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Sammanfattning  
  

Denna studie har gjorts med syfte att se ifall Karlstad kommuns vision för grönområden i 

staden uppfylls av användarnas faktiska upplevelse. 

Här har författarna valt att undersöka en specifik park i Karlstad, Museiparken.  

I takt med urbaniseringsprocessen har samhällsplaneringen lagt ett stort fokus på att förtäta 

staden och med det finns en risk för att de gröna områdena inne i städerna exploateras av 

exempelvis bostäder. Det skapar en problematik när samhällsplaneringen idag ska främjas av 

en hållbar utveckling som ska sträcka sig generationer framåt.  

Forskning visar att människan mår bra av att vistas i det gröna och ha naturen nära, det 

främjar den fysiska- och psykiska hälsan. I vår samtid är en av de största livsstil sjukdomarna 

psykisk ohälsa och sjukdomar som är stressrelaterade. Studier visar att närhet till natur kan 

motverka detta samt hjälpa till vid en tillfriskningsprocess. För individer som bor i staden kan 

parken få en betydande plats i vardagens rekreationsmöjligheter.  

Uppsatsen fokuserar i stor utsträckning på hur de sociala värdena speglar sig i kommunens 

arbete kring grönstruktur och vad de har för betydelse för den enskilda individen.   

  

I resultatet från metoderna har det framgått att Karlstad kommun arbetar djupgående med en 

inriktning på grönområden och då med fokus på trivsel och upplevelse. Resultatet av arbetet 

gav en positiv bild av Karlstad kommuns arbete samt att de som använder parken finner den 

viktig utifrån ett socialt perspektiv.  
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1. Inledning  

  
I vår samtid läggs stor vikt vid social hållbar utveckling - vår studie har fokuserat på vilken 

betydelse parker/grönområden har för människor.  

I studien görs en jämförelse mellan kommunens vision och användarnas upplevelse av parken. 

Studien belyser även hur den fysiska planeringen med kopplingar till de sociala värdena som 

användarna i Museiparken i Karlstad upplever tas i anspråk. De gröna områdena i en stad blir 

stadens lungor, de är med och renar luften och hjälper till med avrinning av vatten vid regn. 

Grönområdena i en stad hjälper till att bidra med att många av de hållbarhetsvärden en 

kommun arbetar kring finns med i stadsplaneringens utformning. Nuvarande 

hållbarhetsvärden blir viktigare och viktigare för oss människor och spelar en roll i hur vi 

mår.  

I dagens samhälle kan vi uppleva att vår vardag blir mer och mer stressad, då är parken och de 

grönområden i staden ett enkelt tillflyktsområde som är gratis. Människor från olika 

samhällsklasser kan mötas. En park och ett grönområde används av många olika människor 

och i många olika syften. Ibland samlas individer och ställer ut kultur i parken där konstnärer 

får möjlighet att uttrycka sig och människor en social tillvaro att hitta inspiration i. Även 

friskvård och andra sportevenemang planeras i parker och grönområden såsom exempelvis 

yoga.  

I vår fältstudie har vi gått ut och observerat det verkliga livet för att förstå hur kommunens 

vision faktiskt ser ut i det vardagliga livet hos besökarna i parken. Den litteratur vi valt har 

skapat en god grund för att uppfylla frågeställningarna. För att förstå hur visionen hos 

Karlstad kommun upplevs av besökarna presenteras och förklaras visionen. Studien 

fokuserar också på tidigare forskning och uppsatser som knyter an till varför en grönstruktur 

i staden är viktig för den sociala hälsan för individer och upplevelserna som skapas av en god 

grön stad.  

För att uppnå en god livsmiljö i staden är social hållbarhet en av grundstenarna där den 

planering som finns kring grönstruktur har en viktig del i utformningen av själva planerandet.  
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1.1. Nyckelord  
Grönstruktur, grönstrukturplanering, grönområden, miljökvalitetsmål, sociala rum, psykisk -och fysisk 

hälsa. Karlstad, parker, hållbar fysisk planering, översiktsplanering, Karlstad kommuns strategiska plan, 

Karlstad kommuns vision och mål, stadsbyggnadsförvaltningen, den gröna staden, urbanisering, förtätning, 

rekreation.  

 

1.2. En attraktiv stad - Kommunens vision och arbete  
Karlstads kommun arbetar aktivt med de nationella miljökvalitetsmålen som går att finna i 

deras översiktsplan. Detta innebär bland annat att allas behov till grönstruktur tas tillvara. 

Visionen “Livskvalitet Karlstad 100 000” som Karlstad kommun har, innebär att alla inom 

kommunen ska ha en närhet till ett grönområde som de kan nyttja. Denna vision ligger till 

grund när kommunen planerar stadsutformningen för Karlstad stad (Karlstads översiktsplan 

2012).  

Politik och lagar styr kommunens arbete kring bland annat grönstrukturplanering. Här finns 

olika policydokument som finns förklarat på kommunens hemsida. Det finns med andra ord 

bestämmelser som kommunerna skall förhålla sig till när de planerar för den fysiska miljön i 

staden och vad som ska inrymmas.  

I Karlstads Översiktsplan (Karlstad kommun 2012) skriver kommunen att det stadsnära 

friluftslivet som finns i staden består av parker, friluftsområden och grönytor som utgör en 

viktig faktor för stadens fortsatta planering och utbyggnad. Karlstad kommun beskriver vidare 

att målet med grönområden är att alla invånare i kommunen enkelt till fots eller med cykel ska 

kunna ta sig till dessa områden för att vistas i områden med höga friluftsvärden. Detta ska i 

sin tur främja till en bättre såväl fysisk som psykisk hälsa. Kommunen beskriver vidare vikten 

ur ett folkhälsoperspektiv att ha tillgång till tätortsnära grönstruktur samt upplevelsen av 

livskvalitet (Karlstad kommun 2012). 

Närhet till naturen och tillgången till möjlighet för rekreation är viktiga faktorer som 

människor nämner då de får uttrycka vad som är relevant för att en stad ska ses som attraktiv. 

Kommun menar att deras vision för Karlstad är ett sätt att tillgodose boendes åsikter. Enligt 

en enkätstudie som Karlstad kommun gjorde år 2006 “Karlstads framtida utveckling” kan 

man utläsa att en av de viktigaste attraktions faktorerna för invånarna i kommunen är närhet 

till grönområden. Karlstad kommun skriver i sitt styrdokument “Den goda gröna staden” att 

ett hållbart och hälsosamt liv där särskild hänsyn till kulturvärden och natur är en av de 
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sakerna som samhällsplaneringen kan ge förutsättningar för (Karlstad kommun, Den goda 

gröna staden, 2014).   

Grönområden i staden gynnar en god hälsa hos invånarna samt bidrar till att göra Karlstad till 

en attraktiv stad att bo och vistas i. Karlstad kommun beskriver att ett sätt att mäta hur 

samhällsplaneringen kan vara med och påverka förutsättningarna för ett hälsofrämjande liv är 

att se på hur långt Karlstadsbor har till grönområden. I dokumentet “Den goda gröna staden” 

(2014) beskriver de att 84% av alla tätortsboende i kommunen hade år 2012, 300 meter eller 

kortare till ett grönområde. Att gränsen är satt till just 300 meter är av vikt för att människor 

ska använda sig av grönområdet dagligen. Statistiska Centralbyrån (SCB) gjorde 2013 en 

medborgarundersökning där invånare i Karlstad fick svara på hur man ser på tillgången till 

grönområden, parker och natur. På en skala mellan 1–10 så blev snittbetyget 8,1. Denna 

undersökning visar att man är mer nöjd än tidigare år samt att Karlstad ligger över 

medelvärdet sammantaget i landet som är 7,8, bland de kommuner som deltog (Statistiska 

Centralbyrån [SCB] 2013). Denna studie kan kopplas till begreppet socialt hållbar 

stadsutveckling där kommunen visar att de gärna vill ha med medborgarna i sin planering 

över de gröna stråk som finns i staden och då specifikt parker. Människans möjlighet att 

påverka planeringen av mötesplatser samt uppnå en trivsamhet i staden är viktiga faktorer 

inom socialt hållbar utveckling. Vidare beskriver kommunen att vissa parker och 

grönområden kan ses som kilar in i stadsstrukturen. Dessa kilar ska enligt kommunen 

utvecklas och gynnas. Utvecklingen av dessa ska inte motarbetas av oaktsam exploatering.  

Kommunen skriver i sin Översiktsplan (2012) att det finns en brist av grönytor inom tätorten i 

Karlstad. När en exploatering av orörda områden eller en förtätning av den existerande 

stadsstrukturen planeras, är det av stor vikt att den tätortsnära grönstrukturen skyddas så långt 

som möjligt.  

För att få en tydlig och bra bild över hur det ser ut med grönområden i tätortsnära områden, 

valde vi att ställa Karlstad mot Växjö som är två ungefär lika stora städer. Karlstad kommun 

skriver att det finns en brist på grönytor i centrum, genom att läsa av diagrammet kan vi se att 

Karlstad ligger bättre till med grönområden än Växjö.  

           Med denna figur 3 kan vi se en tydlig skillnad mellan Karlstad och Växjö.  
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Figur 3.  

Källa: SCB 
(http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__MI__MI0805__MI0805C/Gron
OmrTatortAndel/) 

  

Tillgången till grönområden varierar inom tätorten i Karlstad och skyddandet av grönområden 

skriver Kommunen (2012) är viktigare i vissa stadsdelar.  

Invånare som bor inne i staden har en begränsad närhet till naturen, därmed är det viktigt för 

kommunen att planera och utgå från bland annat den socialt hållbara stadsutvecklingen. En 

av anledningarna till den avsaknad av grönområden som råder idag kan förklaras genom 

förtätning och urbanisering. Många städer idag förtätar sina stadskärnor. Boverket (2016) 

skriver att kommunerna bygger städerna inåt istället för utåt, detta görs ofta på bekostnad av 

grönska och träd och istället tillkommer mer betong och mindre grönområde. Vidare 

förklarar Boverket (2016) att den hållbara planeringen som ligger i fokus idag hamnar i att 

försöka bygga ut, bygga på redan befintliga hus eller riva hus och bygga helt nya som är 

klimatanpassade för dagens efterfrågan och miljöpolitiska mål.  

I Karlstad kommuns översiktsplan (2012) beskrivs hur arbetet för en hållbar stad kan främjas, 

genom ett planeringsfokus på stadslandskapets grönska ger det en bra förutsättning till att 

lyckas. I stadslandskapets grönska finner vi bland annat parkanläggningar. Detta skapar även 

förbättrad livskvalité och attraktiviteten för en stad ökar (Karlstads översiktsplan 2012).  

Karlstad kommun skriver även:  
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”att den befintliga stadsgrönskan ska värnas så långt som möjligt och ny stadsgrönska ska 

tillföras där det är lämpligt” (Karlstads översiktsplan, 2012, s.81).  

  
För att säkerställa en god livskvalitet och en attraktiv livsmiljö bör de områden som pekas ut i 

översiktsplanen betraktas som allmänt intressanta för friluftslivet och så långt som möjligt 

skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada dess värden skriver Karlstad kommun (2012) i 

sin översiktsplan med hänvisning till 3 kap 6 § MB.  

Detta arbete går i linje med en av ledstjärnorna som kommunen har “Den gröna staden”, som 

beskriver att staden ska ha en miljömässigt hållbar tillväxt. Staden ska erbjuda gröna oaser 

och blomster-parker då detta skapar en positiv livsmiljö.  Det finns även lagstadgat i 

miljöbalken hur kommunernas stadsplanering ska gå till och vilka värdegrunder som ska 

finnas med.  

” Kommunerna ska främja för en hållbar planering som sträcker sig över tid, att nuvarande 

och kommande generationer ska få en hälsosam livsstil och god miljö” (Khakee, Johansson, 

2009, s,74).  

  

Denna utveckling skriver Johansson och Khakee (2009) bygger på att naturen har ett 

skyddsvärde – det vill säga grönområdet. Grönområdet, eller att naturen har ett skyddsvärde, 

gynnar arbetet för en hållbar planering i städerna. Den hållbara planeringen är en grundsten i 

Kommunens översiktsplanering.   

Som Karlstad kommun (2012) skriver i sin Översiktsplanering är betydelsen av grönområden 

främst för de närboende. För många personer är det ofta den enda möjliga vardagskontakten 

med natur och grönska samt att närheten till grönska gynnar sociala möten mellan boenden. 

Den sociala hållbarheten är viktig att ha i åtanke när stadsplaneringen i staden antas. Den 

fysiska planeringen ska skapa förutsättningar för ett hälsosamt och hållbart liv, med hänsyn 

till bland annat värden som natur och kultur. Grönområden bidrar till att göra staden mer 

attraktiv för invånare att bo och vistas i. Under planeringsprocessen av staden är ett brett 

kunskapsunderlag viktigt annars kan planeringen riskera att bli meningslös. Det är ofta 

tjänstemän som genomför underlagsutredningarna enligt Nyström och Tonell (2012). Vidare 

skriver Nyström och Tonell (2012) att ett sätt att införskaffa kunskap är genom prognoser, 
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försöka få en uppfattning om framtidens behov. Ett framtida behov som redan är tydligt är 

behovet av grönytor i städerna för att på olika sätt främja rekreationsområden för invånarna.  

 

1.3. Problemformulering  
Problemet studien söker svar på är om Karlstad kommuns gröna vision för staden med fokus 

på parker, uppfyller användarnas upplevelser av den gröna staden.  

Stads-trenderna idag går ut på att urbaniseringsprocessen fortskrider och då i en relativt snabb 

takt. Vi ser att fler kommuner arbetar med förtätning av städerna för att inte ta av bördig mark 

och expandera staden i onödan. Samtidigt läggs stor vikt i samhällsplaneringen vid 

bevarandet av grönområden ex. parker. Detta kan tyckas paradoxalt att man på samma gång 

som man bygger inåt i städerna och med det ibland måste ta av grönområden för att bygga. 

Samtidigt som man förstår och ser betydelsen samt relevansen över att ha dessa ytor kvar. 

Dels utifrån de rent ekologiska värdena som bättre luft, avrinnings möjligheter och skugga på 

sommaren etc. Dels utifrån de sociala värden där parken står för en mötesplats, kultur och en 

oas för rekreation. Det går att se i Översiktsplanen och utifrån forskning att stor vikt läggs vid 

människors sociala ytor och de rekreationsmöjligheter som bör finnas i en stad. Även att man 

kan sammankoppla detta med att bygga en attraktiv stad där grunden är hållbar  

samhällsutveckling. Allas olika behov med olika värdegrunder går inte alltid ihop, det finns 

ett större samhälleligt intresse i att se på helheten. Sverige med sina gröna ytor och relativt 

långa geografiska avstånd mellan städerna då kan det tyckas harmlöst om en stad tar bort 

några av sina grönytor. Däremot om alla städer i Sverige börjar göra så kommer det uppstå 

problem. Därav anser vi att det ämne vi valt att studera är av största vikt utifrån ett större 

perspektiv. Den sociala biten är där vi valt att lägga den största vikten i vårt område.  

  

1.4. Syfte  

Syftet med uppsatsen har varit beskriva kommunens park-vision och att beskriva den faktiska 

upplevelsen och dess funktion av parken hos användarna. Uppsatsen kommer behandla de 

sociala värdena och vad grönstrukturplan har för betydande del i parkers funktioner för de 

som besöker området och då med utgångspunkt i Museiparken.  

Vi har haft av intresse att se användarnas syn på parkens betydelse för en stad. För att sedan 

jämföra vårt resultat av fältstudien med kommunens vision över grönstrukturer.   
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1.5. Frågeställningar  

1. Hur motsvarar kommunens grön-vision användarnas faktiska upplevelse av grönområdet?  

2. Varför används parken av besökarna?  

3. Hur används parken?  
  

1.6. Avgränsningar   

Studien har av intresse att lägga ett större fokus på de sociala värdena som finns i 

stadsplaneringens utformning av grönområden. Andra värden som de ekologiska kommer inte 

lyftas fram, detta på grund av att tiden inte finns och ryms inte heller i vår uppsats. Många av 

de ekologiska och sociala värdena går hand i hand och vi har övervägt om vi i vår uppsats 

skulle beskriva något kring de ekologiska värdena just för att de påverkar de sociala. Vi insåg 

dock att det området är för stort för att beskriva. Därav kom en avgränsning till endast de 

sociala värdena.  

Andra avgränsningar är valet att titta på en park och inte flera som ställs mot varandra och där 

en jämförelse skulle möjliggöras.  

Vald tid i parken och endast veckodagar gör att det blir avgränsningar i studien, vilket bl.a. 

innebär att vi inte kommer veta vad de som vistas där kvällstid anser om parken. Inte heller 

når vi de personer som inte vistas i parken. Då det inte går att vara överallt samtidigt kommer 

vår placering i parken skapa en avgränsning. Vi kommer försöka hålla oss flytande i parken 

och stundvis byta plats för att få en så bra bild som möjligt av besökarna som rör sig där.  

Det har gjorts ytterligare en avgränsning genom att inte titta på hur en park eventuellt kan 

upplevas som exkluderande för vissa människor. Ifall man kan känna sig uttittad eller om man 

har en annan bakgrund än den som är dominerande i parken. Detta även här på grund av den 

tidsbrist som finns. I alla samhällens offentliga ytor finns det maktrelationer som påverkar 

individers uppfattning om man upplever sig som inkluderad eller exkluderad. Vår studie 

kommer inte belysa detta. Exkluderande faktorer i en park kan tänkas vara som ovan nämnt 

men också om man exempelvis lider av psykisk ohälsa där social fobi är en del av 

sjukdomsbilden. Då kan det ses som paradoxalt att naturen i stadsmiljön kan vara en 

skrämmande plats samtidigt som studier visar att människan mår bra av att vistas i naturen. 

Det som får tas i beaktande här är att det är skillnad på planerad natur i en innerstad och en 
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skog. Studien fokuserar på vad en park används till och hur den används av individer som är i 

parken.  

 

1.7. Forskningsöversikt  
Utgångspunkten har varit att ta reda på hur parken används och varför den används. För att 

förstå dessa samband går det oundvikligen att komma in på människors hälsa där aspekter av 

fysisk aktivitet, avkoppling och att ha en plats för sociala aktiviteter är några teman som kan 

nämnas. Tidigare forskning som vi har använt oss utav är Gry Arvidssons masteruppsats  

“Grönstrukturplanering för framtiden”. Gry Arvidsson, Sveriges Lantbruksuniversitet, 

Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds-och jordbruksvetenskap, område 

landskapsarkitektur. Under 3.3 presenteras hennes forskningsstudie mer ingående. Arvidsson 

(2012) lyfter forskning där naturens betydelse för människors hälsa belyses. Därav är denna 

forskning högst relevant för denna studie då den påvisar vikten av att ha närhet och tillgång 

till natur - oavsett vart du bor, social status eller inkomst. Det vi vill belysa med denna 

forskning är att den även tar upp och sammanlänkar de värden som Karlstad kommun 

beskriver samt vad respondenterna beskriver att de faktiskt får ut av att vistas i parken.  

 

En annan vetenskaplig artikel som vi också använt oss av är Jämställdhetsintegrering av 

grönstrukturplanen genom sociotopkartering, en studie om användningen av grönområden i 

Västerås. Där belyser Eduardo Medina (2016) de sociala värden som grönområden har. 

Artikelns empiriska underlag påvisar och grupperas utifrån kategorier som vad man gör, vad 

man känner och vad man får.  Dessa bruksvärden förklaras som exempelvis husdjursrastning, 

utevistelse, välbefinnande, naturupplevelse, nöje, återhämtning etc.  

  

En annan källa som använts till studien är Ebenezer´s utopi om trädgårdsstaden som förklaras 

av Forsberg i “planeringens utmaningar och tillämpningar”. Här lyfts det fram hur man för 

ungefär 100 år tillbaka i tiden tänkte kring parkens utformning och dess innebörd för 

människor. Bland annat med fokus på det sociala värdet där Ebenezer förespråkade en plats 

som skulle kunna motverka brist på vänlighet och rättvisa. Enligt Forsberg (2016) så kan man 

se att den tidens problematik inte i dagens tid upplevs ha blivit förbättrad utan snarare 

tvärtom. Forsberg (2016) menar att utifrån denna vetskap har trender som för 100 år sedan var 

aktuella lyfts igen i dagens samhällsplanering. Ställer man då Ebenezers vision tillsammans 
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med den forskning som Arvidsson (2012) presenterar kan man se att forskningen pekar på att 

grönområden och närhet till natur bidrar med många positiva effekter för såväl individen som 

för samhället i stort.   

  

Andra tryckta källor som belyser delar som är viktiga i förhållande till parker och grönstruktur 

är Jan Nyström och Lennart Tonells bok “Planeringens grunder”. Författarna belyser social 

hållbarhet med fokus på samhällsplanering och grönstruktur områden. Författarna menar 

också att social hållbarhet gynnas genom den “sociala integrationen”, med mötesplatser för 

medborgaren att träffas på, exempelvis i parker.  

Även i boken “Planeringens utmaningar och tillämpningar” som givits ut av Gunnel Forsberg 

är en bok vars författare belyser olika samhällsnormer och grunder där de sociala värdena i ett 

samhälle knyts an till samhällsplanering och grönstruktur.  
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2. Metod och datainsamling 

 
Till arbetet valdes två olika metoder för att samla in data. Den första metoden är en 

enkätstudie (se bilaga I) och den andra en fältbaserad observation (se bilaga I-V).  

  

Fältstudien tillhör det etnografiska forskningsfältet och kan enligt David och Sutton (2016) 

definieras som naturalistisk eller fri forskning. Det finns olika aspekter som är beskrivande för 

just etnografin. Det är aspekter som att studien görs på människors beteende som befinner sig 

i vardagliga sammanhang, vilket studien har för avseende att fånga i Museiparken.  

John Brewers definition kring etnografi anser vi överensstämmer gott med vår metod:  

  

“Etnografi är studiet av människor i naturligt förekommande miljöer eller “fält” med 

datainsamlingsmetoder som fångar dessa människors sociala innebörder och vanliga  

aktiviteter, och där forskaren deltar direkt i miljön om än inte i aktiviteterna för att samla in 

data på ett systematiskt sätt men utan att tvinga fram någon mening” (David och Sutton 

(2016) s,135).  

  

Vi valde att studera vårt problemområde med fokus på en kvantitativ enkätstudie. Vi 

observerade människorna som vistades i det specifika grönområdet, Museiparken. Vid tre 

tillfällen och vid olika tidpunkter på dygnet med en icke deltagande observation. Vilket menas 

att vi inte skyltade med att vi satt och observerade individerna, utan vi höll en låg profil och 

smälte in i parkens miljö och bland besökarna i parken. Sedan gjordes en beskrivning av den 

forskning och de avhandlingar som redan fanns på området, och efter det kopplades dessa 

ihop med litteratur och kommunens vision.  

  

2.1 Urval, genomförande och bortfall  

De som vi ansåg vara lämpliga att intervjua med enkätfrågor var personer som vistades i 

parken, de som nyttjar den. Detta kom att spegla sig i vårt urval, då vi förstod att det urval vi 

gjorde inte fångade upp de personer som inte vistades i parken. Ingen som inte vistades i 

parken kom att intervjuas. Även vädret kunde påverka besökarna samt att vi valde att enbart 

vistas i parken på veckodagar.  
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För att försöka få en så tydlig bild som möjligt med varierat utfall, valde vi att lägga vår 

observationstid på olika dagar och tidpunkter. Dagarna vi utförde observationerna på var 

under v.19 måndag, tisdag, onsdag med förmiddagstid, lunchtid och eftermiddagstid. Efter 

detta gjordes en sammanställning av anteckningarna.  

  
2.2. Enkätstudie  
Vi valde att utföra enkätundersökningar med personer som vistas i Museiparken. Vi gav en 

kort beskrivning av vad studien handlade om, vilken skola vi tillhörde, vad vi heter, 

information om ämnet och respondentens syfte i studien. Vi siktade på att ha en så neutral 

presentation som möjligt, så personerna som vi utförde enkätstudien tillsammans med kunde 

komma med egna svar som inte var färgade utefter vad de trodde att vi ville ha för svar. Det 

sociala klimatet som fanns i Museiparken möjliggjorde en bra enkätstudie där personerna 

kunde känna sig bekväma. I studien användes till en början Survey & Report där enkäten 

lämnades ut på en Ipad. Efter några intervjuer upplevdes att respondenterna kände sig 

stressade över författarnas närvaro samt en stress kring att Ipaden skulle återlämnas. Därefter 

övergick enkätundersökningen till en pappersform och inte en digital. Detta upplevdes som 

en mer bekväm situation för respondenterna.  

  

Vi började med några få bakgrundsfrågor för insamling av demografisk information. Därefter 

gick vi in på frågor som rör parken och vad den gör för individen och vad individen anser att 

den gör för samhället. Våra respondenter fick skriva på till samtycke i början av vår 

enkätstudie där vi informerade om deras anonymitet. David och Sutton (2016) beskriver att 

forskaren har skyldighet att förse respondenten med information kring vilken slags forskning 

som bedrivs samt i vilket syfte respondenten medverkar. Detta gjorde vi genom en kort text 

innan enkäten börjar samt kom vår korta introduktion i samtalet innefatta detta. Som David 

och Sutton (2016) tar upp handlar anonymiteten om att ingen ska kunna identifiera deltagarna 

i vår studie. Därav valde vi enbart bakgrundsfrågor kring kön och ålder. Vi valde att fråga om 

respondentens geografiska avstånd till parken och inte att exempelvis berätta sitt postnummer, 

allt för att göra en så anonym enkät som möjligt med en så god data som möjligt som 

behövdes för vår studie. Vår metod kan liknas med det som David och Sutton (2016) 

beskriver som lämplighetsurval. Då enkätstudien enbart utfördes på människor som vistades i 

Museiparken, var den geografiska ytan begränsad och med det urvalet av respondenter. Vi var 

17  
  



medvetna om detta men ansåg det inte som ett bekymmer, då studien har som syfte att belysa 

hur människor som använder sig av parken upplever parken. 

  

I vår enkätstudie (se bilaga I) använde vi oss av bl.a. tiopunkts skala där vi bad respondenten 

ringa in den siffra som bäst beskrev dennes position på skalan mellan dessa två 

extrempunkter. Dessa skalor hade vi med för att få in respondentens attityd och åsikter om 

parken (David och Sutton 2016). Frågorna ordnades efter omsorg och började med de enklare 

frågorna för att sedan komma in mer på attitydfrågor samt åsiktsfrågor. Denna utbyggnad av 

frågor gjorde vi utifrån att respondenten även ska kunna känna in ämnet och hinna bilda sig 

en uppfattning kring deras åsikter och känslor för parken. För att få en så hög reliabilitet som 

möjligt i vår enkätundersökning utförde vi den på olika tider på dygnet. Vår innehållsvaliditet 

kan därmed anses som relativt hög då vi mätte goda dimensioner av det vi sökte i vår studie. 

Kritiskt sett kan nämnas att det fanns flera dimensioner som studien inte kom att innefatta - 

exempelvis hur parken nyttjades sent på kvällen eller vad användare som vistades i parken 

sent ansåg om parken. Vi var medvetna om att bilden vi fick av parken enbart mätte det som 

den geografiska ytan täckte och där vi gjorde vårt urval under de specifika tiderna vi vistades 

där.  

  

2.3. Fältbaserad observation  
I studien görs en fältbaserad observation, där förhoppningen är att validiteten som uppnås är 

hög. De beteenden som observerades har en mindre benägenhet att förändras under 

forskningsprocessen just för att de observeras i en naturlig miljö, som David och Sutton 

(2016) beskriver.  

Valet av dag och tid påverkade vad vi kom att se under observationen, samt att saker som 

väder påverkar människors vistelser i parken. För att få spridning och en hög validitet i 

studien valdes olika dagar med olika tider samt olika slags väder.  

Precis som David och Sutton (2016) beskriver är det viktigt att reflektera över vilka spektrum 

som finns inom ett fält i form av påverkan av tid, plats och väder.  

Vi är medvetna om att det inte speglar exakt hur de flesta av besökarna anser vad parken 

tillför eller vilken betydelse den har för dem, då en observation inte har skett under helger 

eller sent på kvällen. Däremot speglar studien de människor som vistas i parken under 

veckodagarna.  
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Vi valde att ta hjälp från Brewers checklista när det kom till utformningen och planeringen i 

hur vi skulle observera personerna i Museiparken. Där några punkter i listan fick en större 

relevans för vår studie och vissa mindre.   

Författarna David och Sutton (2016) skriver att en av de första punkterna i Brewers lista är att 

“identifiera analysmetoder”. Denna punkt hjälpte oss att fundera över hur vi skulle gå tillväga 

när vi analyserade data som vi samlade in. På den punkten skrev vi att ett försök till att 

utvinna mönster utifrån enkätstudien samt utifrån observationerna kring fältstudien. Mönster 

vi resonerade kring var rörelsemönster eller flödesscheman, om vi kunde se vissa aktiviteter 

på vissa tider eller om folkströmmen i parken en vardag var beständig eller följde vissa 

tidsintervaller. Andra mönster var om vi kunde dra allmänna slutsatser kring respondenternas 

svar genom teman, av de svar vi fick in till varför besökarna vistades i parken. Om vi kunde 

se olika teman i exempelvis rekreation och sociala möten.  

David och Sutton (2016) lyfter “utträdesstrategier” och detta hjälpte oss i vårt arbete. 

Eftersom vi valde en induktiv form av forskning, fick den tiden vi satt i parken ge en mättnad 

till vår datainsamling som vi tillslut uppnådde och kände oss nöjda med. Vi visste inte innan 

fältstudien började exakt vad vi skulle se eller när vi skulle kunna tänkas uppnå den mättnad 

som skulle ge oss ett adekvat material att arbeta med. När vi började urskilja mönster hos 

användarna som rörde sig i parken så kände vi att vi nått vår mättnad. Och med det valde vi 

att lämna observationsplatsen. Ur en kritisk synvinkel kan tilläggas att om vi som 

observatörer suttit fler dagar samt olika årstider hade det insamlade materialet blivit mer 

mättat. Utifrån detta skulle det säkerligen vara möjligt att urskilja flera sociala mönster och 

beteenden hos besökarna i parken. Resultatet i vår studie byggde på den tidsspann som var 

möjlig.  

 

2.4. Författarnas perspektiv av Museiparken  

Innan vi gick ut till parken målade vi upp en bild på hur vi tänkte att parken såg ut. Med bland 

annat vilka aspekter som kan komma att påverka utfallet.   
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Figur 1.                                                    Illustratör: Sofie Gulbransgård och Elin Isaksson  

Utifrån vår tankekarta analyserade vi vår bild av Museiparken. Vi ansåg att detta var viktigt 

för att på något vis förstå vad vi själva såg med för glasögon under vår fältstudie. Vi vet att 

parken är en gratis plats där alla kan samlas oavsett samhällsklass för att stimulera sociala 

möten. Möten behöver inte enbart innebära att man integrerar i form av samtal - möten är 

också att vistas på en geografisk plats där man delar en upplevelse. Naturen - blommor, träd, 

växter och vatten bidrar med att det infinner sig ett lugn och en förundran där vi minns att vi 

är en del av ett kretslopp. Växtligheten tillsammans med arkitektur bidrar med att förundras 

över det vackra och att man själv kanske känner skapande lust. Man kan leka, fika, bada, 

cykla, se på konst. Denna tankekarta lade också en grund för oss att samtala kring, om vilka vi 

som observatörer inom det tänkta geografiska området kunde tänkas vara.  
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3. Teori  

 
Upplägget av teoridelen är först en förklaring av olika återkommande perspektiv på staden. 

Detta för att påvisa betydelsen av grönstruktur och framförallt parker. Vidare går studien in på 

Ebenezer Howards trädgårdsstad och dess påverkan i vår samtids planering av grönstruktur.  

Där kan man läsa att trädgårdsstaden börjar komma tillbaka in i dagens planeringsprocesser. 

En förklaring till grönstrukturplaneringens uppkomst och vad den innebär beskrivs också i 

studien. Efter detta lyfter studien fram hur kommunen arbetar kring grönstruktur och deras 

vision samt dess betydelse för användarna i en park. Detta gör det möjligt att förankra 

begrepp och utöka en förståelse för studiens metodval och resultatet. Teorin ger en djupare 

förståelse för de olika värden som en park bidrar med i ett samhälle.  

  

3.1. Perspektiv på staden  
För att förstå varför stadsplaneringsprocessen ser ut som den gör idag i städerna finns det olika perspektiv 

och begrepp att se till. Här nedan kommer studien presentera några centrala begrepp för att förstå vad de 

olika processerna innebär och vad som utmärker dessa.  

Ett av de perspektiven på staden som är i fokus för dagens planering är förtätning. Boverket 

(2016) förklarar att förtätning ofta handlar om att bygga nya bostäder så snabbt som möjligt 

och gärna så många som möjligt. Anledningen till att förtätning har blivit en diskussion i 

samhällsplaneringen är att befolkningen ökar snabbare än bostäder byggs. Många städer har 

växt på bredden vilket har skapat ett beroende till bilen. För att minska bilberoende förtätas 

städerna i stället. Boverket (2016) förklarar att förtätningen är ett sätt att bygga staden inåt. 

Det gör att städerna inte växer lika mycket på bredden och därigenom upptar annan obebyggd 

mark som anses som värdefull. Här riskerar grönområden, bland annat parker, att bli 

bortprioriterade. Ett annat begrepp som styr stadsplaneringen är hållbar utveckling. På FN:s 

hemsida förklaras hållbar utveckling som:  

  

“en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillfredsställa sina behov” (FN-förbundet, 2019).  
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I den hållbara utvecklingen finner vi värden som sociala, ekologiska - och ekonomiska. Dessa 

begrepp är byggstenar i hållbar utveckling. I en hållbar samhällsutveckling krävs en balans 

mellan och inom dessa tre olika dimensioner.  

Kultur är ett annat begrepp som i vår studie kan beskrivas som det kitt som förenar människor 

och som skapar närhet och tillhörighet men också avstånd och utanförskap enligt Svensson 

(2016). Kulturen är också med och hjälper människan att skapa en sorts balans i tillvaron. För 

att sammanlänka de olika värdena som nämns ovan behövs kulturen för att sammanlänka 

människan. Sammankopplar vi detta till parken kan vi se att parken är en fri yta i en stad där 

man inte behöver konsumera. Användare av parken kan nyttja parken utifrån sitt syfte. Precis 

som Svensson (2016) beskriver kan även parken uppfattas som en plats som skapar avstånd 

och utanförskap, detta beroende på individens förutsättningar och upplevelse av sig själv och 

av platsens kultur. Kulturen i parken innefattar alltså sociala regler som kan upplevas som 

inkluderande alternativt exkluderande.  

  

En annan typ av hållbarhet som är med i utvecklingen av staden är social hållbarhet. Denna 

hållbarhet förklaras av Nyström och Tonell (2012) som ett begrepp som är med under 

samhällsplaneringen av exempelvis nya bostadsområden och grönområden. Det är viktigt att 

väga in den sociala aspekten som utgår från värden som jämställdhet och lika villkor. Där i 

ligger komplexiteten i en fysisk utformning och planering av samhället exempelvis 

möjligheter till kollektivtrafik, eventuellt segregation, vilka samhällsklasser byggs det för etc.  

 

Nyström och Tonell (2012) skriver att det ska ”vara lätt att göra rätt” i samhället. Här kan vi 

förstå att social hållbarhet gynnas genom den “sociala integrationen”, med mötesplatser för 

medborgaren att träffas på, exempelvis i parker. Detta ger ett rikt socialt liv enligt Nyström 

och Tonell (2012).  

I ett annat perspektiv på staden finner vi socialt hållbar stadsutveckling. Detta perspektiv 

skriver Nyström och Tonell (2012) grundar sig i betydelsen av människors möjlighet att 

kunna vara med och utforma bebyggelsen av staden samt mötesplatser och användningen av 

stadens rum. Att kunna ta sig fram på cykel eller enkelt promenera är även det faktorer som 
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kommer in i den socialt hållbara stadsutvecklingen. Museiparken kan vara en plats som man 

både promenerar och/eller cykla till alternativt utför aktiviteterna där.  

Det sista perspektivet som lyfts fram i studien är sociala funktioner. Detta perspektiv skapar 

och bidrar till den rumsliga samt den sociala sammanhållningen i samhället. Enligt Arvidsson 

(2012) bidrar de olika grönstrukturerna i en stad till såväl rumsliga som sociala integrationer 

och på så vis kan grönstrukturen ses som en sammanhållning såväl i den fysiska miljön som 

mellan människor. Det finns de som anser att grönområden separerar människor och den 

bebyggelse som finns i staden och skulle då bidra med att sätta upp barriärer såväl socialt som 

rumsligt. 

Enligt Arvidsson (2012) handlar grönstrukturen om att finna en stadsidentitet och ett 

sammanhang i staden som då gör det lättare att orientera sig. Enligt Boverket (2016) är ofta de 

gröna områden i staden inte präglade av handel eller näringsliv. Detta har en positiv effekt 

genom att många olika typer av människor i olika typer av ålder, olika etnicitet, olika typer av 

inkomst kan stimuleras till naturliga möten. Områden med grönska livar upp och bidrar till 

möten, motion/aktivitet med en förbättrad fysisk och psykisk hälsa. Det skapar även en 

förståelse för naturens kretslopp. Därav menar Arvidsson (2012) att den grönska som finns i 

staden bör ses som en resurs vi gemensamt ska använda oss av för att livskvaliteten i staden 

ska öka.  

  

3.2. Tidigare forskning kring naturens påverkan på hälsan  

Inom begreppet sociala funktionerna tillkommer en underrubrik - nämligen hälsa. Hälsan är 

en stor och viktig faktor att ha med i planeringen för samtidens städer. Den ökade psykiska 

ohälsan hos människor är en viktig barometer att ha med i åtanken, då grönområden gynnar 

hälsan hos stadens invånare.  

Hälsofunktionen har under tidigare år ingått i den sociala funktionen och detta har då bidragit 

till att rekreations-funktionen är den som fått ett större utrymme i kommunala dokument. 

Patrik Grahns forskning inom rekreation har enligt Arvidsson (2012) varit med och stöttat 

denna särskiljning mellan hälsa och rekreation. Hypotesen att naturen ger människan ett lugn 

och ro samt förutsättningar för tillfrisknande bekräftas genom forskning, enligt Arvidsson 
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(2012). I och med att samhällshjulet går snabbare - den sociala, tekniska samt ekonomiska 

utvecklingen går snabbare. Denna utveckling har en påverkan på människans hälsa och 

välbefinnande. Vår tids moderna sjukdomar kommer från välfärds- och livsstilssjukdomar 

såsom diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, fetma och psykiska besvär. Arvidsson (2012) 

beskriver att genom forskning kan man se hur det som påverkar och främjar folkhälsan och 

motverkar vår samtids livsstilssjukdomar är just att människan väljer att ändra sin livsstil. 

Detta genom att välja val av påfrestningar, kostvanor, motionsvanor etc. Arvidsson (2012) 

beskriver att studier visat att den stressnivån människan känner är relaterad till den tid man 

spenderar i naturen. Detta är enligt studier helt oberoende av individens ekonomiska och 

sociala villkor. En av de viktigaste livsstilsfrågor är hur vi väljer att leva; tätt eller utspritt, 

utan naturkontakt eller med naturkontakt, tillgången till ren natur eller utestängd från den.  

Studier har enligt Arvidsson (2012) visat att stressnivån hos människor är relaterad till den tid 

man spenderar i naturen, helt oberoende av individens sociala och ekonomiska villkor.  

 

3.3 Tidigare forskning kring grönområden kopplat till sociala värden 

Betydelsen av grönområden hör samman med sociala värden såsom återhämtning, 

naturupplevelse, lek, motion etc. I sin vetenskapliga artikel lyfter Medina (2016) att ha 

grönområden nära bostaden främjar en positiv och hållbar stadsutveckling. Själva begreppet 

hållbar utveckling fick i och med Agenda 21 tre olika dimensioner i form av ekologiska, 

ekonomiska och sociala värden. Hör menar Medina (2016) att social hållbarhet innebär 

välbefinnande och folkhälsa och inte enbart rättvisa och välstånd. De sociala värden i 

samtiden speglar sig direkt till den hållbara stadsutvecklingen som kommunerna i Sverige 

arbetar kring dvs. grönstrukturplanering. Vidare förklarar Medina (2016) att grönområden 

nära bostaden leder till en förbättrad folkhälsa, med en förbättring av folkhälsan kommer ett 

ökat välbefinnande och en bättre återhämtning. 

Medina (2016) skriver att de som använder sig utav grönområden i staden mår bättre och är 

mycket nöjda med grönområdena. 

Ser man utifrån en individnivå så har grönområden en positiv inverkan på människors 

vardagliga liv i form av motion, rekreation, återhämtning, möten, utevistelse, lek etc som alla 

är en del av de sociala värdena som medborgare värderar högt enligt Medina (2016). Sett 
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utifrån ett samhällsperspektiv har det välbefinnandet som grönområdet innefattar även en 

inverkan i stort genom att påverka folkhälsan på ett positivt vis. Medina (2016) lyfter också 

att tidigare har den forskning som gjorts på hälsa och miljö fokuserat på negativa 

hälsoeffekter. Det som nu påvisas är istället vikten av att se kopplingen till närheten mellan 

boende och grönstruktur, fysisk aktivitet, välbefinnande och dess del i en 

återhämtningsprocess.  

3.4. Ebenezers trädgårdsstad, en början till samtidens parker  

För att förstå parkers uppkomst samt betydelse kan vi blicka bakåt i tiden och se hur några av 

dåtidens planerare tänkte. Enligt Forsberg (2016) publicerade för ca hundra år sedan Ebenezer 

Howard boken Garden cities of Tomorrow på svenska även känt som Trädgårdsstaden. Denna 

bok har enligt Nyström och Tonell (2012) haft stor betydelse för stadsplanerare. Vidare 

beskriver Forsberg (2016) att Howards inspiration till boken kom från hans samtids 

problemområden med städernas slum. Detta formade då idén kring att miljön hade stor 

inverkan och betydelse för människans leverne. Grundprincipen handlade om att man skulle 

förena det bästa från stadslivet med det bästa från landsbygden. Utopin som Howard beskrev 

innebar inte enbart en förbättrad boendemiljö utan han hade även en social vision där man 

skulle kunna motverka brist på vänlighet, brist på rättvisa samt brist på ordning som förekom i 

städerna under denna tidsperiod. Enligt Forsberg (2016) har de problem som Howard för 

hundra år sedan beskrev inte minskat utan tvärtom ökat i vår samtid och blivit mer 

omfattande. Ebenezer Howards trädgårdsstad bestod av sociala ambitioner som innebar att 

motverka markspekulationer och segregation. I utopin fanns också tankar om en ekologisk 

balans i samhället.  

I Sverige slog Howards utopi igenom i början av 1900-talet men fick sedan ge vika vid 

funktionalismens genombrott under 30-talet. Forsberg (2016) menar dock att Howards utopi 

kanske borde stå som en slags förebild återigen för framtidens stadsbyggande. Detta då denna 

utopi har stor bärkraft samt visar att denna slags planering har ett överbryggande för de olika 

motsättningarna som kan upplevas i ett samhälle. Dessa s.k. dikotomier (som kan förklaras 

som en uppdelning av en helhet i två separata delar, där inget samtidigt kan höra till båda 

delarna då de står i kontrast till varandra) är t.ex. natur och kultur, stad och land, nutid och 

dåtid samt det sociala som skiljts åt från det rumsliga. Howards utopi går att återfinna i 

Karlstad kommuns vision kring grönstrukturplanering. Genom att samtidens forskning tyder 
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på en vilja och tänk kring folkhälsan och människors rekreationsmöjligheter. Samt att parken 

kan ses som en mötesplats för alla - oavsett etnicitet, samhällsklass eller inkomst.  

  

3.5. Grönstrukturplanering och dess betydelse för stadsplanering  
Ett av arbetssätten som finns kring planeringen av det gröna i städerna är en så kallad 

grönstrukturplanering. Den här planeringen innehåller bland annat parker, koloniträdgårdar, 

gatuträd och naturmark enligt Björk et al. (2008). Det är ett sätt att bibehålla det gröna i 

staden och stärka den biologiska mångfalden som finns med växt - och djurlivet.  Björk et al. 

(2008) förklarar att innan mitten av 1800-talet ingick inte offentlig grönska i stadsplaneringen 

och det var ont om grönområden i städerna. Utan det var från och med mitten av 1800-talet 

som man började planera in det gröna i städerna, detta på grund av att många städer hade stora 

bränder som härjade. Städernas träd och parker hade inte enbart sociala värden, utan de skulle 

också bromsa bränderna från att spridas enligt Björk et al. (2008). 

  

De gröna områdena fungerar som viktiga sammanhållningar för människorna som bor i 

närheten och skapar en bra trivsel-miljö att vistas i enligt Björk et al. (2008). Det hjälper 

även till att sänka den värme som finns i städerna, det skapar skugga där den behövs. På detta 

vis kan man härleda den fysiska planeringen av grönområden till de sociala värden där 

exempelvis skuggan bidrar till ökad trivsel i staden samt är livsnödvändig för bl.a. äldre och 

yngre människor. Med den klimatförändring vi står inför idag har grönområden en viktig och 

betydande faktor för våra städer och djurlivet.  

Arvidsson (2012) skriver att grönstruktur är en viktig del att beakta i den hållbara 

stadsplaneringen, värden som den sociala funktionen inryms i grönstruktur-begreppet. 

Grönstrukturplan är ett arbetssätt i rätt riktning när det kommer till att bevara och utveckla 

grönområden i städerna då urbaniseringen och förtätningen har gjort att många obebyggda 

grönområden försvunnit, Arvidsson (2012).  

  
3.6. Sammanfattning av teorikapitlet  
Kapitlet har lyft fram olika begrepp som ligger till grund för hur stadsplaneringsprocessen kan 

se ut och vad den innebär. Begrepp som hållbar utveckling och socialt hållbar stadsutveckling 

förklaras och återkommer i resterande delar av arbetet och som sammanlänkas med parkens 

betydelse. Socialt hållbar utveckling är en av byggstenarna i kommunens vision och arbete för 
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staden samt planeringen av grönområden. Kommunen ska främja den hållbara utvecklingen 

och den befintliga grönska som finns idag ska bevaras så långt som möjligt.   

Sett på parken ur ett hälsoperspektiv kan man se att den har en funktion utifrån att de som 

använder parken kan få ett tillfälle för avkoppling och att stressa ner, rekreation eller för 

motion. Rekreation är ett begrepp som fått allt större betydelse ur ett hälsoperspektiv i vår 

samtid där stressrelaterade sjukdomar och depressioner är vår tids livsstilssjukdomar som  

Arvidsson (2012) lyfter. Studien har i teorikapitlet även lyft upp och förklarat  

Trädgårdsstadens utopi. Hur den förankras i samtidens stadsplanering kring grönstrukturens 

utformning och vilka värden som är viktiga att bevara. Ebenezers utopi var med och formade 

idén till att miljön har en stor inverkan och betydelse för människor inne i staden. Utopin som 

tidigare förklarats skulle förena det bästa från staden med det bästa från landsbygden. 

Ebenezers utopi från dåtidens planerare och dagens arbete med ett stadsnära friluftsliv för 

människor inne i städerna, går att koppla samman med Museiparkens funktioner samt 

respondenternas upplevelse av parken.  
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4. Resultat 

  
4.1. Beskrivning av Museiparken.  

  
                                                Bild visar parkens placering i Karlstad.  

                             

                            Figur 4.                               Källa: Google Maps.  

  

Den gula markören visar vart i Karlstad stad som Museiparken är belägen. Parkens omfång är 

inom den svartmarkerade linjen.  

På Karlstad kommuns hemsida kan man läsa att Museiparken är en centralt belägen park 

framför Värmlands museum och att parken nyttjas för bl.a kulturvandring, lek, evenemang 

och picknick (Karlstad kommun Museiparken 2019). Vidare skriver Karlstad kommun (2019) 

att den äldre delen av museet är ritad av arkitekten Cyrillus Johansson under 1920-talet som 

inspireras av Taj Mahal i Indien i sin gestaltning i parken. Huset är av tempelliknande 

karaktär och som sedan öppnar upp sig mot parken och den spegeldamm som finns mellan en 

pergola och byggnaden (Karlstad kommun Museiparken 2019). Cyrillus Johansson ville 

skapa med sin pergola, som var inspirerad av Piperska muren, en slags entré där man skulle 
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“stämma sinnet till ro” och på så vis få en viss sinnesstämning där man kunde fly stadens 

stress och träda in i en oas av grönska och lugn (Karlstad kommun Museiparken 2019). 

Karlstad kommun (2019) förklarar att parken bäddar in Värmlands museum i grönska och då 

såväl från träd som från blomsterrabatter och all denna grönska speglar sig i den vackra 

dammen som leder upp mot museets portal.  

Enlig Karlstad kommun (2019) kan man idag urskilja två tydliga uttryck i form av rums 

karaktärer utifrån två byggnadstyper i Museiparken. Det ena är det strikta, stilrena som 

Cyrillus Johansson skapade med sin ny klassicistiska stramhet och det mer öppna, informella 

kring den nya museibyggnaden, ritad av Carl Nyrén (Karlstad kommun Museiparken 2019). 

Ett av de stora karaktärsdragen som är specifikt för parken är de stora uppvuxna träden. Något 

som man också upplever i parken är det stilrena temat runt anläggningarna för vegetationen. I 

parken bildas kontraster mellan solsilad och mer dunkel atmosfär som då står i en slags 

kontrast till de mer öppna, trädlösa partierna.  

I Museiparken finns vacker arkitektur och skulpturer av Lena Cronqvist och Siri Bjekre att 

njuta av året runt. I denna stund byggs även en ny del till på museibyggnaden (Karlstad 

kommun Museiparken 2019).  
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Foto som visar ingången till Museiparken.  

  

Figur 5.                                                              Foto: Elin I och Sofie G.  

 

Foto visar vattenplaneringen i parken.  

  
Figur 6.                                                                 Foto: Elin I och Sofie G.  
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Foto visar grönskan i parken.  

     

   Figur 7.                                                                                      Foto: Elin I och Sofie G.  
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   Fotot visar parkens ingång.                                   Fotot visar vattnets placering.  

 
 Figur 8 och 9.                                                                                  Foto: Elin I och Sofie G.  
  

Det vi kom fram till under vår observation och enkätstudie var att många upplevde parken 

som en trevlig atmosfär att vistas i och en trevlig avkoppling i vardagen. Av de respondenter 

som svarade på enkäterna skrev flera att parken är ett sätt för dem att komma ut med sina barn 

till en trevlig miljö och samtidigt kunna fika med sina vänner.  

Här nedan har vi valt att lyfta fram diagram som visar på några av de frågorna och svaren 

enkätstudiens genomförande resulterade i.   
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4.2. Resultat enkät 

Diagrammen är framställda efter resultatet från enkätfrågorna som kommit in via databasen 

Survey & Report.  

  

Könsfördelning i parken  

  
Kommentar (n=47 respondenter).  

Figur 10.  

Enligt detta diagram i figur 10 kan vi utläsa att studien visar att kvinnor är den större 

representativa gruppen av genus som vistades i parken under de veckodagar vi var där och 

samlade in data.  
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Åldersgrupper i parken  

  

  

Kommentar (n=47 respondenter).  

Figur 11.  

  

Utifrån detta diagram (figur 11) kan vi utläsa att åldern mellan 25–50 år är dominerande i 

parken under veckodagarna.  
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                                                           Kommentar (n=47 respondenter).  

                                                                   Figur 12.  

  

Diagrammet (figur 12) är en sammanställning av vad respondenterna själva har skrivit. Här 

har respondenterna fått skrivit flera alternativ ifall de velat. Vi kan utläsa att parken under 

veckodagarna ofta används till att leka och fika.  
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                                             Kommentar (n=47 respondenter).  

                                                             Figur 13.  

Med hjälp av detta diagram (figur 13) kan vi utläsa att studien visar att parken är mycket 

viktig för respondenterna som svarade.  

Respondenternas svar visade att parken har en stor betydelse för majoriteten av de som 

svarade på enkäten.  

  

För att redovisa resultatet av fråga nr 7 av vad människor som vistas i Museiparken tror att 

parken har för funktion för en stad har vi här nedan valt att lyfta fram en del svar som 

framkommit i form av citat. Vi valde att göra ett urval från våra respondenter utifrån att ta lika 

många från de tre åldersgrupperna. Vi valde att göra samma sak för fråga nr 10 som var om 

man hade övriga åsikter man ville belysa. Denna fråga var med för att få in nya perspektiv på 

parken och få in infallsvinklar som inte lyfts i studien.  
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4.2.1. Citat från fråga nr 7  
Fråga: Vad tror du parken har för en funktion för en stad?  

Citat:  

“Lite grönt i all betong”.  

“Rekreation, naturupplevelse, mötesplats”.  

“Mötesplats, stimulera till möten, bra för vårt psykiska mående”.  

“Interaktion mellan människor, utbyte av kulturer (om folk kunde våga sig på att prata med 

varandra) ett ställe för att kunna koppla av och lämna alla andra förpliktelser bakom sig för 

en stund”.  

“Komma bort från stadsmiljön”.  

“Ett avkopplande andrum för alla”.  

“Nästan som en syresättande oas”.  

“Andningshål, viktigt i en stad när man inte har egen uteplats”.  

  

Det finns ett tydligt mönster i respondenternas svar. En vilja att andas ut, komma bort från 

vardagen, koppla av i en lugnande oas och där det finns möjlighet för sociala aktiviteter och 

möten. Man kan se vissa teman bland respondenternas svar: rekreation, möten, avkoppling 

samt ekologiska värden.  
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4.2.2. Citat från fråga nr 10  

Fråga: Är det något du vill tillägga? Kommentar: åsikter om parken, kommunens arbete, 

brister, styrkor - öppna synpunkter.   

  

“Fin, bra plats. Kanske att man under vinterhalvåret kunnat anordna något utomhus med 

infravärme som ett sätt att kunna umgås, flytta ut en del av arbetet i museet, kanske även flytta 

ut en kiosk på sommaren”.  

“Ta inte bort grönområden, bygg inte för tätt”.  

“Jag bor på annan ort så just museiparken är inte viktig för mig men att det finns såna här 

parker är viktigt!”.  

“Skulle vilja ha något fik där man kan köpa exempelvis dricka eller glass”.  

  

Här kan man utläsa att respondenterna lyfter ett högre samhälleligt perspektiv, exempelvis 

genom att utöka parkens användningsområde så man kan vistas där även vintertid. Det finns 

även en vilja att uttrycka att parken är viktig för användarna och något man vill bevara.  

  

4.3. Resultat av observationer  

Det fanns en tydlig skillnad i folkmängd i parken under olika tidsintervaller. Innan kl:12 

kunde vi se att många nyttjade parken, speciellt barnfamiljer och motionärer. Vid kl:12 avtog 

mängden barnfamiljer i parken och människor som åt lunch och de som rastade sina hundar 

blev vanligare inslag i parken. Från kl:13 och framåt byttes personerna som åt lunch i parken 

ut till ungdomar och en del barnfamiljer.  

Under de veckodagar vi satt i parken kunde vi se att majoriteten bestod av barnfamiljer och 

pensionärer. Vi rörde oss runt i nästan alla delar av parken för att få en bra inblick i hur 

besökarna orienterade sig och vilka vägar man tog. Några kom in via Sandgrunds hållet, andra 

gick in via den stora ingången till parken och därefter tog en promenad utmed vattnet.  

Vi skissade upp parken för att göra ett flödesschema och för att sedan försöka upptäcka 

mönster i hur besökarna använde sig utav parken (se bilaga II-V). Resultatet vi fick var att 

rörelsen i lekparken finns där oavsett väder, men att den följer olika tidsintervaller. De 
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grönytor som är öppna används vid fint väder av människor som vill ha picknick eller bara 

ligga i solen. Vid dammen mellan pergolan och gamla byggnaden finns bänkar - de användes 

ofta och av olika åldersgrupper. Där satt stundvis äldre på bänkarna och samtalade och 

stundvis yngre, vissa av dem hade med sig lunch.  

  
4.3.1.Utdrag av observationsanteckningar  
  

Tisdag 14/5 - 11:30 - 13:30   

Vi har genomfört en fältbaserad observation. Genom att sitta i parken på en öppen yta var det 

enkelt att smälta in och med det skapade vår närvaro ingen påverkan på människors beteenden 

i parken. Med eller utan vår närvaro hade deras beteende troligtvis varit detsamma.  

Vi började med att anteckna saker vi såg kring miljön - sol och lite blåsigt. Säsongen är sen 

vår och det medför grönska i träd (dock är det pollensäsong så på bänkar och runt omkring 

finns det en del pollen). Samt att tulpanerna i parken var i full blomning. Intryck vi fick av 

parken var att den var vacker, den kändes planerad och lite vildvuxen samtidigt. Planerad 

genom sina moderna inslag av konst och att vissa byggnader (som ingången - entrén) består 

av raka linjer och enkla linjer i sitt uttryck vilket skapar en relativt modern känsla. Det 

vildvuxna kan sammanlänkas med de äldre träden som vuxit upp på platsen och fått sina 

unika uttryck och formats av väder, vind och utefter sina egenskaper. Träden har alla långa 

stammar och har yvig grönska upptill, vilket vi reflekterade över kan ha positiv inverkan i en 

park med mycket barn - då man har god uppsikt hela tiden. Till skillnad från om man valt att 

plantera mycket buskar etc. vilket hade skapat ett mer stängt intryck av parken med flera 

illustrativa hinder för ögat och rent fysiskt. Det finns såväl planerat vatten som naturlig 

vattenkälla. Båda har man planerat för och försökt få ut det bästa av platsens förutsättningar. 

Något vi saknade är foodtrucks med billig mat som man kan ha säsongsvis - vi bor i Sverige 

men man kan ha mobila foodtrucks under de fyra-fem månader som vårt klimat faktiskt 

tillåter det. Vi diskuterade att en sådan utformning skulle kunna bidra med att fler samlas i 

parken samt att åldersspannet ökar och man får fler unga vuxna. Samt att om man som 

mamma går dit med sina barn behöver man inte inhandla lunch på museet för dyra pengar 

eller planera och ta med själv. En foodtruck skulle lätt kunna lösa lunchen på ett smidigt och 

inte för dyrt vis. 
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Måndag 20/5 13:00-15:00  

Varmt väder, fast regn i luften och kvavt. Rörelse i lekparken och några få som motionerar 

och tar promenad med sin hund. I lekparken utförde vi enkätundersökningar och i samband 

med dessa började vissa personer att samtala med oss kring parken. En förälder var hitflyttad 

med tre barn från Stockholm. Denne ansåg att Museiparken är den enda parken i Karlstad där 

man inte känner sig instängd eller begränsad. Den öppna ytan ger översikt samt att den konst 

som finns bidrar med en extra känsla till parken. En annan förälder beskrev parken som viktig 

för dennes psykiska mående då den bidrar till möten med andra föräldrar och att få komma ut 

från hemmet (denne är föräldraledig) varpå den andra föräldern nickar och instämmer. Lägger 

till att det är en fin plats för såväl planerade möten som nya, spontana möten mellan 

människor - ett sätt att komma ut från hemmet och att barnen får öva på att leka med andra 

barn, lära sig vänta på sin tur och att samspela. Det de bägge saknade är en kiosk eller 

liknande där man kan köpa glass, vatten, smoothies eller mindre små rätter med mat.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

   

40  
  



5. Analys  

  
Precis som Arvidsson (2012) lyfter har vår studie visat att värden som rekreation har en stor 

plats även för de respondenter vi tillfrågat i Museiparken. Arvidsson (2012) lyfter även Patrik 

Grahns forskning, där rekreation är i fokus, och detta kunde vi knyta an till vår fältbaserade 

observation. Studiens observationer tydliggör Museiparkens användningsområden där 

rekreation, sociala möten samt fysisk aktivitet är teman som återkommer. Ser vi till studiens 

syfte så stämmer detta väl överens med resultatet studien uppnått. Vi får fram ett tydligt svar 

från användarna om varför och hur de använder parken.  

I studiens analys presenteras citat från enkätstudien där respondenternas svar analyseras och 

sammanvävs med teori. Därefter kommer en analys av resultatet av observationerna även den 

kopplat till teorin.  

  

5.1. Enkätundersökning  

Författarnas analys av citaten från fråga nr 7 och nr 10.  

Fråga nr 7: Vad tror du parken har för en funktion för en stad?  

Analys: Teman som återkommer i citaten är en plats för alla, rekreation och som stimulerar till 

möten. Jämför vi detta med Karlstad kommuns vision kan man se att allas behov till 

grönstruktur ska tas tillvara och att det stadsnära friluftslivet är viktigt. Samt att parken har en 

positiv inverkan på den fysiska och psykiska hälsan. Ur ett folkhälsoperspektiv beskriver 

kommunen att det är viktigt att ha närhet till grönstruktur. Detta kan ses och sammankopplas 

med hur användarna av parken upplever dess funktion för en stad och med det vad 

grönstrukturen har för betydelse för en stad. Respondenternas svar påvisar att det är just de 

sociala värdena och hälsoperspektivet som väger tyngst. På samma sätt som de sociala 

värdena väger tungt i studien och tyder på positiva effekter av parken så kan inte denna studie 

påvisa vilka sociala bitar som kan bidra med en eventuell exkludering av människor i parken. 

Arvidsson (2012) belyser att det finns de som anser att grönområden separerar människor och 

den bebyggelse som finns i staden och att det då skulle bidra med att sätta upp barriärer såväl 

socialt som rumsligt. Detta kan vara en av förklaringarna till att vissa beslut som tas inte 

gynnar de gröna områden i staden då de kan ses som ofärdiga. Några av de människor som 

arbetar med stadsutveckling kan också se stadens grönområden som ett område i väntan på 
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exploatering. Detta är ytterligare ett bevis för att begrepp som hållbar stadsutveckling är 

komplext och innehåller många olika perspektiv som ska sammanflätas till en helhet. Det 

såväl fakta från kommunen och forskning tyder på är att grönstruktur och parker är viktigt 

även för att sudda ut samhällets barriärer när man talar om samhällsklasser och olika typer av 

människor. Arbetet kan dock inte påvisa om dessa argument stämmer där en jämförande 

studie hade varit nödvändig såväl parker emellan men också för svårigheten att nå de 

individer som inte nyttjar parken. För att återkoppla till svaren kan vi förstå att det är viktigt 

från kommunens sida att låta grönområden vara orörda. Det är viktigt att den hållbara 

stadsutvecklingen går hand i hand med närheten till grönstruktur. Detta utifrån 

folkhälsoperspektivet, när det kommer till parkers funktion för en stad.  

  

Fråga nr 10: Är det något du vill tillägga? Kommentar: åsikter om parken, kommunens arbete, 

brister, styrkor - öppna synpunkter.  

Analys: Det som kan utläsas av svaren är att flera människor uttrycker en önskan att bredda ut 

området, användningsområdet och årstiderna för parken. Att man dels flyttar ut konsten eller 

att man anordnar saker som stimulerar till möten även på vintern. Även en avsaknad av mat 

eller dryck som inte är för dyrt eller är komplicerat att få tag på uttrycks. Vår tolkning är att 

man inte alltid vill behöva gå in och köpa mat utan man vill ha ett mindre motstånd. 

Besökarna vill istället få vistas på ett enkelt vis i parken och på ett lika enkelt vis kunna köpa 

sig något att äta eller dricka för att fortsätta sin primära syssla - att vistas i parken. Byter man 

här miljö och sysselsättning till att gå in på en restaurang för att äta blir sysslan och den 

sociala miljön och dess såväl förutfattade sociala regler som ett avbrott från det man vill göra 

och inte en förlängning. Inte enbart enkelheten utan också priset nämnts vid flertalet gånger 

från de respondenter vi samtalar med under informella former. Vår tanke här är att man skulle 

kunna använda foodtrucks som ett komplement. Foodtrucks kan användas de månader som vi 

i vårt klimat kan äta ute. Man kan anpassa maten och priset samt bygga upp enklare alternativ 

för sittplatser etc. Ett motstånd som kan uppstå vore att de redan befintliga restaurangerna 

skulle se detta som en konkurrens. De respondenter vi samtalat med uttryckte dock att de 

ansåg att de befintliga restaurangerna och en eventuell foodtruck inte hade samma kunder - de 
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som inte har råd att köpa lunch på museet når inte museet oavsett. Då kan en foodtruck bli ett 

komplement istället för en konkurrent.  

  
5.2. Observation  
Analys: Inom den geografiska ytan har vi sett olika rörelsemönster och utläst vad besökarna 

använder parken till. Vi kan se att några av de personer som vistas i parken gör det för att 

njuta av miljön, se på blommor och få en stunds avkoppling. Här kan man se att den fysiska 

planeringen är av stor vikt då rörelsemönster hos användarna av parken är beroende av de 

fysiska hinder som finns, alternativt de attraktiva ytor som möjliggör för hur man rör sig i 

parken. Kommunens vision över hälsan hos invånarna i staden är av stor vikt. Rekreation 

nämns vid flertalet tillfällen och är även här av hög vikt och som möjliggörs av den fysiska 

planeringen av grönområden. Som vi kan utläsa av fältstudien stämmer det överens med 

besökarnas användningsområden av parken - att det är en oas för avkoppling, rekreation, 

motion, lek och möten. Det vi såg var att några som vi observerade motionerade, både 

sprang/joggade och rastade sin hund. Flera av besökarna motionerade även med barnvagn och 

vissa stannade till i lekparken efter sin motionsrunda för lite lek. Vi observerade flera möten 

mellan människor där flera individer möttes upp och sammanstrålade. En del besökare satt 

kvar efter sammanstrålningen på bänkar för att prata medan andra fortsatte för att exempelvis 

motionera.  

  

Det som går att utläsa här är att parken är en plats där man som användare får tillfälle att njuta 

och unna sig en avkoppling. Utan att andra människor runt omkring dig egentligen kan utläsa 

så mycket av dig. Men kanske störst är möjligheten att man rör sig i ett fritt område utan 

affärer eller där det är mer socialt accepterat utifrån samhällets sociala mönster att man måste 

konsumera någonting. I en park till skillnad från ett café, kan man sitta och koppla av utan 

något köptvång. Parken kan ses som en fri oas i staden oavsett besökarnas syfte med sin 

vistelse i parken. Däremot ses inte parken som en fri oas av alla människor. Det finns de 

individer som inte uppskattar parkens fria ytor och omfånget av de människor som vistas där, 

som tidigare nämnt kan vissa personer med exempelvis social fobi inte nyttja parken i samma 

utsträckning som individerna som vi observerade. Samt vill vi med studien belysa att lika väl 

som den rådande kulturen, det kittet som vårt samhälle är byggt av, kan verka för 
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inkluderande och sammanhållning även kan skapa exkluderande och utanförskap. Dessa 

upplevda sociala normer befäst i våra samhällen och finns med i våra offentliga rum. Vår 

studie når inte att analysera detta upplevda utanförskap närmare då det skulle innebära att 

studien behövde nå de människor som inte använder parken alternativt använder parken 

sällan. Vår studie syftar till att ta reda på hur och varför parken används av de som använder 

parken.  

Under vår fältstudie ville en del människor inte svara på vår enkätundersökning, dessa 

personer verkade vilja vara själva och bara få vara ifred. Andra personer som satt med 

mobilen och pratade eller personer som satt och åt lunch valde vi att inte gå fram till, endast 

för att inte riskera att störa personen ifråga. Huruvida detta skulle ha en betydande inverkan 

på vårt resultat har vi diskuterat. Det vi sett är att det inte går att urskilja en specifik typ av 

människa (ålder, kön el dyl.) som alltid nekade att svara på vår enkät - därav finns ingen 

generaliserande möjlighet av icke svarande respondenter. Detta bidrar med att vi anser att de 

svar vi fått gott motsvarar respondenternas åsikter om Museiparken, grönstruktur, dess 

betydelse och inverkan.  
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6. Diskussion  

 
Syftet med denna uppsats har varit att få en insikt i och beskriva hur människor som nyttjar  

Museiparken uppfattar parken och vad de använder parken till. Vår utgångspunkt har varit 

Museiparken i Karlstad och de sociala värden som parken bidrar till. Vårt syfte har varit att se 

vad besökarna använder parken till och vad de anser att parken har för betydelse för staden. 

Denna fakta har vi sedan kunnat jämföra med Karlstads kommuns vision kring grönstruktur 

och parker för att se om visionen och den faktiska upplevelsen stämmer överens.  

 

Ur ett samtidsperspektiv är det en fördel kring grönstruktur att vi idag börjar förstå värdet av 

naturen. Även om vi har lång väg kvar. Dessa aspekter påverkas av både ekonomi och sociala 

värden. I och med globaliseringen och urbaniseringsprocesser förändras vårt fysiska rum och 

därmed grönstrukturen. Städer får fler och fler invånare som är i behov av en bostad. Trenden 

idag går åt att man inte ska exploatera staden utåt för att inte ta av bördig mark samt att man 

inte ska bli beroende av bilen. Detta innebär att städer byggs inåt och att bostäder byggs 

genom förtätning och att marken måste tas av exempelvis befintliga grönområden. Vår studie 

har velat belysa de sociala värden som närhet till grönstruktur har för individer i deras 

vardagliga liv i form av sociala möten, hälsa och rekreation. 

 

Ett begrepp som vi sprang på i början av arbetet och som genomsyrar vårt arbete är socialt 

hållbar stadsutveckling. Vilket för oss har blivit ett motstridigt begrepp där kommunen å ena 

sidan vill nyttja stadens mark för att bygga bostäder men där vi anser att det är av största vikt att 

även våga behålla områden gröna. Forskning visar att människan mår bra av att vistas i det gröna 

och ha naturen nära samtidigt som man inte vill ta av bra mark och expandera staden utåt - utan 

trenden är förtätning. Någon mark behöver man ju ta av och frågan är hur kommunen prioriterar 

sin mark - vart anses det legitimt att ta av mark?  

Begreppet och åsikterna om grönstruktur går därmed isär och de olika värdena som detta 

medför bildar paradoxala värden. Stundvis känns det svårt att fokusera på en begränsad yta 

när man talar om grönstruktur och vikten finns också i att lyfta blicken och se en större helhet.  
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En annan motstridighet i detta begrepp kan knytas an till etiska aspekter i form av vad man 

har för regler i en park och vad som händer om man bryter mot dessa. I vårt samhälle råder 

flera kulturer. I just parker har vi tidigare beskrivit hur en park kan vara en plats där 

människor från olika samhällsklasser kan mötas. En del i detta är att i parken finns inget 

konsumtions krav så oavsett inkomst kan man mötas utan att man som låginkomsttagare 

behöver känna sig utanför. Vilket man troligtvis kan uppleva om man vistas i en galleria där 

det finns få platser att sitta på om du inte konsumerar. Parker däremot kan ha andra 

problemområden. Hur skulle det upplevas om det kom tio barn och började spela fotboll där 

någon sitter med sin picknickfilt? Eller om ungdomar har med sig högtalare till parken och 

lyssnar på hög musik? Det finns en mängd oskrivna regler över parkens yta och de sanktioner 

som en individ kan få handlar mer om sociala sanktioner än något annat.  

 

Vi har tittat på Karlstad kommuns vision kring grönstrukturplaneringen, för att sedan jämföra 

detta med fältstudiens resultat och se om visionen stämmer med den faktiska upplevelsen och 

användandet av parken.  

Vi förstår att just Museiparken i Karlstad är en speciell park och har sin specifika karaktär. 

Det är en central park som dels ligger geografiskt nära centrum, har fina fördelar med vatten 

runt om samt att man här valt att planera för såväl lek som för kulturevenemang. Museiparken 

har goda förutsättningar för att locka ut folk i parken, just för att den ligger centralt i staden 

och har en trevlig miljö att vistas i. Då många individer nyttjade parken och verkade uppskatta 

parken i sin helhet. Studien påvisar att arbetet från kommunens gröna-vision stämmer bra 

överens med medborgarnas upplevelse av den. Kommunen tar upp ledord som hälsa och 

rekreation där man beskriver parkens roll i samhället som ett viktigt offentligt och socialt rum 

som binder samman staden. Parker skapar närhet och en bra trivsel-miljö. Arvidsson (2012) 

beskriver även att den grönska som finns i parken har en betydande roll för vår psykiska och 

fysiska hälsa. Även i Karlstads kommuns Översiktsplan kan man läsa att närhet till 

grönområden främjar en bättre psykisk och fysisk hälsa. Jämför vi detta med de svar vi fått in 

av våra respondenter stämmer de väl överens med kommunens vision. Besökarna som 

vistades i Museiparken anser att parken är viktig utifrån såväl rekreation som sociala möten 

samt att de fungerar som en syresättande oas för staden. En plats att andas ut på.  
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Kommunen beskriver vidare vikten ur ett folkhälsoperspektiv att ha tillgång till tätortsnära 

grönstruktur samt upplevelsen av livskvalitet. De gröna områdena fungerar som viktiga 

sammanhållningar för människorna som bor i närheten och skapar en bra trivsel-miljö att 

vistas i enligt Björk et al. (2008).  

När det kommer till kommunens intresse för att bygga en attraktiv stad kan man se hur de 

sociala, ekologiska och ekonomiska värdena går ihop. Om invånare anser att den största 

attraktionskraften i en stad faktiskt är närhet till grönområde, som enkätundersökningen 

visade i “Karlstads framtida utveckling”, så ligger det ju i kommunens intresse att arbeta med 

detta. Kommunens arbete och vision skapar då en stad där fler vill bo. Detta gynnar ekonomin 

i staden. Men det är även här som det komplexa finns. Med en större efterfrågan på bostäder 

då befolkningen ökar så visar trenden på förtätning i våra städer att man måste ta av någon 

mark. Man får hoppas att de gröna strukturerna i staden genererar så pass höga värden för 

medborgarna så att kommunen tänker sig för innan man tar av mark även inom 

förtätningsområden.  

De gröna områdena verkar uppskattas av individerna som visats där. Under observationen var 

det många familjer som var där med sina barn och aktiverade dem. Att aktivera barn och få 

dem naturligt att komma till parken kan göra att de i framtiden när de är äldre fortsätter 

använda parken även om deras föräldrar inte är med.  

Som både teorin, fältstudien samt enkätsvaren tyder på är att parken används till rekreation 

där hälsa är en faktor, både utifrån motion men lika viktigt är avkoppling. I vårt samhälle där 

man kan se att en av våra livsstilssjukdomar är psykisk ohälsa som Arvidsson (2012) 

beskriver har man sett att om man vistas i naturen så sjunker stressnivån hos människan. Här 

anser vi att parken är en del av stadens medborgares tillflykts platser för avkoppling.  

Möten mellan människor är ett annat tema som tagits upp i studien - både av  

enkätundersökningen men också under vår fältbaserade observation. Parken kan stimulera till 

sociala möten och det visade sig i flera av de informella samtalen vi hade med människor som 

vistades i parken. Vilket var personer som var föräldralediga och som kände att de behövde få 

komma ut från hemmet. Respondenterna beskrev också, som nämns i våra anteckningar från 

fältstudien, att barnens möte med andra barn även ger dem färdigheter rent socialt i hur man 

väntar på sin tur, samarbetar med andra etc. Här kommer flera av de sociala värden in som 
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kan lyftas till ett högre samhälleligt perspektiv som ändå tränas i de små områdena och för 

våra yngsta samhällsmedborgare. Den sociala integrationen handlar inte enbart om att 

integrera med andra genom exempelvis samtal. Social integrering kan även handla om att 

människor i parken delar en upplevelse tillsammans - detta bidrar till en vi känsla i samhället 

och kan förankras till den kultur som kommer finnas i samhället. Precis som vi beskrev kultur 

i detta sammanhang så handlar det om själva kittet mellan människorna i ett samhälle.  

Som tidigare diskuterat i uppsatsen, främjar det folkhälsan att vara ute i naturen. Utifrån vårt 

resultat på frågan “vad använder du parken till?” svarade många att de lekte med sina barn, 

fikade och hade socialt utbyte med andra människor. Ett svar som vi tycker stämmer bra 

överens med när vi satt och observerade individerna i parken. Parken används på många olika 

sätt. I denna uppsats har författarna kommit fram till att grönytor är otroligt viktigt för stadens 

invånare.  

Parken verkade uppfylla många individers behov exempelvis genom att man kunde ta en paus 

i vardagens stress, äta sin lunch ute, gå en promenad, rasta hunden, leka i lekparken, träna etc. 

Det tyder på att arbetet hos kommunen återspeglar sig bra hos individernas behov i vardagen. 

Resultatet av frågan samt med de observationer vi har gjort är att parken nyttjas på många 

olika sätt beroende på väder, ålder och familjebildning. Vi kan se att parken används som 

avslappning, avkoppling, rastning av hundar, lek, träning, möten etc.  

Vid en jämförelse av vår studie med Medinas studie kan man utläsa att resultatet av hur 

parker används får samma utfall, dvs medborgare använder parker till återhämtning, motion, 

rekreation, uteliv etc. Parken ses som en viktigt del på såväl individ- som på samhällsnivå då 

dess effekter påverkar folkhälsan på ett positivt vis. Närheten till grönområden är av stor vikt 

och en av de stora frågorna är hur vi gynnar en vidare folkhälsa där vi ser samspelet mellan 

hälsan och användandet av parken i en samtid där stadens medborgare ökar och förutsätter 

fler bostäder. 

Med kritiska ögon skulle författarna vilja lyfta att i vår studie har 47 enkätundersökningar 

gjorts och analyserats och presenterats. Vårt arbete skedde under en begränsad period under 

våren vilket resulterade i en relativt snäv syn på vilka som använder parken och hur den 

används. Hade författarna gjort undersökningen under en längre tid och under flera årstider 

hade säkerligen utfallet om hur medborgare använder parken blivit annorlunda dvs, fler eller 
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färre användningsområden beroende på årstid. Det positiva i studien är att det resultat vi fått 

kan jämföras med andra vetenskapliga artiklar på ämnet där flera empiriska datainsamlingar 

gjorts. I en jämförelse med den datan har vi kunnat urskilja vissa likheter med vårt resultat. Då 

främst när det kommer till användandet av parken och dess betydelse ur ett socialt perspektiv. 

En annan faktor författarna skulle vilja belysa är att trenden i vår samtid har ett stort fokus på 

att främja en social hållbar stadsutveckling där grönområden spelar en stor och central roll.  

  

Förslag till fortsatt forskning.  

Hur ska medborgaren kunna nyttja parken vintertid?  Många känner sig mer ensamma under 

vintertid med färre ytor att socialisera sig, detta kan bidra till en försämrad psykisk hälsa (som 

är en av vår samtids livsstilssjukdomar).  
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7. Slutsats  
 

Vi har med vårt arbete kommit fram till att parken nyttjas ungefär på det sättet vi kan utläsa 

på kommunens hemsida att det är tänkt. Parken uppfattas positiv och inbjudande. I parken 

väljer besökarna att motionerna, koppla av och ta en picknick i det gröna. Vilket 

överensstämmer med visionen som Karlstad kommun har kring grönstruktur.  

Följaktligen kan vi se en trend som kommit fram under senare tid, att ta tillbaka planeringen 

kring Ebenezer Howards utopi om Trädgårdsstadens utformning med grönstrukturen i fokus 

och där man förstår dess betydelse för alla värden - sociala, ekologiska samt ekonomiska. 

Detta kan komma att främja den hållbara stadsplaneringen över tid och skapar en god grund 

för hållbar utveckling.  

Vi anser att vi har fått bra svar på våra forskningsfrågor och arbetet har gett oss en djupare 

kunskap och insikt om parkers betydelse för medborgarna i Karlstad. Samt Karlstad kommuns 

arbete och vision kring grönstruktur.  
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9. Bilagor  

Bilaga I  

Frågeställningar till enkätundersökning:  

  

1. Ålder:  

18-25  

25-50  

50+  

  

2. Kön  

Kvinna  

Man  

  

3. Hur långt har du från ditt hem till parken?  

a) inom 300m  

b) inom 1km  

c) längre bort än 1km?  
  

4. Hur trivsam tycker du parken är?  

0————————————————————————10  

Inte alls trivsam Mycket trivsam  

  

5. Hur ofta är du i parken?  

A) 1gång/veckan  

B) 2ggr (eller flera)/veckan  

C) Färre än 1 gång/veckan  

  

   
6. Vad gör du oftast i parken?  

  

Eget svar _________________________  
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Förslag om respondenten inte riktigt vet hur denne ska svara:  

A) Rasta hunden  

B) Leka med barnen  

C) Njuta av det gröna  

D) Dricka kaffe/ ha picknick = socialisera sig.  

E) Sportaktiviteter  

F) Går hit när det är organiserade evenemang  

  

  

7. Vad tror du parken har för funktion för en stad?  

Eget svar ______________________________________  
  

8. Hur tar du dig oftast till parken?  

A) Gång  

B) Cykel  

C) Buss  

E) Bil  
  

9. Hur viktig är parken för dig?  

0 ————————————————————————————10  

Inte alls viktig                                                                                Mycket viktig  

  

  

10. Är det något du vill tillägga?  

Kommentar: Åsikter om parken, kommunens arbete, brister, styrkor - öppna synpunkter.  
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Bilaga II 
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Bilaga III 
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Bilaga IV        
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Bilaga V 
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