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ABSTRACT  

This study started with a quote from a man living by the side of one of Umeå 
towns most centered parks. He expressed the importance the park had for 
them when choosing this location to settle down. It was of absolute 
importance to live close to a park. 

This is of importance for many people and it has its reasons. Research tells 
us that health and being in the nature is closely connected. It reduces stress, 
makes you more clearheaded, makes you feel better and heal faster. Nearby 
everyday nature has impact not only in small scale for the people living in 
the area. The effects of having green areas in urban cities are multiple; from 
the positive effect on people’s life; to the ecosystem; to being one of the 
ground keys in social sustainability. Therefore this study looks upon the 
accessibility of parks for the inhabitants in Umeå inner town.  

One of the most important things of having access and the frequency of the 
use of parks is having a short distance to it. Being able to influence the 
design and the function the park provides is also of importance. There is a 
long and ongoing conflict in Umeå about green areas in urban life. 
Inhabitants in distant areas feel neglected and not prioritized due to the 
location of their home. This indicates that’s its more to it then access too 
green areas. 

This study shows that the range of parks in the densely built up area of 
Umeå is mostly restricted to the center parts. This shows that the 
accessibility of nearby parks is uneven.  The people living within the range 
of ten minutes walk from a park are more educated and have higher median 
income then the average in the city. This indicates that the accessibility in 
Umeå town is even more uneven.  

Keywords: accessibility, green areas, natural environment, GIS, network 
analysis, public spaces, urban areas, socioeconomic. 
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1 INLEDNING 

– ”Parken var jätteviktig när vi flyttade, det var helt avgörande för 
oss i letandet av ny bostad”1.  

För mannen ovan och hans sambo är utsikten till en park helt avgörande vid 
väljandet av ny bostad. Vi mår bra av naturliga miljöer och närheten i 
kombination med den dagliga kontakten är enligt studier en nyckelfaktor 
till välmående och hälsa. (Kaplan 2011, Maller et al. 2005) Ett varierat 
utbud av parker med olika funktioner inom parkerna för olika åldrar är en 
av nyckelfaktorerna. (Bonn et al. 2004, Chiesura 2004, Personlig 
kommunikation. Tjänsteman Umeå kommun 2014) En annan nyckelfaktor 
är att planera med medborgaren. Delaktighet genom respekt, 
representation och medverkan ger attraktivare hållbarare städer. (Chiesura 
2004) Den brittiska specialisten inom planerings teori och praktik Patsy 
Healey (2010 Sid 13-21) säger att vi måste göra saker och vi måste göra 
dem nu. Vi ska göra det för alla och det måste ske på alla nivåer i en stad. 
Healey säger också att vi behöver öppenhet och transparens i ledarskapet 
av stadens utveckling. 

Parker utgör ett viktigt rum där en stor del av befolkningens fritidsaktivitet 
pågår utan kostnad och där alla är inkluderade. Parker är också viktiga 
mötesplatser och kan utgöra ett viktigt geografiskt rum där en stor del av 
invånarnas sociala liv utspelar sig.  (Chiesura 2004, Neuvonen et al 2007, 
Schrippenjij et al 2010). Det finns forskning som tyder på att 
socioekonomiskt utsatta delar i städer inte prioriteras i planerandet av det 
gröna urbana stadslivet (Neuvonen et al 2007, Schrippenjij et al 2010).  

Nyttan av urbana gröna områden är flera, för medborgarna reduceras 
stress, det gör oss mer klartänkta och får oss att må bättre, ger ett ökat 
välbefinnande samtidigt som vi läker snabbare (Bonn et al 2004, Chiesura 
2004, Kaplan 2011). Staden gynnas av gröna områden genom bättre 
folkhälsa, attraktivare städer, bättre ekosystem och förklaras vara en av 
nyckelfaktorerna till hållbar utveckling (Chiesura 2004).   

Ur ett kulturgeografiskt perspektiv och i synnerhet ur 
samhällsplaneringens synvinkel där processer som medborgardialog, 
deltagande och påverkan utgör viktiga inslag kan förekomsten av 
särbehandling eller diskriminering i en stads serviceutbud utgöra en grund 
för missnöje och urbana konflikter samt urholkande av demokratin och 
politikens ansvar på utflödessida, något som diskuteras av Persson och 

                                                 
1 Citatet  av en 30-årig ung man boende vid parken Döbelns plan i Umeå är från  intervju material som samlades in under insamling 

av data material till den empiriska delen av denna avhandlingen.  
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Sjöstedt i sin artikel Den svaga staten: Demokrati och förvaltning i 
utvecklingsländer. (Rothstein 2010 sid 58-79).  

För Sverige i stort har utbudet av urbana grönområden ökat under de 
senaste åren, detta gäller dock inte snabbt växande städer. (Olsson 2012) 
Umeå är en snabbt växande stad med högt satta befolkningsmål. (Umeå 
2014). I Umeå förekom det också vid skrivandets stund konflikter i det 
urbana stadslivet. (Personlig kommunikation med en av initiativtagarna av 
Ålidhems gemensamma park 2014). Detta gör Umeå tätort till ett intressant 
studieområde. 
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2 SYFTE 

Syftet med denna studie är att studera tillgängligheten till Umeå tätorts 
parker. Frågeställningar som ligger till grund för studien lyder som 

följande:  

I. Hur planeras och lokaliseras Umeås tätorts parker? 
II. Finns det skillnad i socio-ekonomisk status för tillgängligheten av 

parker? 

 

2.2 Avgränsningar 
Studien är geografiskt avgränsad till Umeå tätort och utgår ifrån 

grönområden och parker skötta av Umeå kommun.  Övriga naturliga miljöer 
ingår inte i analysen.  Jag kommer använda ordet parker när jag skriver om 

parker och ordet naturliga miljöer eller grönytor när jag skriver om övriga 
ytor. Bostadsnära skog ingår inte i studien.  

Bearbetad data är tillhandahållen i aggregerad form utifrån de omland som 
skapats kring respektive park eller utifrån den stadsdel de befinner sig i.  

Umeå kommun har ingen tydlig definition av parker, de är skyddade i 
Fördjupade Översiktsplan (FÖP) men vad som definierar en park saknas. 
Det finns en parkkarta på Umeå kommuns hemsida som visar samtliga 
grönområden och inte bara parker. De parker som ingår i analysen är gjord 
efter den karta som Gator och Parker har rekommenderat som den mest 
rättvisa för att visa var stadens parker är placerade. (Personlig 
kommunikation. Tjänsteman Umeå kommun 2014).  

 

3 METOD 

Det här är en fallstudie som syftar på att göra en beskrivande analys av 
Umeås tätorts parker kopplat till befolkningen. Studieområdet är placerat i 

Umeå kommun i Västerbottens län (Figur 1) Allt i en stad är relaterat till 

varandra men då nära saker är mer relaterade än andra saker (Tobler 
1989) så ligger fokus på de ytorna som ligger i omlanden runt stadens 

parker. Det är här tillgängligheten är som störst och det är det som är 
viktigt för ett frekvent besökande(Neuvonen et al. 2007, Ståhle 2005, Ståhle 

2008, Schrippenjij et al 2010). 



4 
 

 
Figur 1. Studieområdets placering i Västerbotten. 

Det är en deskriptiv kvalitativ fallstudie som är induktiv i sin karaktär. 

Underlaget består av kvantitativ data i form av tematiska kartor och 
kvalitativa data i form av intervjuer (Backman 2008 Sid 33,55). I en 

induktiv metod/ ett induktivt tillvägagångsätt inleder forskaren med att ta 

fram empiriska data genom objektiv observation, till exempel om 
boendesegregation. Det kan innebära en kartläggning av de människorna 

som bor inom ett visst område utifrån om de har något gemensamt, till 

exempel utbildning och inkomst (Hallin 2003 sid. 34).  

Intervjuerna var två till antal. Den första var till semistrukturerad till sin 
natur och riktade sig till en tjänsteman på Umeå kommuns gator och 

parker. Ett  antal huvud-frågor om hur kommunen förvaltar parker och 

grönområden samt hur nuvarande satsningar ser ut ställdes och utifrån 
svaren tillkom ytterligare ett antal frågor. Den andra intervjun var mer 

ostrukturerad i sin karaktär. Intervjupersonen var en av initiativtagarna till 

Ålidhems gemensamma park och hen fick själv berätta bakgrund och syfte 
relativt fritt med några få följdfrågor.   

Studien har en fenomenologisk infallsvinkel vilket är användbart inom 

samhällsvetenskapen vid enkel dikotomi. Fenomenologi är inte primärt 

inriktad på att förklara orsaker utan försöker ge en beskrivning/bild för att 
tydliggöra människornas upplevelse (Denscombe 2009 Sid. 109-112.). Som 

forskare är det i en sådan här studie viktigt att så mycket som möjligt 
tillfälligt stänga av sina egna övertygelser och bara beskriva det som 

berättas (Denscombe 2009 Sid. 116). 
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Inledningsvis skapades tematiska kartor över Umeås tätorts stadsdelar. 
Kartorna visar vilket avstånd befolkningen i de olika stadsdelarna har till 
ett grönområde, var det är högst koncentration av människor boende samt 
medianinkomst och utbildningsnivå i de respektive stadsdelarna. De 
socioekonomiska resultaten från av de tematiska kartorna är det resultat 
som används vid jämförandet av de tematiska kartor som görs kring varje 
parks omland. Det begränsade omlandet kring parkerna jämförs med hela 
Umeå tätorts resultat vad gäller socioekonomisk status. Omlandet och 
tillika tillgängligheten har beräknats via de ”nätverk” eller i det här fallet 
gator som gör det möjligt för de boende att förflytta sig mellan noder, t.ex. 
sitt hem och närmsta parken. Denna rumsliga interaktion via nätverk i form 
av vägar gör GIS lämplig att använda (Mitchell 1999 Sid. 10). 

ESRI’s Arc GIS är en tekniskt geografiskt information system som lämpar sig 
för att skapa kartor och är ett verktyg som gör det möjligt att visa mönster 
och korrelationer (Mitchell 1999 Sid. 10). Olika verktyg i programmet 
användes för att kartlägga lokaliseringen av Umeå kommuns parker och 
grönområden samt analysera huruvida det finns någon korrelation med 
denna lokalisering och den socioekonomiska status som invånarna boende 
runt parkerna har.  

De beskrivande analyserna sker i verktyget Nätverksanalys och utgår ifrån 
vägnätet som är det förgrenade nätverk som analysen sker i. Ett nätverk 
kan ses som strukturer med sammanlänkade noder. Noderna är i det här 
fallet parkerna och vägarna är de länkar som de boende i tätorten 
transporterar sig på. Detta skapar konnektivitet mellan platser och genom 
Arc GIS kan analyser göras på aggregerade mänskliga beteendena (Olsson, 
personlig kommunikation 2013-05-06). Network Analyst som utför själva 
nätverksanalysen är ett verktyg som gör det möjligt att till exempel leta 
efter närmaste serviceutbud, räkna ut var du vill lokalisera en ny 
bensinmack eller som i det här fallet göra en socioekonomisk beskrivning 
av befolkningen runt parkerna. Det gör det möjligt att se hur långt 
omlanden sträcker sig med också vad som ingår i dem. Genom Arc GIS 
räknas det ut hur stort omland eller hur långt en person tar sig som går från 
vardera parken. Med hjälp av GIS kan studien också undersöka 
befolkningen som bor inom området, till exempel i fråga om inkomst och 
utbildning.  

Grunden till GIS-kartan är GSD-Fastighetskartan som bygger på 
lantmäteriets grundläggande databaser. Den är byggd på vektor data över 
Umeå centrum. Materialet är bearbetat i koordinatsystemet RT90 25 gon V 
(I Sverige gäller nu referenssystemet Swereff 99 men Umeå Universitet 
använder RT90)(Lantmäteriet 2014). Övriga data i form av SHAPE-filer har 
tillhandahållits/beställts från Umeå Kommun, Lantmäteriet samt Umeå 
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Universitet.  Umeås parker har lästs om på Umeå kommuns hemsida med 
en kompletterande personlig kontakt med Umeå kommuns 
stadsparksmästare där övriga frågor har besvarats. (Personlig 
kommunikation. Tjänsteman Umeå kommun 2014) 

 

3.1 Tillgänglighet 

Då närheten till grönska är en avgörande faktor för att vi ska vistas i parker 
och få till gagn dess positiva effekter är tillgängligheten en viktig aspekt. För 

denna studie används måttet promenadtid. I en studie i Finland uppgav 

respondenterna att det vanligaste sättet att ta sig till en park är genom 
promenad (Neuvonen et al 2007). Forskning visar hur placeringen av 

parker och utformningen av dess vyer påverkar besöksattraktionen. Till 

exempel ökar chansen att man besöker en park om man inte är mer än ett 
gathörn bort från en park. Det vill säga när du lämnar ditt hem ska du, om 

inte direkt, så inom första gathörnet, se vyn av en park. (Ståhle 2005 B, 
2008) Därför har jag valt att räkna omlandet i distans minuter som baseras 

på en gånghastighet på fem kilometer i timmen. En tätortsgräns som 

används i tidigare studier (Olsson 2012). Tiden är beräknad till 10 minuter 
efter en studie gjord på äldres benägenhet att besöka bostadsnära parker 

något som visade sig av stor vikt med bostadsnära parker speciellt för den 
äldre befolkningen då promenaden till parken var den dominerade fysiska 

aktiviteten de utförde (Sugiyama et al., 2009). 

 

3.2 Val av data  
Färdvägarna utgår från bilvägarna, även detta använts i tidigare studier då 
gång och cykel-vägar (GC-vägar) oftast går parallellt med bilvägar (Olofson 
2012). 

Vid val av parker har jag utgått från två olika kartor. Den första och mer 
generella rubriceras på Umeå kommuns hemsida som parkkarta men 
stadsträdgårdsmästaren på Umeå kommun informerade att den är under 
revidering och föreslog en annan karta som bättre visade Umeås parker. 
(Personlig kommunikation. Tjänsteman Umeå kommun 2014) 

Omlandsanalyserna på befolkningen kring parkerna är uppdelade i tre olika 
omland. Det första ligger på tidsintervallet 2,5 minuter. Det har visat sig att 
människor som lämnar sin bostad och inom första gathörnet eller i 
samband med första gathörnet ser vyn av en park, tenderar i större grad att 
vistas i parken. (Personlig kommunikation. Tjänsteman Umeå kommun 
2014) Det tredje ligger på tio minuter då forskning visar att äldre med max 
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tio minuter till ett grönområde är dubbelt så ofta i parken och skildrar i en 
studie sig själv som dubbelt så nöjda i livet (Sugiyama, Ward Thompson 
2007). För att se om det fanns socio-ekonomiska likheter inom de olika 
tidsintervallen valdes därför 2, 5, 5 och 10 minuters intervall. På grund av 
den aggregerade datan gick det tyvärr inte att göra några sådana 
jämförelser.   

3.6 Metodkritik  

Tillgänglig data har tillhandahållits på aggregerad nivå. För kartorna som 

visar hela tätorten är variablerna aggregerade på stadsdelsnivå och för 
kartorna som visar parkernas omland (den yta som innefattas av tio 

minuters promenad från respektive park) är de aggregerade till respektive 

omland. Med exakta koordinater hade andra (mer preciserade) analyser 
kunnat göras (Till exempel jämförande studier mellan de olika 

tidsintervallerna inom omlanden). 

En svaghet i studien är att parkerna inte är statiska element utan till viss del 
har kommit och gått. När man till exempel läser Parker i Umeå och Vasa så 
nämns parken vid tågstationen runt konstverket grön eld som en viktig 
park och den finns idag, ca tio år senare, inte kvar. Umeå kommun har ingen 
definition av vad som definierar parker.  

Den här studien begränsar sig till parker och dess omland men det finns 
flertalet andra variabler som skulle kunna vara av betydelse: Närhet till 
stad, närhet till bostadsnära skog, närhet till jobb och vänner med mera. 
Därför kan den här studien inte säga något om de kausala sambanden av till 
exempel hög socioekonomisk status och parknära boende. 

En annan svaghet i studien kan vara att de tematiska kartorna är gjorda på 
stadsdelsnivå. Det finns olika gränser att göra de större analyserna på: 
stadsdelar, stadsdelsomland, kvarter, nyckelkodsområden 6 och 2. Mindre 
områden hade mest troligt visat på större variation vilket hade varit 
intressant ur variationssynpunkt. Kanske hade andra socioekonomiska 
mönster visats som hade korrelerat med andra faktorer, till exempel 
bostadsnära skog.  

Materialet rör känsliga uppgifter (ur det etiska perspektivet) såsom socio-
ekonomiska data. Detta är en nödvändighet för att komma åt det centrala i 
frågeställningarna. Datat tillhandahålls och presenteras därför i aggregerad 
form vilket skyddar de boende.  

Konflikterna som är representerade valdes utifrån att de var lokaliserade 
på samma plats samtidigt som det skilde mer än 30 år mellan dem. De var 
också båda aktuella vid tillfället av studien då den autonoma gemensamma 
parken skapades och en artikelserie samtidigt trycktes i en av de lokala 
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tidningarna. Artikeln om Dungen publicerades lite innan färdigställandet av 
parken. Båda är därmed aktuella och visar något om samhället nu. Däremot 
kan inga större slutsatser dras då två konflikter inte kan representera 
samhället i stort. 

Vad gäller intervjuerna så finns det alltid en risk att påverkan från 
forskaren är stor. För att undvika det i intervjun av en av initiativtagarna till 
Ålidhems gemensamma park höll forskaren en ostrukturerad intervju och 
lät respondenten till stor del styra samtalet. Intervjun gjordes på en person 
som representerar en grupps åsikter.  

I intervjun av tjänstemannen var innehållet mer av karaktären upplysande 
faktafrågor som kompletterade det redan lästa på kommunens hemsida och 
i boken Parker i Umeå och Vasa, som Umeå kommun mycket utgår ifrån i 
sitt arbete kring stadens parker och grönområden.  
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4 TEORI OCH TIDIGARE STUDIER  

”The first law of geography”  
 

“Everything is related to everything else, but near things are more 
related than distant things”   
 
(Tobler, Waldo. A Computer Movie Simulating Urban Growth in the 
Detroit Region. 1970. Sid 236.) 

Före urbaniseringen levde vi nära naturen och grönskan, något som 
påverkade oss positivt (Kaplan 2011) Idag har människan andra 
förutsättningar och planerare andra utmaningar (Forsberg 2005 Sid. 205).   
 

4.1 Grönskan, medborgarna och staden 
Närvaron av naturliga miljöer i urbana områden ger flertalet fördelar. 

Miljön och ekologin gynnas likväl som människors sociala och psykologiska 
välbefinnande (Chiesura 2004 Kaplan 2011, Maller et al. 2005). 

En omfattande engelsk undersökning gjord av CABE, Rådgivare till 
regeringen i England, den största studie som har gjorts i England av det här 

slaget, har studerat dels hur signifikant gröna områden är i fråga om hälsa 
och välmående i olika socio-ekonomiska grupper i 6 mindre priviligierade 

områden. Samma studie granskade/undersökte även vilken påverkan olika 

grönytor hade på hälsa och välmående. Studiens resultat visade att de mest 
eftersatta områden kännetecknades av låginkomstområden där den etniska 

majoriteten var antingen av afrikansk härkomst eller tillhörde någon annan 

minoritetsgrupp (Thompson et al 2010). Den dåliga kvalitén på deras lokala 
miljö hade betydande påverkan på deras hälsa och välmående. Studien 

visade att bara 1 % av personerna i dessa områden använde de gröna 
ytorna, detta för att de var eftersatta och kändes osäkra. Kulturell mångfald 

berikar och vitaliserar det kollektiva livet och är önskningsvärt för hela 

samhället. Men när offentliga ytor behandlas olika tenderar mångfalden att 
nedvärderas av hela samhället. (Thompson et al 2010, Penalosa i Plan 

2014) Studien visade att tillhandahållen god kvalité på de gröna ytorna var 
ett effektivt sätt att tackla ojämlikhet på i ett samhälle. De boende i dessa 

områden såg gröna ytor som en basservice, precis som skola och sjukvård, 

vilket gjorde området beboeligt (Thompson et al 2010). 

En studie i Amsterdam visade att vistelse i naturliga miljöer ger positiva 

känslor och känslor av att vara fullständig. Detta är något som är till gagn 
för alla men syns sällan i de urbana satsningar som görs. Gröna ytor är inte 
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bara bra för invånarna i en stad, andelen parker och rekreations områden 

som finns i en stad är dessutom viktiga faktorer för stadens attraktionskraft 

och för att den ska kännas beboelig och trevlig för invånarna. Resultatet blir 
en mer hållbar stad både för människorna i staden men också dess biosfär. 

En stad blir också mer attraktiv då människor tenderar att vistas ute istället 

för inne. Detta gör att interaktionen ökar människor vilket gynnar den 
sociala hållbarheten. Då familjer gärna vistas där med sina barn fyller det 

också en social funktion. (Chiesura 2004) Gröna ytor har också betydelse 
för den sociala interaktionen mellan grannar (Coley et el. 1998). 

Luften renas och attraktiviteten i gröna ytor gör staden till en attraktivare 

destination. Enheten grönyta/ invånare är en viktig faktor att lyfta i 
marknadsföringen om sin stad(Chiesura 2004, Schrippenjij et al 2010). Den 

vanligaste anledningen till att folk uppsöker parker är för att slappna av och 
fylla på energi. Inga skillnader mellan könen har visats. Däremot finns det 

studier som visar att gröna ytor används olika och att det är kopplat till 

olika grupper, etnisk bakgrund, civilstånd och åldrar (Ibid). 

I en studie i Köpenhamn kom det fram att avståndet var av betydelse för 

hur frekventa besök invånarna gjorde till olika naturliga miljöer, detta 
gällde speciellt i städer med fler än 100 000 invånare. Därför har Public 

Health Office Copenhagen bestämt att den danska befolkningen ska ha max 
400 meter till ett grönområde (Schrippenjij et al 2010). De satsar en hel del 

resurser på att stötta aktiviteter på grönytor, vilket gör att de används 

mycket. Det visade sig att om avståndet var över en km var de där ca 1 gång 
i veckan medans om det var under 300 meter var 40 % av respondenterna 

där dagligen. Inga skillnader mellan könen. Däremot så visade statistiken 

att personer med dansk bakgrund hade större risk att besöka gröna ytor än 
personer med annan etnisk bakgrund. I en studie visade det sig att boende i 

områden med lägre socio-ekonomisk status har längre till gröna områden 
(Schrippenjij et al 2010).  En annan studie i Milwaukee visade på en ojämn 

fördelning av gröna områden för personer med annan etnicitet (Heynen et 

al 2006, Neuvonen et al 2007, Schrippenjij et al 2010).  

Gröna ytor är relativt billigt och används mycket som kulturellt fritids 

anläggning. Endast 0.9% av respondenterna i den danska undersökningen 
besökte aldrig en park. Att kalkylera mer precis kostnader med andel 

kostnad per antal invånare skulle visa att gröna ytor ofta levererar mycket 
för en relativt liten budget (J. Schipperijn et al. 2010). 

I en fallstudie i Helsingfors i Finland studerades hur gröna områden har 
tillhandahållits och sköts (Neuvonen et al. 2007). Detta med tanke på hur 
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stor påverkan omgivningen har på invånarna med tanke på fysisk aktivitet 

och hälsa relaterat till tillgänglighet av gröna ytor. Studien ämnade att visa 

hur ett bra utbud av gröna områden uppmanar människor till 
utomhusrekreation. Det visade sig att de som hade högre medelinkomst och 

de som hade närmast till gröna miljöer var de som var där mest frekvent. I 

de områdena med ett rikligt utbud av gröna områden visades ett betydligt 
högre användande av bostadsnära rekreations besök än medelsnittet. 

Studien visade att andelen gröna miljöer var det som påverkade mest 
huruvida de boende besökte dem eller ej. Den bostadsnära gröna 

rekreationsmiljön var av störst vikt. Studien rekommenderar att bra 

tillgänglighet och hög-kvalitativa rekreations möjlighet, som ges till alla i 
befolkningsgrupper oavsett bostadsplanering i staden, är bra parametrar 

på en överlag hälsosam miljö och en bra folkhälsa(Ibid). I Finlands 
planeringsdokument för deras gröna områden är rekreations möjligheter 

och tillgänglighet av gröna miljöer viktiga kriterier i användandet av 

marken. För finnarna är utomhusaktiviteter det viktigaste inslaget för att 
medverka och vara en del av det sociala livet (Ibid). 

Forskning visar dock att i tätorter med snabb tillväxt minskar de urbana 
grönområdena. ( Olsson 2012) En studie gjord i GIS av 428 tätorter i 
Sverige visar att tillgången till tätortsnära skog i Sverige generellt har ökat 
mellan 2000 och 2010 både i areal per invånare och i absoluta tal. 9,5 
hektar skog per tusen invånare (Olsson 2012). Detta gäller dock inte i 
tätorter med snabb tillväxt, där har tillgången minskat. Olsson skriver att i 
takt med att grönområden försvinner i städerna i den allt mer förtätade 
bebyggelsen, desto viktigare blir den vardagliga kontakten. En 
rekreationsvänlig skog ska vara visuellt tilltalande och även när det gäller 
skog vill olika människor vill ha olika utformning, beroende på syftet med 
skogsvistelsen (Olsson 2009). 

Att utemiljön är av vikt för bostäder och bostäders attraktionskraft är 
tydligt i Alexander Ståhles licentiatavhandling Mer park i tätare stad: 
Teoretiska och empiriska undersökningar av stadsplaneringens mått på 
friytetillgång (2005). Utemiljön är en avgörande del i 
bostadsannonsmarknadens retorik och värdering. Av undersökningens 132 
annonser hade 16 % utemiljön som huvudargument för varför det är en bra 
bostad 69 % nämner utemiljön som ett av argumenten.   
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4.2 Umeå kommuns parker  
Umeå kommun har sedan 2004 jobbat med parker och grönområden 
utifrån boken Parker i Umeå och Vasa som belyser sambandet mellan 
grönska och hälsa (Bonn et al. 2004). Riktlinjerna i boken är en viktig grund 
för att förstå vikten av urbana naturliga miljöer utgör fortfarande grunden i 
planerandet och utformningen av parker och grönområden i Umeå 
kommun (Personlig kommunikation. Tjänsteman Umeå kommun 2014). 

Boken utgår ifrån den forskning som visar att grönska och hälsa är 
sammankopplade och grundar sig bland annat i Rachel och Stephen 
Kaplans forskning som visar att under vistelse i naturen hamnar hjärnan i 
ett tillstånds av spontan koncentration vilket är återhämtande, skapar 
klarhet och nyfikenhet vilket gör det lättare att koncentrera sig. Vistelse i 
staden däremot tvingar hjärnan att rikta sin koncentration och den riktade 
koncentrationen handlar om att bearbeta och konstant omedvetet välja ut 
relevant och irrelevant information vilket är tärande för hjärnan (Bonn et 
al. 2004. Sid 38). En annan forskare är Roger Ulrich som beskriver hur 
människan i tusentals år har anpassat sig till naturen och att vi som 
biologisk varelse genom vistelse i naturen får bättre immunförsvar, 
reducerar stress och skyndar på läkning. Vistelse i urbana områden menar 
Ulrich däremot har helt tvärtom effekt, det skapar stress. I Sverige har 
forskare Patrik Grahn visat att människor använder parker olika och har 
efter de behoven tagit fram åtta olika parkkaraktärer som kompletterar 
varandra för invånarna i staden (Bonn et al. 2004 Sid 38). 

I den fördjupade översiktsplanen från 1998 så beskrivs grönskan i Umeå 
centrum som mycket betydelsefull för stadens identitet, karaktär och 
stadsbild och en del parker pekades ut som speciellt viktiga och vid 
eventuell förändring borde även länsmuseet och/eller länsstyrelsen få yttra 
sig. (Bonn et al. 2004 Sid 25) Översiktsplanen är det dokument som 
vägleder kommunen i hur marken ska användas och redovisar också 
nationellt viktiga riksintressen. I en fördjupad översiktsplan (FÖP) tas ett 
speciellt område upp mer detaljerat. (Umeå kommun 2014)  

De gröna korridorerna beskrivs som viktiga inte bara för människor utan 
även för djur och växter och existerande stråk skulle kopplas ihop med nya 
planerade områden.  (Bonn et al. 2004 Sid 25) Trots vikten av att skydda 
parker och grönområden genom lag så har man bara skyddat områdena i 
planer, och detta är ett osäkert skydd då dessa ständigt ändras. (Bonn et al. 
2004 Sid 133) Riktlinjerna i boken Parker i Umeå och Vasa används 
fortfarande i Umeå berättar en tjänsteman på Umeå kommun.  
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Nuvarande parksatsningar i Umeå 

Umeå kommun bekräftar att satsningarna kommer ske till största del på 
parkerna i staden mellan broarna och handlar mycket om att färdigställa de 

centrala parkerna och berättar vidare att de får bestämma ganska mycket 

själva inom ramarna för budgeten. Parker och grönområden som ligger 
under Gator och Parker på Umeå kommun redovisar själva syfte och löser 

detaljerna själva. De driver parkerna utifrån boken Parker i Umeå och Vasa 
som du kunde läsa om under rubriken Bakgrund Umeå (Personlig 

kommunikation. Tjänsteman Umeå kommun 2014). 

Besluten som tas är ofta influerade av medborgarna. Tycka dialogen som 

arrangerades 2010 resulterade i skate parken och de jobbar på att fylla 

olika funktioner i olika parker men också fylla olika funktioner inom 
respektive parker (Ibid). Att t.ex. kunna erbjuda ett ställe där man kan 

utöva skate och ett där man kan utöva parkour och så låta Broparken får 
flera scener efter det vill de hitta ngt för de som åker kickbike. De jobbar 

mycket med ungdomsrådet i Umeå Kommun som är ett bra stöd och sparar 

mycket tid med sin direkta kontakt med olika grupper.  

I det närmaste kommer de jobba med att färdigställa parkerna längst med 
älven och Umecabana, som blir en avgränsad cykel och promenad sträcka 
som de vill göra något kul med, sträckan ger en fin vy ut över parken ner 
mot älven vilket är viktigt (Ibid). 

Något som de också jobbar med som boken Parker i Umeå och Vasa också 
tar upp, förutom att ha parker som fyller olika funktioner, är att de ska 
erbjuda något under årets alla årstider. I Umeå erbjuds snöborgar och 
andra vinteraktiviteter och i årstidernas park försöker man göra så mkt 
som möjligt av de olika årstiderna så den kommande i vajersystem 
upphängda belysningen kommer ändra färg i lamporna efter årstiden och 
på så viss förstärka t.ex. höstens gula ton (Ibid).  

De jobbar mycket med att skapa växtmiljöer som trivs ihop och vill även 
locka människor till parkerna genom andra arrangemang, till exempel 
sommarens blomsterfestival Bloom. Här kommer inte bara växter visas 
utan många saker i temat blommor så som en utställning fylld med 
blommiga kläder en de kommer ha en konstnär som tolkar Stig Lindberg 
med blommor för att nämna några saker (Ibid). 

Umeå kommun berättar också att parkytorna är skyddade enligt ÖP och att 
det kommer inte ändras, de kommer varken bli mindre eller färre till 
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ytorna.2 Däremot kommer man få räkna med en högre kostnad då vi med en 
större befolkning kommer få högre tryck på parkerna. Det kommer bli 
mindre park/ invånare och högre tryck på dem. I Malmö, Stockholm och 
Lund har man t.ex. en stor stadspark, och det saknar vi här men de jobbar 
tillsammans med Gator och Parker och för att integrera GC-vägarna 
omgärdade av gröna områden (Ibid). 

Ett av deras framtida projekt att göra attraktiva vyer av Hedlundaparken 
bredvid Nolia. Genom att ta bort stängslet och göra stråk hoppas de locka in 
fler människor i parken. (Personlig kommunikation. Tjänsteman Umeå 
kommun 2014) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Den gröna ytan med till exempel björkar vid Bågenhuset för tio år sedan räknades som en viktig park att 
skydda (enligt boken parker i Umeå och Vasa som kommunen var med och tog fram) finns idag inte kvar.  
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5 RESULTAT  

Hur ser tillgängligheten ut i Umeå tätort? Är det en jämn fördelning av 
parker och skiljer sig de boende i närheten av parkerna från invånarna i 

stort? Resultaten av nätverksanalyserna och svaren på övriga frågor 

redovisas i detta avsnitt.  

Umeås förutsättningar 

Umeå stads utbredda bebyggelse blandas med skog och öppen mark. (Figur 
2) Förutsättningarna borde finnas att ha parker över hela området då det 
finns relativt mycket öppen mark och skog.  

 

 
Figur 2. Umeå tätortspolygon. 

Tillgänglighet grönytor 

Som tidigare nämnts i studien är promenad ett vanligt sätt att färdas till 
parker. Karta 3 nedan visar omlanden beräknat från tätortens 
grönområden. Grönområden innefattar parker men också andra naturliga 
miljöer skötta av Umeå kommun. Visuellt ser det ut som att en ganska stor 
del av Umeå tätort har relativt nära till ett grönområde och en kan också 
ana att de är placerade i stråk genom Umeå. Om det övergripande är de som 
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bor inom en gatusväng till en park som tenderar att besöka parkerna så 
gäller det enbart de mörkaste fläckarna i mitten med ett promenadavstånd 
på 2,5 minuter till en park. Då är tillgängligheten inte lika stor för de boende 
i Umeå.  

 

 
Figur 3. Områden i Umeå tätort som innefattas av att ha 10 minuter eller mindre till en grönyta. 
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Tillgänglighet parker 

Nedan presenteras tillgängligheten till parker räknat utifrån samma mått 
som för grönytorna. Som synes nedan i figur 4 så är de här omlanden och 
därmed också tillgängligheten mer koncentrerade till de centrala delarna av 
Umeå tätort. De områden som har mer än 10 minuters promenad 
representeras av vita områden på kartorna.  Detta tyder på en ojämn 
fördelning av parker för invånarna.  

 

 
Figur 4. Områden i Umeå tätort som innefattas av att ha 10 minuter eller mindre till en park. 

 

5.1 Tematiska kartor tätorten 
 

Stadsdelarna i tätorten skiljer sig åt i fråga om: koncentration av befolkning, 
närhet till parker, medianinkomst samt utbildningsnivå. Valda 
klassificeringar kan du läsa om i kapitlet: Val av klassificering. Kartorna ger 
en tydligare bild av Umeå tätort vilket är en grund till att försöka beskriva 
helheten och dess skillnader. På grund av svårigheter att se skillnaderna 
när ortsnamn och vägar var representerade på figurerna så har de valts 
bort till fördel för utfallet. 
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I figur 5 nedan visas resultaten av fördelningen av koncentrationen av 
befolkningen i Umeå tätort. Ingen hänsyn har tagits till t.ex. större 
skogspartier i centrala delar. Den mest framtydande stadsdelen är den mest 
centrala som består både av flest antal grönområden och högst 
befolkningskoncentration. (figur 5) Kartan visar också att ett områden med 
inga eller få parker har betydligt lägre koncentration av boende. 
Undantaget de två stadsdelarna nordöst som har lika hög 
befolkningskoncentration som den centralaste stadsdelen. Denna är 
belägen mellan två stora rekreationsområden i Umeå.  

 

 
Figur 5. Stadsdelarnas befolkningstäthet 
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I figur 6 nedan visas hur långt befolkningen i respektive stadsdel har att gå i 
minuter till närmaste park. Den visar på samma mönster som föregående 
karta. De områdena med högre befolkningstäthet går kortast tid till 
parkerna. Kartan visar att befolkningen har från 1-35 minuters promenad 
till närmsta grönområde. 

 
Figur 6. Promenad i minuter till närmsta park per stadsdel 
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Nästa variabel är utbildning och den har en relativt jämn fördelning över 
stadsdelarna med avsaknad av utbildningsnivå 6. (Figur 7). Stora delar 
hamnar på ett snitt av att ha passerat gymnasiet medans utmärkande är 
soldattorpet (den lilla ljusa precis över centrum) med en lägre 
utbildningsnivå samt de östra delarna med många bosatta som har studerat 
mer och gått antingen eftergymnasial utbildning eller forskarutbildning, 
hög kulturell status. 

 

 
Figur 7. Utbildningsnivå per stadsdel 

Utbildningsnivåerna är indelad i följande kategorier.  

0 Förskoleutbildning 
1 Förgymnasial utbildning kortare än 9 år 
2 Förgymnasial utbildning 9 (10) år 
3 Gymnasial utbildning 
4 Eftergymnasial utbildning kortare än två år 
5 Eftergymnasial utbildning två år eller längre 
6 Forskarutbildning 
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För variabeln medianinkomst som visas i kartan nedan visar de östra 
områdena, de med högst utbildning i föregående karta, här de delarna med 
lägst medianinkomst (Figur 8). Umeå är mer varierad i sin fördelning över 
medianinkomst än över variabeln utbildning. Dessa variabler kommer nu 
jämföras med befolkningen i parkernas omland. 

 

 
Figur 8. Stadsdelarnas medianinkomst 

 

5.2 Socioekonomisk beskrivning parkomlanden  

Föregående figurer gav en övergripande blick över lokalisering av Umeå 

tätorts grönområden och parker men visade också lite av hur befolkningen 
är fördelad. Samma beräkningar kommer nu redovisas för parkernas 

omland. Parkerna är mest intressanta då de ofta gör mer än att 

tillhandahålla en urban naturlig miljö, det är ett ställe med en social 
funktion där människor kan träffas och är ofta utformad för möten och för 

att det ska vara funktionellt att uppehålla sig på platsen.  

Beräkningarna på parkerna är uträknade på samma tidsintervaller och 
promenadhastighet: 2,5 minuter, 5 minuter samt 10 minuters promenad 
från parkerna. För att underlätta jämförelse har samma klassificeringar 
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med samma intervaller gjorts som för kartorna över stadsdelarna. Det 
betyder att medianinkomstens intervaller för stadsdelarna är samma som 
presenteras här nedan för omlanden. Fast här var ytterligare en nivå 
nödvändig att lägga in: De som hade högre medianinkomst än högsta som 
var representerade för stadsdelen.  

Utbildningsnivå 

I figur 9 nedan visas variabeln utbildningsnivå. Här är de högre 
utbildningsnivåerna 3,4 och 5 representerade.  I figur 7 som visade hela 
Umeå tätort så var alla utbildningsnivåer 0-5  presenterade. Det är de alltså 
inte i omlanden utan enbart de högre nivåerna. Detta tyder på att det är ett 
högre utbildnings snitt i omlanden än vad stadsdelen och Umeå i stort hade. 
Områdena som har ett medel på 3 och fyra är relativt sammanhängande. 
Anmärkningsvärt är att de två områdena som har ett snitt på 5, den 
mörkgröna färgen i figur 9, ligger båda inom den kortaste tidsintervallen, 
2,5 minuter, från park.  

 

 
Figur 9. Omlandens medianinkomst 
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Figur 10 nedan visar medianinkomsten för parkernas omland. Indelningen 
är samma som i figur 8 som visade tätortens medianinkomst men med ett 
tillägg, grupp 6, för de som ligger över det representerade intervallet från 
figur 8. Tydligt är att merparten av omlanden ligger betydligt högre i 
medianinkomst än stadsdelen i stort (Röda området i figur 10). 

Detta tyder på att den del av befolkningen som bor i omlanden kring 
parkerna har högre utbildningsnivå och högre medianinkomst. Detta 
innebär också att det finns en skillnad i tillgänglighet av parker i Umeå 
tätort. 

 

 
Figur 10. Omlandens medianinkomst 
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5.3 Urbana konflikter  

De teorier och tidigare studier som presenterades i den här studien visar på 
vikten och nyttan av att erbjuda befolkningen ett jämnt utbud av 
funktionella grönytor och parker. Umeå visar på en ojämn tillgänglighet till 
parker. De aktioner befolkningen har tagit till skulle kunna vara ett tecken 
på ett missnöje kopplat till tillgängligheten och utbudet av parker och 
naturliga miljöer.  

I artikeln Innan stenöknen, en oas/ Slaget om dungen (Persson2014). I 
följetången motkulturens Umeå får vi läsa om den hittills största 
polisinsatsen i Umeås historia vilket var när medborgarna gick 
befolkningen man över huse för att skydda en skogsdunge i stadsdelen 
Ålidhem. Våren 1977 skulle en skola byggas i det då nybyggda 
miljonprogramsområdet Ålidhem. I mitten av Ålidhem fanns en bevarad 
skogsdunge där barnen lekte och byggde kojor. Man hade hoppats att 
skolan skulle byggas i utkanten av dungen så när träden började sågas ner 
väcktes stora protester, först protesterade barnen, sedan gick telefonerna 
varma och till slut hade 400 ålidhemsbor samlats i en demonstration.  

Andra gången träden försöks kapas ner går telefonerna mellan 
medborgarna ännu snabbare och det hela slutar med att polisen skickar dit 
300 poliser och vad som har fått heta ”kravallerna på Ålidhem” sker. Senare 
på kvällen demonstrerar 5000 umeåbor under slagord som ”skogsprakt, 
inte polismakt!” (Persson2014). 

 

Ålidhems gemensamma park  

Idag har boende i samma stadsdel tagit ett eget initiativ och på eget initiativ 
skapat en autonom gemensam park. Allt material som presenteras under 

denna rubrik härrör från en av de medverkande till uppbyggandet av 

parken och det är hens frågeställningar och åsikter som presenteras.  

 För 3-4 år sedan började några Ålidhemsbor diskutera en gemensam park 

(Personlig kommunikation med en av initiativtagarna av Ålidhems 
gemensamma park 2014-06-04) De var inspirerade av Community parks/ 

autonoma gemensamma parker och hade sett ibland annat Grekland där 
parken kom till efter krisen och iden var att bygga upp något nytt i ett land 

som revs. En grupp människor tog i anspråk ett område som var ett 

knarkkvarter där folk söp och tog heroin. De boende i området städade upp 
och började plantera och odla mat, spände upp en bioduk och arrangerade 

aktivitet för barn. Det blev ett socialt center i et krisdrabbat område med 
väldigt många socialt utsatta. Det är inspirationen till det som idag är 

Ålidhems gemensamma park som byggdes upp den 22-23 maj ideellt av 
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cirka 100 Ålidhemsbor och invigdes den 29 maj 2014 genom en välbesökt 

park, DJ på scenen och grillning (se bilaga 1). Parken kallas idag för 

”Parken” med stort P eller Ålidhems gemensamma park men namnförslag 
togs in under invigningen och valdes senare till Dungen (Ibid).     

Ålidhem är ett bortprioriterat område av kommunen där en 
socialekonomisk arbetarklass bor. Parken blir i synnerhet symbolisk. Vad 

hade man gjort med parken om den låg i Haga?! Frågar sig initiativtagaren. 
Nu är området bara ett mellanrum ( Se Bild 1. ). Här har man lovat att fixa 

till den sedan 2009 men det har skjutits upp i varje budget-förslag3. Det 

finns ett symbol-värde i det området (Ibid).   

 

 

Av de 3-4 initiativtagarna som för 3-4 år sedan hade sitt första 
planeringsmöte om parken har det ständigt ökat till at bli ca 20 personer i 

den fasta gruppen och under själva uppbyggandet av parken var det ca 100 
Ålidhemsbor som var med och hjälpte till. Saker har också skänkts till 

initiativet. Många tror att det är förbundet Allt åt alla4 som har initierat iden 

men det föddes redan innan Allt åt alla fanns och kommer alltså inte 
därifrån. När jag frågar hur det känns nu efteråt svararen initiativtagaren – 

Overkligt! Gud att vi har gjort det här, att det gick. Det är något som är så 

mycket större än en själv! (Ibid).   

De har gjort saker de inte visste att de kunde: murade en grill, byggde en 
scen och känner häpnad framför allt över scenen. Det blev väldigt lyckat och 

uppskattat. Det sitter alltid någon där nu. På invigningen kom kommunen 

kom och uttryckte att de tyckte om initiativet och undrade om de behövde 
något och ville ingå ett avtal kring parken. Initiativtagarna vill sköta 

                                                 
3 På Umeå kommuns hemsida om Ålidhems parker och grönområden står det att många är slitna och i 
behov av upprustning och att detta beräknas vara färdigt 2010. (Umeå kommun b 2014) 
 
4 Allt åt allas mål är ett samhälle organiserat efter principen: av var och en efter förmåga, åt var och en efter 
behov (Allt åt alla 2014). 
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gräsklippning, soptömning och annat självaför att inte stå i 

beroendeställning till kommunen. De vill stå helt själva. Annars är det ingen 

Community park (Ibid).   

Vi frågan på vad som händer nu svarar initiativtagaren att det finns ingen 

plan, iden är att nu ska parken formas av de som bor här.  

-Det skulle äga om ett gäng fjortisar ville ha en technofest till exempel.  

Och så ser vi till att allt runt omkring fungerar, soporna töms och att det inte 

blir ett störningsmoment för grannarna och de där bitarna (Ibid).   

För att kommunicerade detta med de boende i området har det satts upp 

informationstavlor vid entrén till parken (Se Bilaga 2). De berättar att 
parken är gjord på eget initiativ och att den är fri och välkommen att nyttjas 

av alla. De avslutar med orden – Kort och gott: Gör platsen till er egen! 

Det är detta som är utmaningen säger initiativtagaren. Att försöka göra 

platsen så gemensam som möjligt (Ibid).   
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6 DISKUSSION  

Närheten till parker och grönområden är av stor vikt för nyttjandet av dem, 
speciellt för de delar av befolkningen som har begränsad mobilitet.  

Parkerna fyller inte bara en viktig funktion för befolkningens hälsa då 

grönska har positiva effekter på människors hälsa i form av minskad stress 
och att de utgör en social funktion i form av mötesplats och en plats för 

familjer att vara med sina barn på. Parker ingår i vad befolkningen vill ha i 
sitt bas-utbud för att trivas i sin stadsdel. Parker är också något som Umeå 

kommun i sina dokument anser är av stor vikt både för befolkningens hälsa 

och för staden som destination.  

Studien visar att Umeå har en ojämnt fördelad lokalisering av parker i 

tätorten. Då närheten är en nyckelfaktor för nyttjande är också 
tillgängligheten ojämn för invånarna. Resultaten visar också att boende i 

närheten av parkerna har högre socioekonomisk status. Av sociala, 
kulturella eller ekonomiska skäl har inte alla möjligheten att bosätta sig 

överallt. Detta resulterar i att tillgängligheten blir än mer limiterad. 

(Därmed inte sagt att alla vill bo i centrum eller vid en park.)  Det ojämna 
utbudet av parker och de konsekvenserna det får är något som har 

uppmärksammats i studier i Danmark, England och Finland. 

Studien visar att det är högst befolkningstäthet i den centrala stadsdelen 

och det är också där parkerna är lokaliserade. Ett högre antal parker i 
områden med högre befolkningstäthet låter ur samhällsplaneringssynpunkt 

som bra planering. Placeringen gynnar mest troligt stora delar av övrig 

befolkning också då de mest troligt vistas i centrum under olika aktiviteter. 
På så vis får fler av Umeås invånare tillgång till parkerna. 

Kartor över Umeå tätorts mark-användning visar på bra förutsättningar för 

att göra parker tillgängliga över hela tätorten då stora delar av Umeå är 

täckt av mark och skog. I dagsläget så har relativt stora delar av Umeå inte 
tillgänglighet till någon park. En grupp människor i en stadsdel som väntat i 

många år på en utlovad park ansåg sig förfördelad just på grund av sin låga 

socioekonomiska status och tog saken i egna händer. De tog det tänkta 
grönområdet i besittning och byggde upp en egen park med scen, grillplats 

med mera. De ämnar driva den helt själva fria från kommunen. 

Resultaten från den socioekonomiska jämförelsen som denna studie har 

gjort visar att stadsdelen består av invånare med socioekonomiskt lägre 
status. Stadsdelen är ett kulturellt högstatusområde med högst utbildning 

men är också den stadsdelen med lägst medianinkomst.  Ett scenario skulle 
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kunna vara att de stannar så länge studierna pågår men efter färdig 

utbildning och med jobb och högre inkomst så flyttar de till ett annat 

område som erbjuder något som detta område saknar.  

Studier har visat att om områden i en stad blir bort-prioriterade så får det 

får konsekvenser, inte bara för de boende utan för hela samhället då det 
tenderar att skapa ojämlikhet och klyftor snarare än en kollektiv mångfald 

vilket gynnar hela samhället. Jag tycker att det är intressant att de sköter 
den helt på egen hand, fria och obundna från kommunen. Jag tycker att det 

visar tecken på att det pågår en urban konflikt i Umeå som handlar om 

något mer än grönytor. Parker och grönområden fyller många funktioner i 
staden. Parker ses som en service i bas-utbudet precis som skola och 

sjukvård och är en avgörande faktor för människors trivsel på platsen visar 

studier i England.  

Parker fyller en omfattande kulturell funktion som är fri och öppen för alla. 
Parker ger ökad hälsa och välmående, attraktiva städer, bättre mikroklimat, 

bättre luft och mycket mer. Men det fyller också en social funktion. Det är 

en mötesplats, en dagisplats, en kulturplats, en aktivitetsplats och en 
interaktionsplats. Det handlar om social hållbarhet och då räcker det inte 

med att enbart ha närhet till grönska. Det gör det svårt att prata om parker 

utifrån en synvinkel: Till exempel så har den här studien fokuserat på 
närheten till parker, oavsett vilket innehåll parken har. En vidareutveckling 

av den här studien skulle med fördel kunna vara att kartlägga samtliga 
urbana grönområden som innehåller funktioner. En kartläggning där alla 

funktioner inkluderas, till exempel sittplatser och grillplatser i alla naturliga 

miljöer: bostadsnära skog, parker och andra grönområden.  En sådan 
kartläggning av ytor torde uppdaga vilka möjligheter det finns av 

komplettering på befintliga plaster samt skapa nya gestaltningar i gröna 
miljöer. Ett förslag är att räkna ut antalet satsade kronor per invånare och 

fördela det över antalet invånare per stadsdel eller stadsdelsomland.  

Umeå kommun är tydliga och medvetna om fördelarna med grönskan i 

staden. De tar upp den fysiska och psykiska fördelen för invånarna med 

daglig grönska, minskad stress och den sociala mötesplatsen. De menar 
också att den är viktig för stadens identitet och karaktär och även om inga 

planer på att utvidga antalet parker med ökandet av antalet medborgare 
finns så är parkerna skyddade enligt FÖP. Det skyddet uttryckte de för tio år 

sedan i boken Parker i Umeå och Vasa inte var starkt nog.  
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Ett lyckat projekt från 2010 kom från Tycka dialogen som arrangerades 
2010. Kommunen jobbar mycket med Umeå kommuns ungdomsråd vid nya 
gestaltningar av parker. Umeå kommun berättar också att parkytorna är 
skyddade enligt ÖP vilket inte kommer ändras, de kommer varken bli 
mindre eller färre till ytorna. Frågan jag ställer till mig är dock om det 
kanske inte skulle behövas en definition av parker så att de får ett starkare 
skydd. Att skriva in grönytor i detaljplanen skulle också öka skyddet och 
hur kommer det se ut med ökat antal medborgare? Är grönytorna 
fortfarande tillräckliga vid nästan en fördubbling av invånarna?  

Jag tycker att studien visar att Umeå kommun har en bra utgångspunkt och 
bra intentioner både genom boken samt det samtal jag haft under studiens 

gång. Men den urbana konflikten tyder på att det inte fungerar hela vägen.  

Att skriva om vikten av grönska för att sedan uppvisa stora områden med 
avsaknad av parker är motsägelsefullt. Den socioekonomiska statusen i den 

parktäta delen av staden korrelerar med det initiativtagarna känner av att 

vara en bort-prioriterade stadsdel på grund av deras socioekonomiska 
status. Studien är dock alldeles för liten för att dra några slutsatser kring 

detta.  

Jag tycker att studien har visat på vikten av den sociala aspekten: 

Tillgängligheten har inte bara med att ha 10 minuters promenad till ett 
grönområde eller en park att göra, tillgängligheten har också med 

delaktighet att göra.  Patsy Healey, Chiesura och Umeå kommun talar om 

vikten av delaktighet och dialog. Ur samhällsplaneringssynpunkt så är 
urbana grönområden ett kost-effektivt sätt att upprätthålla folkhälsa. 

Genom att titta på varje plats unika särart och se vad som behövs just där 
kan ge stora fördelar, inte bara för invånarna i området utan för hela det 

kollektiva samhället. Personligen kan jag tycka att jämlikheten och att få 

med alla i en stad är något som en planerare har på sitt bord, med eller utan 
medborgardialog. Medborgarna kan vara med i bestämmandet av 

detaljerna men planeraren måste se till att helheten finns där för alla. 
Tillgängligheten är en planerares och stads ansvar.  
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7 SAMMANFATTNING  

Studien inleddes med ett citat av en boende vid parken Döbelns Plan i 
centrala Umeå. För honom och hans sambo var parken en nyckelfaktor till 
varför de bodde där. Syftet med den här studien var att studera hur 
tillgängligheten till parker ser ut för invånarna i Umeå tätort.  

Umeå kommun var redan för tio år sedan med i INTERREG IIIA-projektet 
Kvarken Miljö, det första kulturmiljöprojektet med fokus på urbana miljöer 
och har sedan dess jobbat efter de riktlinjerna för hur parker skulle skötas 
och vårdas. Det är viktiga rekreationsområdena, sociala mötesplatser, har 
betydelse för folkhälsan genom minskat buller, bättre luftkvalitet och bättre 
lokalklimat och så den ekologiska aspekten är viktiga aspekter i boken 
parker i Umeå och Vasa. Med boken ville de informera om varför och hur vi 
mår bra i naturen samt utreda lagskyddet för stadens grönområden. Ett 
starkare lagskydd efterfrågades. Umeå kommun jobbar fortfarande efter de 
här riktlinjerna och nuvarande satsningar i Umeå handlar om att 
färdigställa staden mellan broarna och de centrala delarna.  

Studier visar att närheten till parker är viktig för nyttjandet. Promenad är 
ett vanligt färdmedel till parker och för folk med begränsad mobilitet kan 
det utgöra den enda fysiska aktiviteten och då har tio minuters promenad 
visat sig vara en gräns som får effekter på hur frekvent invånare besöker 
parker. Därför har tillgängligheten i studien har räknats ut i måttet 
promenerad tid från respektive park. 

Nyttjandet är viktigt ur många aspekter: det ökar välbefinnandet och får oss 

att stressa ner, det är positivt ur social synpunkt då parker är sociala 
mötesplatser och fyller en kulturell funktion som är fri för alla. För en del 

människor är parken förenad med den dominerande fysiska aktiviteten. 
När jag inledde den här studien var jag mest fokuserad på naturliga miljöer 

och dess välgörande effekter på människan. Under arbetets gång blev det 

tydligt att parker står för något mer än hälsa för medborgarna, det handlar 
om delaktighet och vem som har rätt till parken. Den sociala aspekten är 

stor.  

Flera av våra grannländer har fått upp ögonen för de ekonomiska vinsterna 
med att satsa på urbana naturliga miljöer. CABE, Englands rådgivare, kom 
efter en omfattande studie fram till att det fanns eftersatta områden och att 
det inte bara hade konsekvenser för de boende i området utan för hela 
samhället. Något som Bogotas före detta borgmästare Enrique Penelosa 
instämmer i: Han talar om vikten av att satsa överallt och speciellt på 
offentliga ytor, annars tenderar mångfalden att nedvärderas av hela 
samhället. Kulturell mångfald berikar och vitaliserar samhället. Parker är en 
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av det bas-service utbud som får människor att trivas i sitt område, precis 
som skola och omsorg. Det gör också att städers attraktivitet ökar, att 
mikroklimatet gynnas, att luften förbättras med mera.  

I Umeå gick befolkningen man ur huse på 70-talet för att skydda en 
bostadsnära skogsdunge i ett område med mycket betong. Idag är samma 
område i spotlighten då en grupp boende har tagit parken i besittning och 
gjort en egen park. En Community park med inspiration från det fallna 
Grekland där människor i ett eftersatt område tog saken i egna händer och 
byggde upp ett område att vistas och interagera i. Initiativtagarna till 
Ålidhems gemensamma park anser att Ålidhem är ett bortprioriterat 
område av kommunen på grund av att en socialekonomisk arbetarklass bor 
i där. Att boende i ett område tar en park i besittning skulle kunna bottna i 
något som handlar om något annat än grönska och välmående. Delaktighet 
och påverkan är en viktig aspekt för ett lyckat resultat i stadsplaneringen 
menar Chiesura och Healy. I Umeå verkar parker handla om mer än gröna 
ytor. Det handlar om vem som har rätt till parken, om delaktighet och den 
sociala aspekten. Det handlar om mer än bara varför vi mår bra i naturen. 
Detta är en viktig del i stadsplaneringen som har resulterat i en konflikt om 
det urbana stadslivet. 

Resultaten visade att utbudet av parker är lokaliserat till centrala 
stadsdelarna och att de boende i dess omgivning hade högre 
socioekonomisk status än stadsdelarna i stort.  Det tyder på en dubbel 
otillgänglighet av närheten till parker. Dels på grund av att parkerna är 
lokaliserade i de centrala delarna av tätorten men utelämnar närhet av 
parker för flera av tätortens yttre stadsdelar. Otillgängligheten blir dubbel 
då de boende i närheten av parkerna består av högre socioekonomisk 
status, av sociala, ekonomiska och ekonomiska skäl kan inte alla flytta dit.   

Förutsättningarna ser goda ut i Umeå tätort för att skapa tillgänglighet i alla 
stadsdelar och kanske är det den sociala funktionen i de arrangerade 
mötesplatser som parker verkar utgöra som efterfrågas och uppskattas.  

 

 

 Nyckelord: Tillgänglighet, parker, naturliga miljöer, gröna ytor, social 
hållbarhet, mötesplats, hälsa, tätort, GIS. 
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