.2 Syfte och mål 

Tidigare studier konstaterar att grönområden är av stor betydelse för staden. Idealet för många 

städer är att skapa en kompakt stad och därmed utsätts grönområden ofta för ett högt 

bebyggelsetryck.  

Studiens syfte är att utveckla en metod för att redovisa grönområdens kvalitet. Utvalda 

kvalitetsaspekter är grunden för metodens utformning. Metoden möjliggör en rankning mellan 

grönområden. 

Målet är att göra en teststudie över hur valda grönområden i Gävle uppfyller kvalitetsaspekter 

utifrån en mätning av viktningsvärden. Dessutom fungera som ett verktyg för kommunal 

planering för att förbättra grönområden i framtiden.  

Studien fokuserar på följande huvudfrågor: 

 Hur kan en metod utvecklas för att analysera grönområdens kvalitet? 

 Hur rankas grönområden i Gävle efter metodens kvaliteter? 

1.3 Avgränsning 

Val av grönområden utförs strategiskt med hänsyn till områdenas storlek och lokalisering 

inom tätbebyggelsen i centrala Gävle. Den storleksmässiga avgränsningen för grönområdena i 

denna studie är cirka 0,75 hektar. Beträffande lokalisering är målsättningen att ha en spridning 

av grönområdena inom en radie på 2,5 kilometer utifrån Stortorget i Gävle. För att klara av 

den givna resursen i form av tid utses 10 grönområden, med syfte att ha en variation av 

karaktär, ålder, lokalisering och med hänsyn till exploateringsplaner.  Flera av de valda 

grönområdena förekommer i planeringsprocesser för byggnationsområden. 

1.4 Definition av grönområden 

Boverket (2012) definierar grönområden som en viktig plats där människor möts och där alla 

har tillträde. Områdena fungerar som mötesplatser, arena för konserter, utställningsplatser, 



3 

 

teaterområde eller manifestationsplatser. De ska även erbjuda platser för avkoppling, utföra 

olika aktivitet och få upplevelsen av natur. För dagliga besök av grönområden är det viktigt 

att de är tillgängliga inom 300 meter från skola, förskola och bostäder. 

Forskaren Patrik Grahn anser att definitionen på ett grönområde är allt ifrån den prydliga 

parken med klippta gräsmattor till naturområden med vild skog och natur, där människor kan 

göra egna upptäckter (Höörs kommun, 2007).  

I denna undersökning definieras grönområde som ett område på minst 0,75 hektar och det ska 

även vara en öppen mötesplast för allmänheten. Grönområdet ska erbjuda möjligheter för att 

utöva aktiviteter, uppleva natur och få chansen att koppla av. Innehållet är betydande om det 

klassificeras som ett grönområde. Ett grönområde borde innehålla gröna ytor med inslag av 

vegetation och någon form av gångväg.    

1.5 Valda grönområden 

10 valda grönområden för studien ska rankas efter metodens kvaliteter. De valda 

grönområdena uppkom  mellan  1800 – 2000 talet med en areal från 0,75 till 22 hektar. 

Grönområdena har en variation av karaktär med olika funktioner. En djupare presentation av 

grönområdenas lokalisering, bakgrund, innehåll, kommunikation, service och även eventuella 

exploateringsplaner kan ses i bilaga 1. Grönområdenas lokalisering redovisas nedan i figur 1 

och Gavleån visas i blått.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. 

Lokaliseringskarta över 

de valda grönområdena. 

1) Hemsta grönområde 

2) Jungfruparken              

3) Klockgjutarparken   

4) Luftvärnsbacken       

5) Nobelparken            

6) Rådhusesplanaden   

7) Stadsträdgården             

8) Stenebergsparken    

9) Sätraängarna          

10) Valls Hage  
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2. Teori 

I detta kapitel presenteras vad tidigare forskning anser vara av betydelse för grönområden i 

städer och invånarna. Det redovisas även olika metoder som framtas genom att undersöka 

grönområden utifrån olika kvalitetsaspekter. 

2.1 Kvalitetsaspekter 

Det finns många olika faktorer som kan klassificera kvalitetsaspekter i samhället och det är en 

individuell uppfattning hur olika kvaliteter värderas. I detta stycke presenteras viktiga 

kvalitetsaspekter som tidigare forskare kommit fram till.  

En studie från Hillsdon, Panter, Foster & Jones (2006) visar att kvaliteter för grönområden är 

till exempel underhåll, fritidsanläggningar, estetiskt värde, användning, atmosfär, skyltning 

och belysning. Medan Kara, Tuncay & Deniz (2010) värderar aspekter som bänkar, 

grillplatser, belysning, soptunnor, fontäner, växtbehållare och underhåll av parker som viktiga 

kvaliteter att ta hänsyn till. 

Vegetationselement som till exempel ängar med frukträd, buskar och träd klassificerar Lange, 

Hehl- Lange & Brewer (2008) som viktiga kvaliteter som värderas högt i deras 

forskningsresultat. Studien tar även med aspekten byggnader i närheten av grönområde och en 

sådan kvalitetsaspekt kan uppskattas som en negativ kvalitet eftersom den försämrar utsikten 

över grönområdet.  

En kvalitetsaspekt som värderas högt för flera forskare är faktorn tillgänglighet. Neuvonen 

m.fl. (2006) visar att tillgängligheten för ett grönområde har stor betydelse för dess popularitet 

och forskarna anser att kvaliteten definierar avståndet till ett grönområde. Det som är viktigt 

att ta hänsyn till med denna aspekt är att undersöka vägarna. Eftersom det är barriärer som 

hindrar människor att ta sig till området och även att vägarna är säkra enligt Barbosa m.fl. 

(2007).  

För kvalitetsaspektens avstånd finns det utgivna rekommendationer från det Nordiska 

ministerrådet. Där anses det att maximala avståndet till närmaste grönområde bör vara 250-

300 meter för människor (Neuvonen m.fl. 2006). Boverket (2012) råder att det ska finnas 

grönområden inom 300 meter från skola, förskola och bostäder. Samtidigt har Europeiska 

miljöbyrån utgivna rekommendationer på 15 minuters gångavstånd till närmaste grönområde 
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(Barbosa m.fl. 2007). Enligt en svensk undersökning visar det att människor som har mindre 

än 50 m till närmaste grönområde vistas där 3-4 gånger/veckan. De som har cirka 300 m till 

närmaste grönområde besökte 2-3 gånger/veckan medan de som har ungefär 1000 m till 

närmaste besökte ett grönområde 1 gång/veckan (Grahn & Stigsdotter, 2006).  

Det finns kvalitetsaspekter som identifierar den positiva upplevda känslan av ett grönområde. 

Dessa kvaliteter baseras på invånarnas tycke vilket kan vara vacker natur, lugn och ro, samt 

en positiv upplevd känsla av att befinna sig i en skog (Tyrväinen m.fl. 2006). 

Forskare är eniga om att det finns många kvaliteter som är väsentliga för grönområden. De 

gemensamma kvaliteter som anses viktiga att beakta för grönområden är underhåll, belysning, 

grönområdets innehåll för sociala mötesplatser och även att de utgör ett estetiskt värde. Det 

beskrivs även att vegetationselement och växtbehållare är betydelsefulla kvaliteter att ta 

hänsyn till. Forskning visar att nära tillgång till grönområden besöks oftare av invånare och 

därmed värderas aspekten tillgänglighet högt. Tillgänglighet är en bred kvalitet med många 

underkategorier. Avstånd till grönområden med barriärer, som kan hindra människors färd till 

området. En kvalitet som forskare nämner och urskiljer från de andra är en upplevd känsla. 

Denna kvalitet baseras på invånarnas tycke vilket kan vara viktigt vid värdering av 

grönområden. 

Denna studie är inspirerad av den tidigare forskningen och det har påverkat metodens utvalda 

kvalitetsaspekters utformning.  

2.2 Metodutveckling vid tidigare studier  

Grönområden anses som en viktig del utav samhället och därför är metoder som undersöker 

kvalitetsaspekter för grönområden betydelsefulla. I detta kapitel redovisas olika metoder som 

tidigare tagits fram för att undersöka olika kvalitetsaspekter för grönområden. 

Invånares deltagande 

För samhällsplanerare anser Hillsdon m.fl. (2006) att det är viktigt att skapa en metod för att 

se samband, mellan tillgång av högkvalitativa grönområden och fysiska aktiviteter. Denna 

metod kan få fram ett resultat som redovisar invånarnas välmående. För att undvika starka 

reaktioner och konflikter, som ofta uppstår när invånare berörs personligen utav kommunal 

planering, tog Tyrväinen m. fl. (2006) fram en metod. Syftet är att ta med sociala värden, 

genom att låta invånare vara delaktiga i planeringsprocessen och därmed undersöks de 
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upplevda kvaliteterna av urbana skogar. Lokala invånare identifierar områden på en karta 

inom studieområdet, där de upplever positiva kvaliteter och även lokaliserar platser där de 

upplever negativa kvaliteter. Båda dessa metoder kan tillämpas inom GIS genom analyser, på 

ett lätt och snabbt sätt.  

Lange m fl. (2008) anser att grönområden är en viktig faktor för människans livskvalitet. 

Forskarna menar att tillhandahållandet av grönområdena blir allt mer viktigt och de gröna 

ytorna är ofta utsatta för högt bebyggelseintresse på grund av utvecklingen av infrastruktur, 

bostadshus och kommersiellt bruk. Även denna studies syfte är att ta fram och undersöka en 

planeringsmetod för framtiden genom att underlätta och förbättra allmänhetens deltagande, 

genom möjligheten att beskriva grönområdenas kvalitet. Ett resultat av denna studie är att det 

finns goda möjligheter och potential för en förbättring inom det befintliga landskapet. 

Multikriterieanalys 

Multikriterieanalys kan utföras med hjälp av GIS och behandlar en geografisk analys i 

kombination av olika dataskikt (Pilesjö & Eklundh, 2008, s.222). I en belgisk studie används 

en multikriterieanalys för att bestämma det mest lämpliga området för att skapa nya urbana 

skogar i Ispartia, Turkiet. Denna typ av analys är ett beslutfattande verktyg som har utvecklats 

för komplexa multikriterieproblem som innehåller både kvalitativa och kvantitativa problem. 

Multikriterieanalys är en strukturerad metod som används för att bestämma övergripande 

preferenser för att uppnå flera mål (Gül, Gazer & Kane, 2006). Den geometriska 

överlagringen som utför två eller flera dataskikt ger möjlighet att analysera attribut som är 

väsentliga för undersökningen. Analys av geografiskt område identifierar hur områden 

uppfyller de utvalda kriterierna. Det finns flera olika lokaliseringsmetoder för en 

multikriterieanalys (Pilesjö & Eklundh, 2008, s.222).  

I den belgiska undersökningen används en metod med en lokalisering av rangordnande 

variabler. Där klassificeras variablers viktning mellan 1 till 3, där vikten 3 klassificeras som 

viktigast och 1 motsvarar minst viktig. För att bestämma det mest lämpliga område för urbana 

skogar genomförs studiens multikriterieanalys i tre steg. De undersöker identitetsinformation, 

som områdens areal och position, där de sedan klassificerar variabler mellan vikterna 1 till 3.  

Därefter analyseras stadens lämplighet för till exempel befolkningstäthet och tillgänglighet för 

resande, samt undersöks möjligheter för att utveckla exempelvis jordbruk och bostäder (Gül 

m.fl. 2006).  
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För att identifiera zoner på en viss bredd runt ett område används buffrar som 

distansoperation. Buffertzonerna kan inkludera stora datamängder som är väsentlig för 

området i analysen (Pilesjö & Eklundh, 2008, s.191). För den belgiska forskningen används 

buffrar för att ta reda om det finns flygplatser i närheten av området med syftet att undersöka 

områdets bullernivå. Det är viktigt att det är en lugn miljö för att invånarna ska kunna koppla 

av i naturen hävdar Gül m.fl. (2006).  

För en komplett multikriterieanalys är det viktigt att utifrån de bestämda vikterna använda 

matematik. Kvantitativa variabler som exempelvis höjddata, beräknar variablernas vikter 

utifrån att vikterna multipliceras och summeras, för att sedan dividera summan av vikterna. 

Resultatets värde visar då lämplighet för lokalisering av område (Pilesjö & Eklundh, 2008,  

s.226-227). För att ta reda på bästa lämpliga område för nya urbana skogar i Turkiet adderas 

vikternas resultat ihop, sedan kalkyleras det till ett procenttal och resultatvärdet visar lämpliga 

områden för ny skog (Gül m.fl. 2006).  

För att undersöka de sociala värdena är forskarna samstämmiga om att låta invånare vara 

delaktiga i planeringsprocessen. Med hjälp av allmänhetens delaktighet kan upplevda känslor 

i både negativa och positiva kvaliteter identifieras för studieområdet. För att underlätta 

invånarnas deltagande har forskarna utvecklat planeringsmetoder som ska vara hjälpsamma i 

framtiden. GIS-baserade analyser är hjälpsamma metoder för exempelvis analys över större 

geografiskt område där många kombinerande dataskikt behandlas. Multikriterieanalys är en 

strukturerad metod som uppnår flera mål och analyserar olika kvaliteter för flera områden i 

samma undersökning. Metoden är en effektiv analys som får fram resultat utifrån värderade 

vikter av kvaliteter. Med en multikriterieanalys visas resultat, exempelvis lämpliga platser, 

som lokaliseras utifrån olika kriterier (Gül m.fl. 2006).  

3. Metod 

I detta kapitel redovisas undersökningens metodologi, betydelsefulla kvalitetsaspekter och 

kartläggningen av arbetet i GIS. Även hur utvalda kvalitetsaspekter åskådliggjordes i en 

multikriterieanalys.  

3.1 Metodologi  

I detta avsnitt presenteras forskningens vetenskapsfilosofi där det exempelvis redovisas 

grunder för val av metod.  
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3.1.1 Kvalitativ och kvantitativ metod 

Att skilja på om forskning är kvantitativ eller kvalitativ anses som viktigt och det är ett 

givande sätt att klassificera olika metoder eller tillvägagångssätt i samhällsvetenskaplig 

forskning (Bryman, 2002).  

Kvantitativ forskning ses som en forskningsstrategi som betonar bland annat kvantifiering 

beträffande insamling och analys av data. Strategin innehåller även ett deduktivt synsätt på 

förhållandet mellan praktisk forskning och teori, där prövning av teorier är tyngden. 

Forskningen rymmer även en uppfattning av den sociala verkligheten, som går ut på att den 

utgör en yttre och objektiv verklighet.  

Bryman (2002) menar också att kvalitativ forskning skiljer sig från kvantitativ genom att den 

uppfattas som en forskningsstrategi, som vanligtvis lägger vikt vid ord under insamlingen och 

analysen av data istället för kvantifiering. Den betonar även ett mer induktivt synsätt på 

relationen mellan forskning och teori, samt tyngden i denna läggs på generering av teorier. 

Här läggs vikten mer på hur individer uppfattar och tolkar sin sociala verklighet. Där hänsyn 

tas till att den sociala verkligheten ständigt förändras efter individers skapande och 

konstruerande förmåga. 

Denna studies forskningsstrategi kan ses som kvantitativ, med kvalitativa inslag av tolkande 

drag. Det kvalitativa i studien var olika metoder som använts för att få fram de kvantitativa 

kvalitetsaspekterna. Intervjuer med experter utformades kvalitativt, där de intervjuade beskrev 

deras synsätt och kunskaper på djupet. En del fakta som användes från tidigare forskning hade 

tagits fram på kvalitativa sätt och hade även resultat utifrån denna forskningsstrategi.  

Studien, i det stora hela, ansågs vara kvantitativ eftersom den insamlade informationen till 

analysen kvantifierades och omvandlades till siffror, som enkelt gick att jämföras med 

varandra. Undersökningen ansågs även vara deduktiv när det utgick från idé till test. 

Forskarna till denna studie specificerade både vilken information som behövdes och hur den 

samlades in. 

3.1.2 Normativ analys 

Studien kan betraktas som en normativ analys. Normativa frågor behandlar värden bland 

annat, svar på frågor söks angående hur något bör vara och hur detta kan rättfärdigas 

(Badersten, 2006). Analysens grundläggande fakta var kvalitetsaspekter som var framtagna 



9 

 

med hänsyn till vad som antogs vara viktigt för ett grönområde. Det ansågs till exempel av 

forskare att god tillgänglighet var viktigt för att invånare skulle ta sig till grönområden, att 

parkbänkar bidrog till en mötesplats och att belysning bidrog till trygghetskänsla. Enligt 

Badersten (2006) krävs det för att få en vetenskaplig ställning till värdefrågor en uppfyllning 

av vissa metodologiska krav. Det är inte enkelt att bedöma värden om vad som är bra eller 

dåligt, gott eller ont. Värden kan även vara av olika slag – estetiska, sinnliga, moraliska, 

religiösa och så vidare. De kan även formuleras på olika sätt. Det den normativa analysen 

syftar till är just att synliggöra, precisera och problematisera värden. Detta utfördes genom 

litteraturgranskning och viktning av kvalitetsaspekterna för denna undersökning. 

För att denna undersökning ska vara så god normativ som möjligt har följande riktmärken 

följts som framtagits av Badersten (2006):  

 Precisering av värden och principer 

 Strävan efter en entydig och klar begreppsanvändning 

 Anföra genomtänkta och välgrundande skäl för ställningstaganden 

 En tydlig argumentation till valen av fakta 

 Rättfärdigande och underbyggande av värdena och principerna 

 Se till att underbygga verklighetsutsagor med källkritiska hänvisningar till empiriskt 

material 

 Strävat så långt som möjligt efter rimlighet och samhällsrelevans 

3.1.3 Komparation 

Denna studie kunde även tolkas som en komparativ undersökning. Studien skulle visa en 

jämförelse av olika insamlad fakta, som sedan kvantifierades till statistiskt användbart data. 

Komparation var en mycket svår typ av undersökning. Eftersom det var komplext att jämföra 

två eller flera grönområden med varandra, men det gick med stor försiktighet (Ejvegård, 

2003). Att få med det relevanta för frågeställningarna var också väldigt betydande för denna 

metodutveckling. Avsikten var att förklara en viss företeelse i rankingen av grönområden.  

Ejvegård (2003) menade att vid användning av denna metod bör följande vara med i tankarna, 

och denna studie har även utgått från dessa: a) Undersökningen utgick från enheter som gick 

att jämföras. b) Före jämförelsen krävdes en generalisering av de företeelser som skulle 

jämföras. c) För en meningsfull jämförelse, borde utförandet av en sortförvandling ske, till 
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exempel klargörande av begrepp, som hade samma definition. d) Likheter och skillnader 

skulle beskrivas.   

3.1.4 Modellbildning 

Syftet med detta arbete var att ta fram en modell som gick att använda i verklighetsbaserade 

analyser av grönområden utifrån utvalda kvalitetsaspekter. En modellbildning är en 

vidareutveckling av en teori och ju mer komplicerad modell desto bättre återspegling av 

verkligheten blir det. Det beror på det faktum att verkligheten alltid är komplicerad. 

Detaljrikedomen och kompliceringsgraden av modellen beror på syftet av användningen. Det 

finns många modeller som symboliserar en viss mekanism av hur alla olika delar hänger ihop. 

Modellen blir då även en så kallad förklaringsmodell (Ejvegård, 2003). 

3.2 Bakgrund till studien 

Målsättningen med denna studie var att utföra en teststudie genom att skapa en metod, för att 

definiera kvalitetsvärdet och ranka utvalda grönområden i Gävle, på uppdrag av Gävle 

kommun. Planarkitekten Sari Svedjeholm från Gävle kommun, upplyste om att det fanns ett 

visst intresse inom avdelningen Samhällsbyggnad från Gävle kommun angående en 

undersökning om Gävles grönområden. Under ett samtal informerade planarkitekten Henry 

Grew och planchefen Petter Jonegård intresset och behovet av en utvecklad metod med syfte 

att granska värdet på Gävles centrala grönområden. Under samtalet nämndes önskemål om att 

metoden skulle innehålla någon form av GIS-applikation.  

Inför detta uppdrag genomfördes litteraturgranskningar med syftet att undersöka olika 

forskningars resultat av vad grönområden har för betydelse för staden och hur olika metoder 

använts för att värdera grönområdens kvalitet. Efter sammanställningen av 

litteraturgranskningen beslutades det att olika kvalitetsaspekter skulle fungera som grund för 

metodens undersökning och utföras via en multikriterieanalys i GIS. 

För att ge en noggrann presentation av de valda grönområdena med tillhörande historia 

besöktes Gävle Stadsarkiv. Från den tilldelade informationen som stadsarkivet erhöll, togs 

väsentlig information fram. Det gav studien lämplig bakgrundsfakta för grönområdena. 

3.3 Datainsamling 

I detta avsnitt presenteras insamlingen av primärdata, genom intervjuer och besiktning av 

grönområden. Det redovisas även hur sekundärdata samlades in från Gävle kommun. 
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3.3.1 Intervju 

För att få ytterligare information om Gävles grönområden, samt om väsentliga 

kvalitetsaspekter utfördes en kvalitativ ostrukturerad intervju med experter på Gävle kommun. 

En ostrukturerad intervju syftar till att fungera som ett vanligt samtal (Bryman, 2002).  

En presentation av projektplanen inledde intervjun från forskarna. Det skulle förmedla 

intervjupersonerna kunskap över undersökningens handling. Sedan samtalades det om vilka 

grönområden som ansågs vara betydelsefulla för Gävle stad och borde beaktas i denna studie. 

Det samtalades även om vilka kvalitetsaspekter som ansågs vara viktiga för grönområden. 

Från denna intervju togs primärdata fram, som senare skulle användas i GIS-analysen. 

3.3.2 Tilldelad geografisk data 

För studiens undersökning användes sekundärdata från Gävle kommuns geografiska databas. 

Gävle kommun tillhandhöll data i form av vägar, cykel- och gångvägar, hastighet, bilflöden, 

byggnader, grönstruktur, vattendrag och busshållplatser.  

3.3.3 Besiktning  

Den geografiska avgränsningen för studien utfördes genom besiktning. Målet med valet av 

grönområden grundades på att få en variation av karaktär och ålder. Även en god geografisk 

spridning inom radiens avstånd, på 2,5 kilometer från Stortorget. För att utföra den 

kvantitativa besiktningen studerades först kartor och flygfoton för att klargöra vilka 

geografiska områden som grönområdena var lokaliserade i. Därefter utfördes en besiktning av 

varje grönområde, med avseende att uppfylla studiens avgränsningsmål. En kvantitativ, 

utomstående besiktning av grönområdena innebar att forskarna endast iakttog de 

förutbestämda kraven som grönområdena skulle uppfylla. Den väsentliga informationen vid 

besiktningen antecknades och sedan bearbetades en avgränsning för val av grönområden. 

Det utfördes ännu en kvantitativ besiktning, för att få information om kvalitetsaspekterna i 

grönområdena. Förutbestämd information skulle undersökas och det var besiktningens syfte. 

Det avsågs att undersöka information, genom att undersöka om grönområdena innehöll 

anlagda aktiviteter eller parkmöbler och om det fanns anslutande parkering. Informationen 

antecknades vid besiktningen till den framtida utarbetningen av metodens viktning.  
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Figur 2. Viktningstabell för kvalitetsaspekter. 

3.4 Urval 

I undersökningen ingick 16 kvalitetsaspekter, samtliga uppfyllde kriterier som krävdes för att 

utföras i en dataanalys. Nedan presenteras en förklaring över hur kvalitetsaspekterna de 

viktades i undersökningen. 

Genomförandet av studien krävde att kvaliteterna värderades efter konkreta aspekter. Valet av 

kvalitetsaspekter grundades på tidigare forskning och kvalitativa samtalsintervjuer med 

experter. De utvalda kvalitetsaspekterna var indelade i tre olika kategorier, inre karaktär, yttre 

påverkan och tillgänglighet. Det skulle finnas tre olika nivåer av viktning, där värdena var 

mellan 1 till 3. Högre vikt värdesattes mer än en lägre vikt.  

Definitionen av anslutning i viktningstabellen (se figur 2) avsåg att grönområdet hade tillgång 

till aspekten inom 300 meter, utan störande barriär. Något som även användes i 

viktningstabellen var en intervallskala, där hög, mellan och låg intervall förklarade vissa 

vikter. Intervall definierades enligt forskarna genom att först ta reda på lägsta och högsta 

väsentliga värde för kvalitetsaspekten, för att sedan dela upp skillnaden mellan dessa i tre 

likvärdiga intervaller. Därefter gick det att utläsa vilken viktning vart och ett av 

grönområdena skulle tilldelas.  
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3.4.1 Inre karaktär 

I detta avsnitt presenteras studiens kvalitetsaspekter som motsvarar grönområdens inre 

karaktär. Det är sju kvalitetsaspekter inom kategorin, som anses vara viktiga för 

grönområdens kvalitet, de presenteras nedan.  

Anlagda aktiviteter  

I denna kvalitetsaspekt ingick de aktiviteter som är anlagda inom grönområdet. Ett 

grönområde kunde betraktas ur olika synvinklar och det kunde vara svårt att avgöra hur 

området utnyttjades (Grahn m.fl. 2003). Grönområdena borde erbjuda olika aktiviteter och 

fungera som en social mötesplats för olika åldersgrupper. De aktiviteter som valdes ut för att 

klassificeras i aspekten var minigolf, motionsspår, bollplan, lekpark, badplats och grillplats. 

Viktningen grundades på om grönområdet kunde erbjuda anlagda aktiviteter. Ett grönområde 

med varierande utbud av flera anlagda aktiviteter värderades högre, eftersom det lockade 

besökare med olika intressen i flera åldersgrupper. Grönområden med en anlagd aktivitet 

viktades lägre och ett grönområde med brist på anlagd aktivitet fick det lägsta värdet, 

eftersom området saknade ett socialt värde för de olika åldersgrupperna. 

Informationen hämtades från besiktning utav grönområden, därmed värderades viktningen 

utifrån personlig bedömning. 

Belysning 

Belysning tillförde en högre trivselnivå i grönområden, eftersom det skapade en känsla av 

trygghet. För att grönområden skulle uppnå en god trygghetsnivå var det viktigt att det fanns 

belysning inom området. Det var av mer betydande värde om belysningen var jämn över 

området, än att det var starkare belysning på endast vissa platser. Det skapade skuggor under 

nattid och medverkade till osäkerhet hos besökarna (Luymes & Tamminga, 1995).  
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Figur 3. Buffertzon över belysning i områdena. 

Luymes m.fl. (1995) hänvisade att gatulampor lyste upp 25 meter vid mörker. Viktningen för 

aspekten utgick från att belysning lyste upp 25 meter under de mörka tidsperioderna på 

dygnet (se figur 3). Betydande platser menade anlagda aktiviteter, samt gång- och cykelstråk. 

Delvis belysning innebar att grönområdet var upplyst på vissa platser inom området. Saknad 

av belysning i området gav lägsta värde. För att avgöra aspektens viktning utfördes en zon 

runt varje gatulampa på 25 meter. Det möjliggjorde bedömningen av hur mycket mark som 

belystes upp.   

För denna aspekt värderades viktningen utifrån personlig bedömning. 
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Bullernivå 

För att ett grönområde ska uppnå en god trivselmiljö är det viktigt att störande ljud undviks. 

Enligt Naturvårdverket (2003) har Riksdagen angett riktvärden som bör tillämpas inom 

grönområdena där ekvivalent ljudnivå är mellan 40-50 dBA. Riktvärdena avser väg-, 

järnvägs- och flygtrafik. 

Ljudnivå under den ekvivalenta ljudnivån 40 dBA värderades till den högsta viktningen 

eftersom det tillförde ett väldigt lugnt och behagligt grönområde. Den ekvivalenta ljudnivån 

mellan 40-50 dBA avsåg godtycklig trivselnivå, medan ett grönområde med en ljudnivå som 

översteg 50 dBA tilldelades den lägsta vikten.  

Den tilldelade sekundära data från Gävle kommun tolkades utifrån en karta och därefter 

viktades.  

Kulturhistoriskt värde 

Kulturhistoriskt värde berättade historia som länkade samman nu och dåtid för staden. För 

denna studie avsåg aspekten om miljön i helhet var kulturhistoriskt värdefullt. Aspektens 

innehåll skapade en identitet och karaktär för grönområdet, som därmed ökade dess 

attraktionskraft (Gävle kommun, 2009).  

Det kulturhistoriska värdet bedömdes utifrån om grönområdet hade ett kulturhistorisk värde 

eller inte. Om kulturhistoriskt värde tillförde en identitet och karaktär för grönområdet 

värderades det till den högsta viktningen. Saknad av kulturhistoriskt värde bedömdes till den 

lägsta vikten.  

Parkmöbler 

Grönområdets utbud av parkmöbler spelade stor roll för betydandet och utnyttjandet. Enligt 

Kara m.fl. (2010) var parkmöbler det mest använda elementen i grönområden. I studien avsåg 

parkmöbler bänkar och sopkorgar. 

Viktningen för kvalitetsaspekten beaktade om det fanns parkmöbler inom grönområdet eller 

inte. Eftersom parkmöbler tillförde besökarna en bekvämlighet, värderades den till högsta 

viktningen om det fanns parkmöbler. Vid saknad av parkmöbler värderades den till lägsta 

viktningen.  

Informationen var hämtad från besiktning utav grönområden och därmed värderades 

viktningen utifrån personlig bedömning. 
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Skötsel 

Det var viktigt att ett grönområde såg välskött ut, det gav ökad trivsel för grönområdets 

besökare och därmed borde områdena erhålla god skötsel (Kendle m.fl. 2006).  I 

undersökningen värderades aspekten efter vilken prioritering grönområdet hade i skötsel av 

kommunen, eftersom bedömningen visade hur välskött området var. Kommunens prioritering 

grundades på grönområdets behov av skötsel. Det krävdes större behov av skötsel för ett 

grönområde om det finns exempelvis blomsterrabatter och sådana vegetationselement 

uppskattas av allmännheten påpekar Kendle m.fl. (2006). Kvalitetaspektens redovisade 

därmed hur väl ett grönområde skulle uppskattas av besökarna. 

Grönområden med prioritering 1 värderades till den högsta vikten och för den lägsta vikten 

bedömdes grönområden med prioritering 2. Enligt parkingenjören J.-O. Åsén (personlig 

kommunikation, 8 maj 2012) avsåg prioritering 2 en viss årlig kontroll och skötsel av 

grönområden sker efter behov. Prioritering 1 innebar att skötsel av grönområdet sker veckovis 

enligt W. Ågren (personlig kommunikation, 2 april 2012)    

Vattendrag 

Vattendrag var en viktig aspekt eftersom det tillförde många möjligheter för grönområdets 

användare. Det gav en ökad trivsel för besökarna eftersom vattenmiljöer gav en avslappnad 

känsla och vattendrag var ett viktigt inslag i ett grönområde (Groenewegen, m.fl. 2006). För 

denna aspekt ingick åar, bäckar, sjöar och hav. 

För att ett grönområde ska ha en ökad trivselnivå beaktades vattendrag inom grönområdet till 

den högsta viktningen, även vattendrag som fanns i anslutning till grönområdet togs i hänsyn 

men värderades inte lika högt. Vattendrag i anslutning till grönområden tillförde en ökad 

trivsel för besökarnas utsikt och därmed bedömdes det till en nästan lika betydande vikt. 

Saknad av vattendrag inom 300 meter värderades till den lägsta viktningen.  

3.4.2 Yttre påverkan 

Det var fyra kvalitetsaspekter som ansågs ha en yttre påverkan på grönområden och 

betraktades som väsentliga aspekter för att ett grönområde skulle uppfylla god kvalitet. Den 

exogena påverkan av kvalitetsaspekter, som berörde grönområden, redovisas i detta avsnitt.  

Närliggande parkytor 

Mer inslag av gröna områden i samhällen visade att människor besöker de allt oftare, vilket 

fick resultatet att de besökandes hälsa och välbefinnande var allmänt bättre (Kendle  m.fl. 
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2006). Aspekten avsåg en omvändning från vad forskningen hänvisade och istället undersökte 

grönområdets betydelse för stadsdelen. Grönområdet fick ett ökat värde för invånarna som var 

bosatta i närheten av området om det inte fanns närliggande parkytor. Detta var en förmånlig 

aspekt för grönområdets popularitet om det saknades närliggande parkytor. En stadsdel med 

brist på grönområden medförde att grönområdet blir mer betydelsefullt för staden. 

Utifrån Gävle kommuns definition av parkyta, undersöktes kommunens tilldelade 

datamaterial om hur mycket närliggande parkytor det fanns. Analysen granskade hur stor 

procentuell yta som bestod av parkyta inom en zon på 300 meter med grönområdena som 

utgångspunkt. Andelen procentuell närliggande parkyta beräknades för varje grönområde och 

resultatet viktades utifrån en likvärdig intervallskala med tre klasser som representerade 

vikterna. 

Potentiella besökare 

Grönområden hade en stor betydelse för invånares välmående och det skulle finnas 

grönområden tillgängliga för det dagliga besöket (Chiesura, 2004). Kvalitetsaspektens syfte 

var att undersöka antalet potentiella besökare för grönområdet genom att ta hänsyn till 

invånare och arbetare inom 300 meter från grönområdet. 

Viktningen för aspekten grundades på en likvärdig intervall med tre klasser som 

representerade undersökningens viktning. Det undersöktes hur många potentiella besökare det 

fanns för varje grönområde inom en zon på 300 meter. Det slutgiltiga resultatet 

klassificerades till tre klasser i en likvärdig intervallskala. Denna intervallskala gav en rättvis 

bedömning av hur vikterna skulle värderas för de valda grönområdena. Inom zonen på 300 

meter beaktades järnvägar som barriär för analysen av kvalitetsaspekten. 

Service 

Service är en kvalitetsaspekt som ökar trivselnivån för grönområdens besökare eftersom 

service tillför offentligt liv i området. Region Gotland (2007) menar att tillgänglig, daglig 

service är en grundläggande förutsättning för ett bra och fungerande vardagsliv. Det beskrivs 

även att ett varierat handels- och serviceutbud tillför attraktivitet för grönområden. Det ska 

vara lätt att ta sig från grönområden till service och då skulle inte bilen vara ett 

förstahandsval. För denna aspekt ingick caféer, restauranger och butiker. 

För att få den högsta viktningen, krävdes det att grönområdet som hade tillgång till service 

inom eller i anslutning. Från ett säkerhetsperspektiv ansågs det vara viktigt att handel fanns 
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utan barriär som hinder. Det värderades till den högsta viktningen, eftersom service tillförde 

ett offentligt liv för grönområden. Om det fanns service inom 300 meter utan hänsyn till 

barriärer värderades till den näst högsta vikten, saknad av närliggande service värderades till 

den lägsta viktningen.  

Utifrån den tilldelade informationen från Gävle kommun gjordes ett personligt urval för vad 

som definierades till service.  

Skola och förskola 

Om det fanns skolor och förskolor tillgängliga inom 300 meter från grönområden innebar det 

att grönområden utgjorde en viktig roll (Boverket, 2011). Grönområden inom 300 meter 

medverkade till en betydelsefull utomhusvariation som var viktig för barns hälsa och 

inlärning (Naturskyddsföreningen, 2011). 

Grönområden var viktiga att beakta i aspekten, därför värderades den högsta vikten till de som 

hade skola eller förskola i anslutning till grönområdet. För en vikt lägre värderades det om 

skola eller förskola fanns inom 300 meter från grönområden, fanns det inga inom 300 meter 

tilldelades den lägsta vikten.  

3.4.3 Tillgänglighet 

De fem kvalitetsaspekter som avsåg tillgänglighet för grönrområden introduceras i detta 

avsnitt. Dessa kvalitetsaspekter bedömdes vara betydelsefulla att ta hänsyn till för att 

grönområden ska uppnå god kvalitet. Tillgänglighetens kvalitetsaspekter tog hänsyn till några 

miljövänliga val för besökarna att färdas på, samt beaktades säkerheten för besökarnas 

transportsträcka. 

Barriärer 

Barriärer kunde utgöra fara för grönområdens besökare, om de fanns i närheten och därför 

betraktades det som en kvalitetsaspekt. Trafikverket (2012) beskrev vad som avsåg låg-, 

respektive högtrafikerad bilväg. För lågtrafikerad bilväg krävdes ett bilflöde på mindre än 

1000 bilar per dygn och för att räknas som högtrafikerad bilväg krävdes att ett bilflödet låg 

över 1000 bilar per dygn.  

Grönområden som ansågs säkert för besökarna, samt för färden dit, värderades grönområden 

utan barriärer inom 300 meter till den högsta vikten. Om det fanns en barriär inom 300 meter 

värderades det till ett lägre värde, om det fanns fler än en barriär inom 300 meter viktades det 

lägst. Eftersom det fanns en större risk för fara med närliggande barriärer.  
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Busshållsplatser 

Busshållsplatser i närheten till grönområden gav möjlighet till fler besökare. Kollektivtrafik 

var ett underlättande transportsystem för att ta sig till grönområden (Gävle kommun, 2009). 

Därför var det viktigt för studien att beakta om möjliga busshållplatser som fanns tillgängliga 

för områdena. Att välja kollektivtrafik medverkar till en renare stad från luftföroreningar 

(Gävle kommun, 2009). 

För studien värderades busshållsplatser som fanns i anslutning till grönområden. Den högsta 

vikten medverkade till att kollektivtrafik blev ett underlättande val för besökare. 

Busshållsplatser som fanns tillgängliga inom 300 meter från grönområdet var även viktigt att 

ta hänsyn till, men värderades lägre än de som fanns i anslutning. Samtidigt värderades 

grönområden som saknade busshållsplatser inom 300 meter till den lägsta vikten.   

Gröna stråk 

Inom staden utgör gröna stråk en betydelsefull sammankoppling mellan grönområden och 

fungerar även som viktiga förflyttningsstråk för gående och cyklister (Jönköping kommun, 

2004). Kvalitetsaspekten studerades genom att undersöka om grönområdena hade gröna stråk, 

som avsåg en sammanlänkning till andra grönområden. 

Gröna stråk ökade tillgängligheten för ett grönområde. Det bedömdes att flera anslutande 

gröna stråk till ett grönområde ökade sammankoppling och tilldelades därför högsta vikten. 

Fanns ett stråk anslutet till grönområdena värderades det inte lika högt. Det bidrog inte till en 

ökad tillgänglighet, vid saknad av gröna stråk för ett grönområde viktades det till den lägsta 

vikten.  

Gång- och cykelstråk 

Det var viktigt att det fanns tillgängliga gång- och cykelstråk från grönområdena eftersom 

stråken skulle utgöra viktiga länkar från grönområdena. Lättillgängliga gång- och cykelstråk 

bidrog till en minskning av biltrafik, minskat buller och var en effektiv markanvändning för 

staden (Gävle kommun, 2009). 

Gång- och cykelstråk var viktiga att beakta och därför värderades den högsta vikten om det 

fanns anslutande stråk till grönområdet. Vid brist på gång- och cykelstråk från grönområden 

värderades till den lägsta vikten.   
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Parkering 

En förutsättning för grönområdets popularitet var att det fanns tillgängliga parkeringsplatser i 

anslutning till grönområdet. Enligt Karlskrona kommuns (2011) parkeringsstrategi blev 

offentliga platser mer attraktiva genom en god tillgänglighet till parkeringsplatser. Parkering 

var lämpad för uppställning av flera fordon och det avsåg en yta för minst 10 platser i studien. 

För denna kvalitetsaspekt togs det hänsyn till om det fanns tillgänglig parkering i anslutning 

till grönområdet och därmed värderades det till den högsta vikten. Saknad av 

parkeringsplatser i anslutning till grönområden får lägsta vikten, eftersom det inte gav en god 

tillgänglighet för grönområdet.  

Informationen hämtades från besiktning utav grönområden och därmed värderades viktningen 

utifrån personlig bedömning. 

3.5 Dataanalys 

I detta stycke presenteras en stegvis övergripande beskrivning av bearbetningen av GIS-

analysen. Den applikation som användes var ArcMap 10 med ursprungslager tilldelat från 

Gävle kommun. För en mer noggrann beskrivning av arbetsgången se flödesschema i bilaga 2.  

3.5.1 Multikriterieanalys  

För att undersöka hur grönområdena uppfyllde kvalitetsaspekternas krav användes 

multikriterieanalys som metod. De 16 utvalda kvalitetsaspekterna viktades för att få ett 

numeriskt värde för varje grönområde. Detta gav möjlighet att kalkylera ihop vikterna till ett 

resultat som rankade Gävles grönområden efter kvalitet. 

Inledningen av analysen startade med att avgränsa studieområdet till en radie på 2,5 kilometer 

utifrån Stortorget i Gävle och därefter sammanställdes väsentlig information som Gävle 

kommun tillhandahållit. Från det geografiska datamaterialet skapades kartskikt som 

representerade grunden för analysens utförande.   

Därefter digitaliserades de 10 utvalda grönområdena till ett nytt kartskikt med så stor 

noggrannhet som möjligt, för att undvika eventuella misstolkningar. Ytorna för grönområdena 

definierades efter vad Gävle kommuns datamaterial avsåg att gränserna var för varje 

grönområde. Detta följdes upp av att mata in Gävle kommuns existerande data för studiens 

kvalitetsaspekter och därmed skapades nya kartskikt för varje kvalitet. En förutsättning var att 

informationen från den geografiska databasen innehöll väsentlig data för de utvalda 
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kvalitetsaspekterna var tillförlitlig. Viss saknad data från Gävle kommuns databas samlades in 

och genom besiktning av grönområden (Se stycket 3.3.3 Besiktning). All data användes av 

samma referenssystem, SWEREF99 TM.  

Från de utvalda kvalitetsaspekterna tilldelades en vikt mellan 1 och 3 för varje grönområde. 

De mindre flexibla aspekterna mättes endast med vikterna 1 och 3. Viktningen värderades 

genom granskning av forskning med inslag av personlig bedömning. För de kvalitetsaspekter 

som hade en yttre påverkan krävdes en avståndsanalys på 300 meter. Svanström (2010) 

hänvisade nämligen att 300 meter behandlas som ett mått för maximalt avstånd till ett 

grönområde. I denna studies metod användes buffertzoner för att mäta avståndet och därefter 

värderades vissa kvaliteter för viktningen. Där togs det hänsyn till barriärer som var 

högtrafikerade vägar och järnvägar. Lagret Potentiella besökare var det enda som hade en 

buffertzon som avgränsades av järnvägen visuellt i GIS. 

Därefter gick det att bedöma vilka grönområdens kvalitet för enskild aspekt. Slutligen 

utfördes en rastrering av kvalitetsaspekterna som följdes upp av en beräkning av deras 

numeriska viktning för varje grönområde. Detta utfördes med hjälp av en rasterkalkylator i 

ArcMap 10, genom att addera lagren med varandra kunde grönområdens kvalitet rankas.  

3.6 Studiens reliabilitet och validitet 

För att en undersökning ska vara användbar måste mått, parametrar mätinstrument, tester och 

undersökningsmetoder vara reliabla och valida. Om dessa krav inte uppfylldes hade inte heller 

forskningsresultatet något vetenskapligt värde (Ejvegård, 2003). 

Enligt Bryman (2002) betydde reliabilitet tillförlitlighet där följdaktighet, överrensstämmelse 

och pålitlighet hos ett mått på olika begrepp beaktades. Denna studies reliabilitet var beroende 

av kvaliteten på de geografiska data som var grunden för undersökningen. Ett antagande att 

kommunens information var korrekt gjordes eftersom det geografiska datamaterialet stämmde 

överens med besiktningen utav grönområdena. Reliabiliteten för framtida bruk av metoden 

kan möjligen påverkas efter stadens kommande behov. Invånarnas krav på grönområdens 

kvalitetsaspekter kan komma att förändras. 

Ejvegård (2003) anser för att uppnå hög validitet är det viktigt att forskaren har klara mått för 

att inga problem ska uppstå. Det är viktigt att ha en tydlig definition av vad måttet står för och 

att det används konsekvent. Studien hade en hög validitet genom att det geografiska 

datamaterialet tolkades och kontrollerades i GIS utifrån två observatörer med samma dragna 
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slutsats. En konsekvent viktning av analysens kvalitetsaspekter bidrog även till den höga 

validiteten.  

3.7 Etiska överväganden  

I undersökningen användes geografisk data från Gävle kommun för kartläggandet av 

grönområdenas kvaliteter. Datamaterial innehöll inga uppgifter om enskilda individer och 

inga personer påverkades utav undersökningen. 

4 Resultat 

I detta kapitel redovisas studiens resultat av primära och sekundära datainsamling från 

intervju, besiktning och tillhandahållning av data. En presentation av undersökningens analys 

redovisas och även vilka grönområden som har bäst kvalitet utifrån den framtagna metoden. 

4.1 Primär datainsamling 

Studien har delvis utgått från primär datainsamling, vilket enligt Lundahl & Skärvad (1999) är 

material som utredaren själv har samlat in. Nedan presenteras primärdata som tagits fram av 

forskarna genom intervju och besiktning av grönområden. 

4.1.1 Intervju 

Landskapsarkitekten Wiviann Ågren och parkingenjören Cristian Jansson gav förslag under 

intervjun att grönområden med exploateringsplaner kunde tas i anspråk vid studiens 

undersökning.  

Intressanta kvalitetsaspekter som betraktades väsentliga för denna studie diskuterades. 

Experterna var eniga om att grönområdens kulturhistoriska värde och skötsel var viktiga 

kvaliteter. C. Jansson (personlig kommunikation, 2 april 2012) ansåg även att gröna stråk 

hade en betydande roll för stadens grönområden, eftersom de fungerar som sammanlänkande 

promenadstråk mellan de gröna områdena. 

Under intervjun tyckte experterna att en undersökning av likvärdiga grönområden skulle vara 

en intressant metod att utveckla senare. Analysen skulle jämföra grönområden av olika åldrar 

men med samma karaktär, exempelvis grönområden med öppna ytor.  

Avslutningsvis presenterade de intervjuade exempel på välfungerande stadsdelar i Gävle stad 

som innehöll grönområden med god tillgänglighet. 
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Figur 4. Minigolf i Stenebergsparken. 

4.1.2 Besiktning  

Utifrån att kartor studerades över Gävle valdes 20 grönområden ut inom en radie på 2,5 

kilometer med utgångspunkten från Stortorget i Gävle. Efter den kvantitativa besiktningen 

generaliserades valen av grönområden, eftersom inte alla uppfyllde målen som studien krävde 

och drogs då ner till antalet 10. Det slutgiltiga valet av grönområden baserades på karaktär, 

ålder, lokalisering och exploateringsplaner för grönområden.  

Från den kvantitativa besiktningen av grönområdena tolkades den väsentliga informationen 

som studien avsåg. Genom besiktningen bedömdes det att åtta av tio grönområden hade 

anslutande parkering och nio av tio grönområden hade parkmöbler. Besiktningen visade även 

att sju av grönområdena hade flera anlagda aktiviteter, två grönområden hade en anlagd 

aktivitet och ett grönområde saknade anlagd aktivitet.   

4.2 Kvalitetsaspekterna 

Kvalitetsaspekterna är uppdelade i tre huvudkategorier och i detta avsnitt redovisas analysens 

resultat. Kategoriernas viktning redovisas i stapeldiagram där svarta referenslinjer visar lägsta 

respektive högsta möjliga viktningspoäng. Grönområdena påvisade utifrån analysens resultat 

vissa likheter och skillnader mellan olika kvalitetsaspekter.  

4.2.1 Inre karaktär 

Ett övergripande resultat för denna kategori visade utifrån kvalitetsaspekterna att 

Jungfruparken och Stadsträdgården värderades högst för den inre karaktären, trots att de ser så 

olika ut. I figur 7 redovisas grönområdenas värderingspoäng för inre karaktär. Därefter på 

tredje plats kom Nobelparken. Den med lägsta viktningsvärde av inre karaktär var 

Luftvärnsbacken. Varje kvalitetsaspekt resultat kommer att redovisas nedan för denna 

kategori. 

Anlagd aktivitet 

Från metodens analys visades det att sju 

grönområden hade fler än en anlagd aktivitet och 

därmed fick högsta vikten 3. I figur 4 visas ett 

exempel på anlagd aktivitet som togs med i 

viktningen. Grönområdena Luftvärnsbacken och 

Valls Hage hade en anlagd aktivitet och fick 

resultatet 2 i viktningsvärde. Endast 
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Figur 5. Skötsel i Rådhusesplanaden.  

Rådhusesplanaden saknade anlagd aktivitet enligt undersökningen.  

Belysning 

Resultatet för god belysning var att fem områden fick viktningspoängen 3. Medan Hemsta 

grönområde, Stenebergsparken och Sätraängarna innehöll delvis belysning inom området, 

vilket gav värdet 2. Luftvärnsbacken och Valls Hage hade brist på belysning och fick därmed 

den lägsta vikten 1. 

Bullernivå  

Klockgjutarparken och Nobelparken hade en väldigt låg bullernivå enligt studiens kriterier, 

som var under 40 dBA och fick därmed den högsta vikten 3. Överlag var det ett liknande 

resultat för denna aspekt, eftersom sju grönområden fick vikten 2, vilket avsåg en ekvivalent 

ljudnivå mellan 40-50 dBA. Det mest centrala grönområdet Rådhusesplanaden var det enda 

som hade en bullernivå över 50 dBA och fick därför vikten 1.  

Kulturhistoriskt värde 

Aspekten fick ett övergripande lika resultat där åtta grönområden hade ett kulturhistoriskt 

värde och fick viktningen 3. Hemsta grönområde och Klockgjutarparken saknade 

kulturhistoriskt värde vilket resulterade till den lägsta vikten 1.   

Parkmöbler 

Det fanns parkmöbler i nio grönområden vilket resulterade 

till den högsta vikten 3. Det grönområdet som saknade 

parkmöbler fick därmed den lägsta bedömningen som var 

Luftvärnsbacken.  

Skötsel 

Resultatet visade att hälften av grönområdena hade 

prioritering 1. Resterande grönområden hade prioritering 2, 

där skötsel endast sker vid behov. Ett exempel på 

prioritering 1 av skötsel i ett grönområde visas i figur 5. 

Vattendrag 

Jungfruparken, Stadsträdgården och Sätraängarna fick den 

högsta viktningen eftersom de var de enda grönområdena som hade vattendrag inom området. 

Medan Valls Hage hade i anslutning och tillförde då en trivsam utsikt för besökarna, därför 
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Figur 7. Resultatet för viktning av inre karaktär. 
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Figur 6. Vattendrag i 

Stadsträdgården. 

fick grönområdet vikten 2. Övriga sex grönområden saknade 

vattendrag inom området, samt anslutande och fick därför den 

lägsta vikten 1. Ett grönområdes vattendrag visas i figur 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2 Yttre påverkan 

Ett generellt resultat för denna kategori visade att grönområdena hade relativt lika resultat. De 

tre grönområdena som fick lägst viktningspoäng för kategorin var Hemsta grönområde, 

Stadsträdgården och Valls Hage. I figur 9 redovisas grönområdenas viktningspoäng för yttre 

påverkan. Resultatet för varje kvalitetsaspekt inom denna kategori redovisas nedan. 

Närliggande parkytor 

Det var sex grönområden som fick den högsta vikten, för att de hade lägst procentuella 

närliggande parkytor inom en zon på 300 meter. Luftvärnsbacken och Stenebergsparken fick 

vikten 2. För vikten 1 och därmed mest procentuell närliggande parkyta inom 300 meter var 

Stadsträdgården samt Sätraängarna.  
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Potentiella besökare 

Rådhusesplanaden och Stenebergsparken hade högst andel potentiella besökare i jämförelse 

med de övriga grönområdena som ingick i studien. Fem grönområden fick vikten 2, medan 

Hemsta grönområde, Jungfruparken och Valls Hage hade lägsta antalet potentiella besökare 

utifrån studiens analys och fick vikten 1. 

Service 

För denna aspekt fick grönområdena ett övergripande liknande resultat. Åtta av de tio 

områdena hade service i anslutning, vilket resulterade till vikten 3. Exempel på service inom 

ett grönområde visas i figur 8. Både Rådhusesplanaden och Stenebergsparken fick vikten 2 

eftersom de hade service inom 300 meter utan hänsyn till barriärer.  

Skola och förskola 

Fyra parker fick högsta viktningspoäng, eftersom det fanns skola eller förskola i anslutning 

till grönområdet. Samtidigt fick Nobelparken, 

Rådhusesplanaden och Stadsträdgården vikten 2, 

eftersom det fanns skola eller förskola inom 300 

meter från grönområdet. Saknad av skola och 

förskola inom 300 meter hade Hemsta grönområde, 

Klockgjutarparken och Valls Hage, och fick därmed 

lägsta vikten 1. 

 
Figur 8. Boulognercaféet i Stadsträdgården. 
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4.2.3 Tillgänglighet  

Ett allmänt resultat för kvalitetsaspekterna inom denna kategori bedömdes att Stadsträdgården 

och Sätraängarna hade bäst tillgänglighet. Klockgjutarparken värderades till att ha sämst 

tillgänglighet av de tio olika grönområdena. Tillgänglighetens viktningspoäng för 

grönområdena redovisas i figur 11. Nedan presenteras varje kvalitetsaspekts resultat av 

viktning för varje grönområde.  

Barriärer 

Med hänsyn till järnvägar och högtrafikerade vägar visade det att alla grönområden hade flera 

barriärer inom en zon på 300 meter. Detta innebar att alla tio grönområden fick samma 

resultat, vilket var den lägsta vikten 1. 

Busshållsplatser 

Kvalitetsaspektens resultat visade att fem grönområden hade busshållsplatser i anslutning till 

grönområdet, vilket gav högsta vikten 3. Fyra grönområden fick vikten 2, eftersom områdena 

hade busshållsplaster inom 300 meter. Endast Hemsta grönområde saknade busshållsplats 

inom 300 meter och fick därmed lägsta vikten 1.  

Gröna stråk 

De grönområden som fick den högsta vikten för att det fanns flera gröna stråk från området 

var Jungfruparken, Rådhusesplanaden och Sätraängarna. De grönområden som hade ett grönt 

stråk från området utifrån Gävle kommuns data fick vikten 2 var Nobelparken, 

Figur 5. Resultatet för viktningen av Yttre påverkan 

Figur 9. Resultat för viktningen av yttre påverkan. 

12 
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Figur 11. Resultat för viktningen av tillgänglighet. 

Stadsträdgården och Valls Hage. Medan resterande fyra grönområden saknade gröna stråk 

från områdena och fick därmed den lägsta vikten 1. 

Gång- och cykelstråk 

Sex grönområden hade gång- och cykelstråk i anslutning till området och fick därför högsta 

vikten 3. Jungfruparken, Klockgjutarparken, Luftvärnsbacken och Valls Hage saknade 

anslutande gång- och cykelstråk och värderades till den lägsta vikten 1. 

Parkering 

Enligt kvalitetsaspektens analys fick åtta 

grönområden högsta viktning, eftersom de hade 

anslutande parkering till området. Enligt besiktning 

av grönområden saknade Nobelparken, samt 

Rådhusesplanaden anslutande parkering och fick 

därför den lägsta vikten 1. Parkering i ett 

grönområde visas i figur 10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Grönområdenas kvalitet 

Genom att analysera de 16 kvalitetsaspekterna granskades slutligen resultatet över hur 

kvaliteten skiljer sig mellan grönområdena. I figur 12 redovisas varje grönområdes 

viktingspoäng för varje kvalitetsaspekt med det sammanslagna resultatet. I resultatet syntes 

Figur 10. Parkering i Jungfruparken. 
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Figur 12. Grönområdenas viktningspoäng och 

det sammanslagna resultatet. 

Inre karaktär

Anlagda aktiviteter 3 3 3 2 3 1 3 3 3 2

Belysning 2 3 3 1 3 3 3 2 2 1

Bullernivå 2 2 3 2 3 1 2 2 2 2

Parkmöbler 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3

Kulturhistoriskt värde 1 3 1 3 3 3 3 3 3 3

Skötsel 1 3 1 1 3 3 3 3 1 1

Vattendrag 1 3 1 1 1 1 3 1 3 2

Yttre påverkan

Närliggande parkytor 3 3 3 2 3 3 1 2 1 3

Potentiella besökare 1 1 2 2 2 3 2 3 2 1

Service 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3

Tillgänglighet

Barriärer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Busshållplats 1 3 2 3 2 3 3 3 2 2

Gröna stråk 1 3 1 1 2 3 2 1 3 2

GC-stråk 3 1 1 1 3 3 3 3 3 1

Parkering 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3

Skola & förskola 1 3 1 3 2 2 2 3 3 1

Totalt 30 41 32 30 38 36 40 38 38 31

Luftvärns-

backen

Klockgjutar-

parken

Jungfru-

parken

Hemsta

grönområde

Valls

Hage
Sätraängarna

Stenebergs-

parken
Stadsträdgården

Rådhuses-

planaden
Nobelparken

det vilket grönområde som hade bästa kvalitet utifrån den framtagna metoden. Genom att ha 

adderat ihop varje kvalitetsaspekts vikt för de olika grönområdena upptäcktes det att 

Jungfruparken uppfyllde god kvalitet bäst, med viktningspoängen 41. Från studiens analys 

kom Stadsträdgården på andra plats, det skilde 1 viktningspoäng från Jungfruparken.  

 

5 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras den utvecklade metoden och bland annat hur resultatet påverkas. 

Studiens val och kvalitetsaspekternas avgränsningar redovisas. Rankingen av grönområdena 

diskuteras och även resultatets trovärdighet. 

5.1 Metoddiskussion 

Definitionen av god kvalitet kan förstås diskuteras, men för denna undersökning innebär god 

kvalitet en förening av de utvalda kvalitetsaspekterna. En blandning utav kvaliteter som 

beaktar grönområdens inre karaktär, yttre påverkan och områdens tillgänglighet uppnår god 

kvalitet då det anses ta hänsyn till grönområden på många nivåer. Enligt Kara m.fl. (2010) 

anses god kvalitet definiera ett grönområde med olika anlagda kvaliteter och att det är god 

skötsel inom området. Med 16 kvalitetsaspekter i studien värderas det att en undersökning av 

grönområdens värde och kvalitet kan utföras. Forskarna förklarar att Central Park, som är en 
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av världens populäraste parker, uppfyller god kvalitet eftersom den har en variation av 

aktiviteter med god skötsel och inslag av naturlig skog (Kara mfl. 2010).  

Grönområdens kan ha olika funktioner och syften, vilket innebär att vissa områden inte har 

syftet att erbjuda vissa av kvalitetsaspekterna som utvaldes. Denna metod är anpassad efter 

vad tidigare forskning anser vara viktigt för ett grönområde att erbjuda invånarna och därför 

består metoden av 16 olika kvalitetsaspekter. Tidigare forskning hänvisar till att Central Park 

är en av världens populäraste parker, vilket har tagits som en förebild för studien. Det medför 

att en generell bedömning utförs över vad ett grönområde bör erbjuda för att vara ett så 

högkvalitativt område som möjligt.  

I brist av data över biologiska aspekter utför studien en avgränsning från detta. Den biologiska 

kvalitetsaspekten innehåller många olika ämnen beroende på hur den definieras och är viktig 

att beakta för grönområdens kvalitet. För att komplettera informationsbristen om detta tar 

undersökningen hänsyn till bland annat Vattendrag, Busshållsplatser och Gröna stråk som 

kan ses ur ett biologiskt perspektiv.    

Enligt Gül m.fl. (2006) bedömdes från deras studie vissa kriterier som flexibla att vikta. 

Därmed ansågs viktningsbedömningen med endast vikterna 1 och 3 vara bäst lämpad. Mindre 

flexibla kvalitetsaspekter för viktningsbedömningen i den här studien är Parkmöbler, 

Kulturhistoriskt värde, Skötsel, Gång- och cykelstråk samt Parkering. Gemensamt för alla 

dessa är att viktningen grundas på en bedömning utifrån vikterna 1 och 3. För Parkmöbler och 

Parkering verkställs datainsamling utifrån besiktning av grönområden. Med hänsyn till att 

eventuella misstolkningar kan uppstå vid beräkning av antal parkmöbler och parkeringsplatser 

runt områdena, samt utplacering av platserna i GIS-analysen. Denna viktning bedöms som 

mest lämplig. För Kulturhistorisk värde innebär en treskalig viktning allt för stor personlig 

bedömning över vad som anses värderas till det högsta kulturhistoriska värdet, eftersom 

personer värderar olika. De övriga kvalitetsaspekterna för denna viktningsbedömning anses ha 

en rättvis och tydlig viktning utifrån det datamaterialet som studien erhåller. 

Det som bör tas i åtanke för aspekten Belysning är att undersökningens viktning grundas på 

Luymes m.fl. (1995) studie, som hänvisar att gatubelysning lyser upp 25 meter i mörkret. 

Gatubelysningens styrka har säkerligen förändrats från att denna studie utfördes, belysningens 

styrka är dock inte det viktigaste för studien undersökning. För denna studie är viktningen 

utgångspunkten och det är hur viktningen värderas som är den huvudsakliga avsikten för 

undersökningen.     
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För kvalitetsaspekten Närliggande parkytor anses det att ett grönområde är viktigare om det 

saknas parkyta eller grönområde i sin närhet. Aspekten har en buffertzon på 300 meter och får 

lägre viktningspoäng för större procentuell parkyta den har i sin zon. Om studien utgår från 

invånares perspektiv är det bättre med flera grönområden i staden, eftersom gröna områden är 

bland annat bra för människans välmående.  

Både Närliggande parkytor och Potentiella besökares viktningsbedömning skiljer sig från 

övriga kvalitetsaspekter eftersom vikterna värderas efter en likvärdig skala. Vikterna delas in 

efter resultatet av andelen procentuell parkyta och efter antal personer det bor eller arbetar 

inom en zon på 300 meter från grönområdet. Detta sätt anses vara den mest rättvisa 

bedömningen, eftersom det kan vara ett problem att avgöra gränserna för andel parkyta som är 

acceptabelt samt över vad som avser god potentiellt besökarantal.  

För Potentiella besökare avses endast järnväg som barriär vid granskning av hur många 

eventuella besökare det finns och påverkar därför buffertzonens utformning i endast denna 

aspekt. En avgränsning utförs från högtrafikerade vägar eftersom det framgår vid besiktning 

av grönområde att det finns ett flertal övergångsställen runt grönområdena men saknad av 

flera anlagda övergångar för järnväg framgick. Enligt lag är det förbjudet att gå eller gena 

över järnvägsspår, det är dessutom livsfarligt. Till exempel, ett X 2000-tåg kan komma 56 

meter på endast en sekund och det medför att det inte finns en chans att det kan stanna för en 

människa som chansar att de hinner (Trafikverket, 2012b). Att tåg har mycket längre 

stoppsträcka än bilar är även något som är med och avgör beslutet att skilja av buffertzonen 

från järnvägar för aspekten Potentiella besökare. Enligt Trafikverket (2011) kan inte ett tåg 

plötsligt stanna för ett hinder som plötsligt dyker upp på spåret. De visar ett exempel på att 

om ett tåg kör i upp till hastigheten 250 km/h är stoppsträckan flera kilometer lång.  

För Barriärer är syftet att undersöka grönområdens säkerhet där metoden beaktar järnväg och 

högtrafikerade vägar. Kvalitetsaspekten avgränsas från att ta hänsyn till vatten då vattendrag 

betraktas som en positiv kvalitetsaspekt för denna studie. Vatten skulle anses som otydligt om 

det studerades som både positivt och negativt. Det är även önskvärt att ha information kring 

broar som gör vatten övergångbart, vilket saknas i det tillhandahållna geografiska data. Det 

bidrar till en förutsättning att flera broar är tillgängliga för de områden som berörs av vatten. 

Människor färdas på olika sätt utöver valmöjligheterna bilvägar och gång- och cykelstråk, 

vilket gör att det är svårt att göra en så sanningsenlig bedömning som möjligt. Människor bör 

inte gå över bilvägar eller järnvägar utan övergångsställen. På grund av brist av data med 
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information om övergångställen är det inte möjligt att ta med detta i analysen. Personlig 

datainsamling av denna information är möjlig men tidskrävande och det finns risker för att 

felkällor vid tolkning av lokalisering för övergångsställen uppstår vid utritning på karta.   

Kvalitetsaspekterna Busshållsplatser, Gröna stråk samt Gång- och cykelstråk representerar de 

miljövänliga aspekterna inom tillgänglighet för denna studie. Parkering valdes ut som en 

aspekt. Det anses att aspekten bidrar till ett mer tillgängligt grönområde, men samtidigt tillför 

den varken säkerhet eller miljövänliga val. Aspekten Parkering kan diskuteras eftersom städer 

strävar efter att minska bilberoendet och i denna undersökning anses anslutande parkering 

som en positiv aspekt. Det som talar för parkeringens betydelse är att grönområden blir mer 

aktuellt, eftersom ökad tillgänglighet för grönområdet ger fler besökare. Tillgänglighet är 

viktigt att ta hänsyn till anser Kara m.fl. (2010), eftersom det lockar fler besökare från hela 

staden. 

Valen av kvalitetsaspekter i studien avgränsas från att utföra kvantitativa enkäter och 

kvalitativa intervjuer med invånare. Anledningen är att undersökningens utgångspunkt är 

grönområden, där forskningen handlar om hur områdena uppfyller olika konkreta kvaliteter i 

förhållande till besökare som tagits fram tidigare. Därför avgränsas studiens undersökning 

från invånarnas upplevda känslor från grönområdena, samt vad de anser hur grönområden 

uppfyller de olika kvalitetsaspekterna. Tidigare forsknings kvalitativa studier används för att 

få med en del av människors upplevelser av grönområden, som denna typ av studie behöver 

för att bli så tillförlitlig som möjligt istället.   

Undersökningens multikriterieanalys baseras på en viktningsskala mellan 1 och 3, där vikten 

1 är lägst och vikten 3 är högst. Denna skala anses vara en pålitlig bedömning för värderingar 

av kvaliteter eftersom den skalan är använd i tidigare forskning (Gül m.fl.2006). Med en 

treskalig viktning erbjuds en fördelaktig bedömning för kvalitetsaspekter. Det blir en mer 

fördjupad analys jämfört med en tvåskalig bedömning, samtidigt som det underlättar 

definitionen för varje viktningsvärde. Gül m. fl. (2006) anser att en skala med fler än tre vikter 

innebär en alltför stor personlig bedömning av vikternas värde, vilket önskas undvikas i 

undersökningen.  

Valen av viktning för aspekterna påverkar resultatet och det går självklart att se aspekterna 

från olika vinklar. Det går såklart att skilja på behov och krav för aspekterna eftersom olika 

individer har delade åsikter, samt från vilka olika perspektiv studien kan utgå från. Denna 

studie har grönområdens perspektiv som utgångspunkt i förhållande till invånares användning. 
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Studien har därför baserats på vad som anses av tidigare forskning vara betydelsefullt för ett 

grönområde, som tagits fram genom olika typer av metoder. En svårighet med denna studie är 

att få en likvärdig bedömning för de olika kvalitetsaspekterna, eftersom vissa 

kvalitetsaspekter kan anses vara mer betydelsefulla än andra. Utifrån personliga tolkningar, 

samt tidigare forskning betraktas kvalitetsaspekternas viktning likvärdig i förhållande till 

varandra. Eftersom stor tyngd i denna studie läggs på att värdera kvalitetsaspekterna jämlikt 

har flera varianter beaktats, sedan fick de sin slutgiltiga utformning. Vid undersökning av den 

mest lämpliga platsen för urbana skogar i Turkiet definierades viktningen utifrån experter. 

Experterna var eniga om hur varje kriterium skulle värderas för vikterna. Om de inte var eniga 

hade fler undersökningar av platserna krävts påpekade Gül mfl. (2006).  

För vissa kvalitetsaspekter krävs en avståndsanalys. En buffertzon på 300 meter utförs för att 

tolka avståndet genom fågelväg. Valet baseras på att det tillgivna datamaterialet saknar 

sammanlänkade vägar, vilket innebär att studien avgränsas från att inte utföra en 

nätverksanalys. Ett villkor för att kunna genomföra nätverksanalyser på ett pålitligt sätt är att 

det kartskikt i den geografiska databasen som innehåller data om vägnätet har rätt format. 

Detta betyder att alla vägar i vägnätet måste vara anslutna till varandra på ett sätt som gör det 

möjligt för GIS-programmet att tolka det geografiska datamaterialet korrekt (ESRI, 2010). Att 

sammanlänka vägar är en tidskrävande process och det är även en stor risk att eventuella 

misstolkningar uppstår vid utritning av nya vägar. Avståndsanalysen för undersökningen 

bedöms vara en trovärdig granskning för denna studie, eftersom det ger en övergripande 

avståndsanalys för undersökningen. Utgångspunkten för denna studie är valet av 

kvalitetsaspekter samt utformning av vikter, därför anses det att en enkel avståndsanalys är 

lämplig för undersökningen.  

5.2 Resultatdiskussion 

Denna studie visar att det finns en viss skillnad mellan de utvalda grönområdena utifrån den 

framtagna metoden. När alla kvalitetsaspekter slagits samman till det fastställda resultatet i 

GIS, framgick det att Jungfruparken är det grönområde som visar sig ha allra bäst kvalitet 

med värdet 41, medan Hemsta grönområde och Luftvärnsbacken får 30 vardera.  

I takt med att städerna förtätas innebär det att kvalitetsaspekterna förändras och det som krävs 

eller uppskattas nu kanske inte kommer att vara på samma nivå senare. Kara (2011) beskriver 

övergripande det historiska förloppet över offentliga parker. Det visar att runt år 1950 började 
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både inomhus- och utomhusaktiviteter som bollplaner och liknande komma att betyda mycket 

för grönområden. Samtidigt som grönytor började komma i andrahand. Efter 1960-talet har 

lugna, mindre grönområden kommit att prioriteras. De ska erbjuda grönska, sittmöjligheter 

utomhus och lekplatser för barn. Därför är grönområdens ålder en betydande faktor att beakta. 

Som tidigare nämnts kan detta vara av stor betydelse för de högst värderade grönområdena, 

Jungfruparken och Stadsträdgården, där det skiljer så mycket i ålder. Det är en faktor som 

även påverkar de andra områdena, hur och när området planerades.  

De  Sousa (2003) påpekar att i många städer har de fokuserat på att bygga upp gammal, 

förfallen industraliserad mark för att behålla ett grönt och hållbart samhälle. Genom att 

återuppbygga dessa marker tas inte grönområden i anspråk vid förtätning av städerna. Många 

kommuner har insett de ekonomiska möjligheter som kan fås av att återuppbygga 

industriområden till produktiva industrier, kommersiella fastigheter och bostäder. De vill 

återställa tidigare landskap med attraktiva grönområden som ger bättre välmående för 

invånarna i städerna.  

Sammanslagningen visar att det förekommer vissa luckor mellan resultaten av områdenas 

kvalitet. Detta påvisar att det är vissa grönområden som kan förbättras mer än andra. De 

grönområden som har högst värden är Jungfruparken och Stadsträdgården med 41 respektive 

40 viktningspoäng. Enligt Ljungby kommun (2000) behövs det en typ av stadspark där det 

satsas ordentligt i varje stad. Den ska erbjuda stadens vackraste blomsterrabatter, häftigaste 

lekplats, samt gärna ett mysigt och trivsamt café där invånarna ska vilja vistas. Enligt 

undersökarna passar Stadsträdgården in på denna beskrivning och det är ett grönområde som 

erbjuder stadens invånare väldigt mycket. Både relativ närhet till centrum och ett stort utbud 

av inre karaktär. Analysen visar att det finns ett grönområde i studien som kan komma upp i 

samma nivå, till och med över den populära parken Stadsträdgården anser undersökarna det 

som något väldigt positivt. Jungfruparken är en ny park i Gävle, som bildades år 2008, medan 

Stadsträdgården uppkom år 1865. Planeringen för den högkvalitativa parken har kunnat 

anpassas efter dagens behov och krav på en park från grunden. Området har även goda 

förutsättningar för lokalisering av grönområde.  

Nobelparken, Stenebergsparken och Sätraängarna ligger tätt efter de högsta kvalitativa 

områdena, med 38 viktningspoäng vardera. De kan betraktas som relativt högkvalitativa 

grönområden men att de kan förbättras. Nobelparken har högst värde av dem tre för inre 

karaktär, samtidigt har den lägst värde i tillgänglighet. Tillgängligheten kan vara en mer 
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komplex åtgärd att förändra, vilket gör det svårt att få grönområdet mer kvalitativt. 

Stenebergsparken och Sätraängarna har liknande värden, båda har lägre värden för inre 

karaktär och högre för tillgänglighet än Nobelparken. Den marginella skillnaden är att 

Stenebergsparken har lite sämre tillgänglighet än Sätraängarna. Inre karaktär är ofta en åtgärd 

som kan påverkas med mindre komplexitet än tillgängligheten.  

Rådhusesplanaden kommer ensam därefter med 36 viktningspoäng. Detta grönområde skiljer 

sig tydligt på vissa sätt, till exempel att det är väldigt nära centrum och att det sträcker sig 1 

kilometer mellan två högtrafikerade vägar. Detta bidrar till att det har ett speciellt syfte. 

Området ger invånarna grönytor inne i centrum där det går att promenera och att färdas med 

cykel. Grönområdet erbjuder även en grön mötesplats med relativt lugn i den centrala miljön 

där bänkar och liknande möjligheter finns. Därför är det förståeligt att detta område skiljer sig 

mest från de högre kvalitativa områdena i form av den inre karaktärens värde. Området 

lämpar sig till exempel inte att utöva någon form av bollsport eller annan anlagd aktivitet och 

därför resulterade det i lägre viktningsvärde. Enligt Karas (2011) studie är grönområden som 

erbjuder flertalet och olika typer av aktiviteter de som gynnar hela staden bäst. Samtidigt är 

närhet till centrum otroligt betydelsefullt för användningen i den studerade staden Aydin. 

Grönområdena som är närmast centrum är de som är populärast av Aydins invånare och det 

visar sig fortsätta i det mönstret. Rådhusesplanaden är närmast centrum av de undersökta 

områdena. Om närheten till centrum hade varit en kvalitetsaspekt med viktningspoäng skulle 

detta gynna Rådhusesplanaden och därmed bidragit till ett högre resultat för området. 

Människors användning av grönområden är komplicerat att mäta, men det är viktig 

information som kan vara med i den här typen av undersökning.  

De som har lägst viktningspoäng är Klockgjutarparken med 32, Valls Hage med 31, Hemsta 

grönområde och Luftvärnsbacken kom sist med 30 viktningspoäng. Dessa fyra grönområden 

har de absolut lägsta medelvärdena för inre karaktär av alla utvalda områden, de har mellan 

1,43 och 2,14. Till skillnad från de högre värderade områdena som har mellan 2,14 och 2,86. 

De lägre rankade grönområdena har även de lägsta tillgänglighetsvärdena, där medelvärdena 

ligger mellan 1,6 och 1,8. De som är högre värderade ligger mellan 1,8 och 2,4. Som nämnts 

tidigare är det mindre komplext att utföra åtgärder för inre karaktär. Eftersom alla de lägre 

kvalitativa områdena även har lägst medelvärden i denna kategori, är det något som kan 

förbättras på ett enklare sätt.  
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De med bäst kvalitetsvärde för yttre påverkan, med medelvärdet 2,5 är grönområdena 

Jungfruparken, Luftvärnsbacken, Nobelparken, Rådhusesplanaden och Stenebergsparken. 

Klockgjutarparken och Sätraängarna har 2,25 i medelvärde och de med lägst medelvärde på 2 

är Hemsta grönområde, Stadsträdgården samt Valls Hage. Dessa aspekter är som 

tillgänglighet, väldigt stora och invecklade. De är även ofta väldigt kostsamma, det krävs 

åtgärder för att förbättra kvaliteten i dessa aspekter för varje grönområde. 

Något som framkommer av analysen är att medelvärdena för kategorierna som alla 

kvalitetsaspekterna är uppdelade i, det vill säga inre karaktär, yttre påverkan och 

tillgänglighet, var relativt lika. Medelvärdet för inre karaktär och yttre påverkan är 2,30 för 

vardera, medan tillgängligheten har 2,02. Det betyder att för dessa aspekter och för alla valda 

grönområden är tillgängligheten svagast av dem. Den största orsaken till att just denna 

kategori fick lägst medelvärde kan bero på aspekten Barriär, där alla grönområden hade 

vikten 1. Grönområdena har antingen järnväg eller högtrafikerad väg inom 300 meter.  

5.3 Slutsats och vidare studier 

I detta stycke besvaras studiens frågeställningar och vidare studier presenteras. 

Hur kan en metod utvecklas för att analysera grönområdens kvalitet? 

Det är en stor process att ta fram en metod som täcker alla värden för ett grönområde. En 

variation krävs av flera olika kvalitetsaspekter för att bedöma grönområdens kvalitet. Tydlig 

definition av viktning möjliggör en utvecklad metod med hjälp av en multikriterieanalys i 

GIS. Studiens framtagna metod utgör en god grund för bedömningen av grönområdens värde 

och den undersöker konkreta aspekter som bidrar till kvaliteten. 

Hur rankas grönområden i Gävle efter metodens kvaliteter? 

10 valda grönområden rankas i studien efter kvalitetsvärde. Resultatet visar att en del 

grönområden har ett större behov av åtgärder än andra. Analysen redovisar att kvaliteten 

skiljer sig mellan vissa grönområden. Slutligen rankas den nya Jungfruparken högst efter 

metodens kvaliteter. Metoden uppmärksammar även grönområdenas åtgärdsbehov. 

Metoden är vetenskapligt utformad genom att den är grundad på tidigare forskning. Vilket 

medför att den är ett användbart verktyg för framtida kommunal planering. 
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För vidare studier kan metoden kompletteras med andra kvalitetsaspekter, till exempel 

biologiska aspekter och invånares upplevda känsla av grönområden.  

Det är även möjligt att utföra en större undersökning med flera grönområdet. Metoden kan 

tillämpas i andra kommuner, dessutom internationellt eftersom den är baserad på global 

forskning.
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Bilagor 

Bilaga 1 

I denna bilaga presenteras de 10 valda grönområdena. Grönområdenas lokalisering, bakgrund, 

innehåll, kommunikation, service och även eventuella exploateringsplaner presenteras.   

Hemsta grönområde 

Detta grönområde är lokaliserat i stadsdelen Hemsta och är ungefär 1 hektar stort.  När de 

intilliggande bostäderna byggdes under 1980-talet anlades detta grönområde för kvarteret, 

innehållandes lekplats och asfalterad tennisplan som under vintertid även används som isbana 

(Wallsén, 1964; Gavlegårdarna, 2012).  

Idag finns det en upplyst asfalterad bollplan inom grönområdet och det erbjuds fortfarande 

även en lekplats. En upplyst öppen grönyta för valfria aktiviteter finns, med bänkar och 

sopkorgar. Parkeringsmöjligheter för fordon finns i anslutning, men goda bussförbindelser 

saknas i närheten. Restaurang och övrig handel finns i närheten av grönområdet. Det finns en 

anlagd och högtrafikerad järnväg som passerar intill grönområdet.  

Hemsta grönområde föreslogs ta med i undersökningen av landskapsarkitekten W. Ågren 

(personlig kommunikation, 2 april 2012) eftersom Gavlegårdarna vill bygga gruppbostad för 

ca 8 lägenheter i grönområdet (Gävle kommun, 2012a).  

Jungfruparken 

Jungfruparken är en av Gävle kommuns stadsdelsparker och är lokaliserat vid det nybyggda 

området Gävle Strand. Arealen är ungefär 3 hektar (Gävle kommun, 2012b). Grönområdet 

ligger i närheten av havet och symboliserar 2000-talets utformning av park.  

Jungfruparken är även kallad Skateparken, eftersom den erbjuder en skateramp. Den anlades 

under 2008 med namnet Tonys Plaza (Gävle kommun, 2005). Utöver denna skateramp kan 

grönområdet även erbjuda en modern lekplats. Det finns bänkar och sopkorgar längs upplysta 

gångvägar. 

Det finns goda bussförbindelser till Jungfruparken och välplanerade parkeringsmöjligheter i 

anslutning till grönområdet. Det finns närhet till förskola och grönområdet har god tillgång till 

service, som kiosk, café och restaurang. 
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Klockgjutarparken 

Klockgjutarparken finns i centrala Gävle och anlades kring åren 1957-58, med en yta på cirka 

0.75 hektar. Några större befintliga träd fick bilda stomme i den nyplanterade vegetationen 

(Wallsén, 1964).  

Idag innehåller grönområdet en boulebana, lekplats och en öppen gräsyta för valfri aktivitet. 

Det finns utplacerade sittmöjligheter med sopkorgar och gångväg som är upplyst. I anslutning 

till Klockgjutarparken finns det parkeringsmöjligheter på olika platser längs vägkanter och 

närhet till bussförbindelser. Det finns tillgång till exempelvis caféer och restauranger. 

Klockgjutarparken finns med i detaljplan för del av Söder 2:3 (Gävle kommun, 2012c). Där 

redovisas det att syftet med planen är att möjliggöra byggnation av bostäder och att rusta upp 

det som blir kvar av Klockgjutarparken. Skanska vill bygga flerbostadshus med 34 lägenheter 

i ett boende för pensionärer. 

Luftvärnsbacken 

Luftvärnsbacken finns i södra delen av centrala Gävle och är en upphöjd markyta, med 

arealen på cirka 2 hektar. Grönområdet fick sitt namn under andra världskriget, då de hade 

luftvärnskanoner inom området och idag ses fundamentet som ett minne av 

försvarsverksamheten (Cirkeldeltagarna, 2007).  

Genom grönområdet slingrar sig smala stigar och området innehåller även en anlagd bollplan. 

Luftvärnsbacken innehåller intressant vegetation av olika slag. Det finns bussförbindelser och 

parkeringsmöjligheter i anslutning till grönområdet. Anslutande förskola och service, som 

restaurang, finns i närheten av grönområdet.  

Grönområdet är en del av Olsbacka 11:1 och finns med som en del av detaljplan för bostäder 

(Gävle kommun, 2011, s.14). Där beskrivs en förfrågan av Tekniska kontoret om att 

planlägga området för bostäder. De har tillsammans med Riksbyggen skrivit föravtal om att 

exploatera den nordöstra delen av området. Förslaget får stöd för detta i översiktsplanen över 

området.  

Nobelparken 

I centrala Gävle finns Nobelparken. Området har en avlång utformning, med en areal på cirka 

0,75 hektar och fick sitt namn år 1961. År 1976 fick grönområdet ett lusthus och 

blomsteranläggning. Namnet kommer från den berömda familjen Nobel (Wallsén, 1964). 
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Grönområdet har stråk som passerar igenom och är endast byggda för gång- och 

cykeltrafikanter. Längs gång- och cykelstråken finns utplacerade bänkar och sopkorgar. 

Området är upplyst och kan erbjuda aktiviteter som lekplats och bollplan. Intill grönområdet 

finns det parkeringsmöjligheter och tillgängliga bussförbindelser. I närheten till grönområdet 

finns det både skola och förskola. Det finns närhet till service som restaurang och kiosker. 

Rådhusesplanaden 

Rådhusesplanaden anlades år 1873 i norra delen av centrala Gävle enligt planer av 

stadsträdgårdsmästaren Magnus Eriksson. Esplanaden byggdes ut till 1 km lång under 1970-

talet och är idag ungefär 3 hektar stor (Gävle kommun, 2012b).  

Grunden för esplanadens innehåll är lindalléer, grusgångar och gräsmattor. I gångvägarnas 

korsningar finns fontäner, musikpaviljong, rabatter och skulpturer (Gävle kommun, 2009). 

Rådhusesplanaden innehåller även parkmöbler längs gångvägarna med belysning. 

Det finns parkeringsmöjligheter längs vägar i centrum och även i parkeringshus. Det finns 

tillgänglighet till busshållsplaster. Närhet till skola och förskola, med ett stort utbud av 

variation inom service finns tillgängligt, som caféer och restauranger. 

Stadsträdgården 

Stadsträdgården är lokaliserad i västra centrala Gävle och är ca 22 hektar stor. Lindallén, som 

går parallellt med Västra vägen från Gamla kyrkogården och in mot centrala Gävle, är 

troligen Stadsträdgårdens ursprung. Under mitten av 1800-talet utökades Stadsträdgården i 

flera etapper och bildade parken (Gävle kommun, 2012b). 

Stadsträdgården erbjuder olika aktiviteter som lekpark, minigolf, grillplatser, motionsspår, 

öppen grönyta för valfri aktivitet, badplats samt fiskemöjligheter i Gavleån som rinner genom 

parken.  Det finns anlagda belysta gångstråk med bänkar och sopkorgar. Grönområdet pryds 

med statyer, skulpturer och blomsterrabatter. I Stadsträdgården finns det även en scen.    

I anslutning till grönområdet finns det parkering lokaliserat på olika platser och även goda 

bussförbindelser finns tillgängliga. Tillgänglig service som café finns i området, även skola 

och förskola. 

Stenebergsparken 

Detta grönområde har en areal på cirka 3 hektar. Stenebergsparken är en stadsdelspark i den 

forna arbetarstadsdelen Brynäs som anlades på 1920-talet (Gävle kommun, 2012b). Parken 
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karakteriseras av en långsträckt symmetrisk struktur med ett nersänkt mittparti, 

blomsterrabatter och lindalléer. Under 1940- 50-talet utvecklades parken med en scen (Gävle 

kommun, 2012b).  

Inom grönområdet finns det minigolf, belyst gångväg med bänkar och sopkorgar. 

Stenebergsparken är utsmyckad med staty. Det finns parkeringsmöjligheter runt grönområdet 

och närliggande bussförbindelser. Intill grönområdet finns det tillgång till exempel kiosk och 

restaurang. I närheten till Stenebergsparken finns det skola och förskola. 

Sätraängarna 

Sätraängarna finns beläget i Sätra och är cirka 9 hektar stort. Detta grönområde är en av 

Gävles stadsdelsparker och anlades under 1960-talet i samband med nya lägenheters 

uppbyggnad. 4000 lägenheter i form av u-formade lamellhus skulle anläggas och i mitten av 

stadsdelens kärna formades Sätraängarna. Grönområdet utformades med syfte att ingen 

biltrafik skulle ta sig igenom, endast ambulanser, taxi, sopbilar och liknande kunde passera 

(Gefle Dagblad, 1963). 

Inom grönområdet finns det ett utbud av olika aktiviteter som lekplats, bollplan och 

pulkabacke. Bäckebrobäcken rinner igenom området och bänkar med sopkorgar finns 

utplacerade inom Sätraängarna. Upplyst gång- och cykelstråk passerar Sätraängarna. 

Busshållplatser finns nära grönområdet och parkeringar finns lokaliserade på olika platser. 

I närheten av Sätraängarna finns det skola och tillgång till service som restaurang, samt café. 

Valls Hage 

Detta grönområde ligger på en halvö som omsluts av Gavleån, det är beläget två kilometer 

väster om centrala Gävle och är en skogsbotanisk park på cirka 10 hektar. Anläggningsarbetet 

av Valls Hage började under1950-talet av Ragnar Bovallius. Målet var att skapa ett 

grönområde med en samling av svenska träd och buskar i undervisningssyfte, samt i lärdom 

för allmänheten (Gävle kommun, 2009).  

Anlagda gångstråk med bänkar och sopkorgar finns inom grönområdet. Valls Hage har även 

grillplats. Det finns anslutande parkeringsplatser till grönområdet och även närhet till 

bussförbindelser. 
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