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Abstract 
 

Ekosystemtjänster är ett viktigt begrepp för att sprida förståelse om naturens värde för 

människan och det finns ett flertal kategorier av tjänster som naturen bidrar med. Vissa 

tjänster är mer aktuella än andra beroende på vilken miljö man fokuserar på, och i detta 

arbete ligger fokus på att utvärdera reglerande ekosystemtjänster i stadsmiljön då grönytor 

i dagens städer hotas allt mer och mer av bebyggelse. Jag har undersökt träden i tre olika 

grönområden, två parker och ett mindre skogsområde, i Hässleholms tätort för att ta reda 

på vad för ekosystemtjänster stadens träd bidrar med och om det finns skillnader mellan de 

olika områdenas effektivitet för en god stadsmiljö, baserat på tjänsterna de ger. Jag har 

undersökt faktorer som trädens storlek, trädslag, sammansättningen av trädslag i de olika 

områdena, diversiteten i områdena samt densiteten av träd. Jag fann till exempel att de två 

parkerna var de områden som hade högst diversitet av träd med stor marginal, men att 

medelomkretsen av träden i alla områdena var mer jämn. Då både en hög medelomkrets, 

som återspeglar trädets storlek, och hög diversitet är faktorer som ger bättre 

ekosystemtjänster, så skulle man kunna dra slutsatsen att den park som hade högst värden 

för båda dessa faktorer är det område som är mest effektivt med avseende på de reglerande 

ekosystemtjänsterna från träden. Dock finns det många andra faktorer att ta hänsyn till 

och andra aspekter som kan påverka hur bra ett område är baserat på dess 

ekosystemtjänster. 

 

1. Introduktion 

 

Samspelet mellan alla faktorer i naturen är det som håller liv i allt på Jorden. Vi har alltid varit 

beroende av naturen, och fast vi nu har utvecklat våra samhällen till dagens skala så är vi minst 

lika beroende av naturen och tjänsterna vi får genom Jordens alla ekosystem. Tjänsterna kallar vi 

ekosystemtjänster och de kan delas in i olika kategorier beroende på vad de bidrar med. 
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Kategorierna av tjänster är de stödjande, försörjande, kulturella och reglerande 

(Naturvårdsverket, 2014; Granath et al., 2012). De stödjande tjänsterna kan man säga är de 

grundläggande tjänsterna som gör det möjligt för resten av systemet att fungera så att de övriga 

tjänsterna kan utföras (Naturvårdsverket, 2015). I denna kategori inbegrips bland annat 

fotosyntesen, jordmånsbildning samt biogeokemiska kretslopp och ibland även biologisk 

mångfald (Granath et al., 2012). De försörjande tjänsterna innebär sådant som naturen bidrar med 

som ger oss energi, föda och vatten, alltså grundläggande aspekter som vi fysiskt behöver för att 

kunna leva, och även material vi använder (Naturvårdsverket, 2015). Exempel på sådana tjänster 

är att naturen ger oss trävirke, dricksvatten och spannmål (Granath et al., 2012). Kulturella 

ekosystemtjänster har och göra med sådant som ger människor upplevelser och en direkt känsla 

av välbefinnande, det kan vara genom att man helt enkelt kan vistas i naturen eller promenera i en 

park (Speak et al., 2015; European commission, 2015). Slutligen finns även de reglerande 

ekosystemtjänsterna som styr mer storskaliga processer som pollinering av växter, rening av 

vatten, klimatreglering, vattenreglering, luftrening och nedbrytning (Naturvårdsverket, 2014).  

Reglerande ekosystemtjänster är väldigt grundläggande och speciellt viktiga i samhället 

då de i stor skala kan påverka klimatet beroende på hur vi väljer att utnyttja dessa tjänster. I 

tätorter kan de reglerande ekosystemtjänsterna ha extra stor betydelse då de kan ha tydliga 

ekonomiska och praktiska värden. Man kan spara energi och pengar eller anpassa planeringen av 

stadens utformning för att kunna stå emot förändringar i klimatet, och då utnyttja naturens 

processer för att skydda staden (Granath et al., 2012). Detta kan ske genom till exempel 

skuggning från vegetation, vilket kan spara energi då byggnader och andra platser i den urbana 

miljön kyls ner på naturlig väg. Bebyggelse kan även skyddas från stormar och oväder genom 

växters, och framförallt träds, vindskyddande förmåga. Växterna skyddar även från UVB-

strålning och bevarar luftfuktigheten i omgivningen (Granath et al., 2012).  

Det finns också viktiga reglerande tjänster som är kopplade till dagvattenhanteringen i den 

urbana miljön (Fazio, n.d.). Här är både vegetation och mark viktiga faktorer för att minska flödet 

av vatten (Fazio, n.d.). Befintliga vattensamlingar har också stor betydelse då de kan fungera som 

uppsamlingsplatser av vatten vid höga flöden eller översvämningar (Granath et al., 2012). Flödet 

och den mängd vatten som måste tas om hand kan i första hand minskas genom att träd och 

buskar kan hålla vatten då regnvattnet som når träden och buskarna stannar på stam och blad 

innan det rinner vidare ner till marken (Fazio, n.d.). På så sätt tar det längre tid för vattnet att nå 
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ner till marken och därför blir även flödet av vatten långsammare (Fazio, n.d.). Vattnet uppe i 

trädkronorna hinner dessutom till viss del avdunsta tillbaka till atmosfären igen, vilket betyder att 

en mindre volym av vatten når marken, än om det regnat på bar mark (Fazio, n.d.).  

Ytan på marken är det som vidare spelar roll i hur mycket vatten som måste tas om hand 

(Fazio, n.d.). Vid regnfall på en hårdgjord yta, som en asfalterad väg, rinner största delen av allt 

vatten som når ytan bort och vidare ner i brunnar till hantering som kostar samhället pengar, och 

brunnsystemet kan även bli överbelastat vid kraftigt regn (Deak Sjöman, n.d.). Landar regnet 

istället på en grönyta, som en gräsmatta, så filtreras vattnet ner genom marken där sedan växter 

kan ta upp det genom sina rötter (Fazio, n.d.). Det vatten som tar sig längre ner genom 

markskikten kan slutligen bilda grundvatten som vi sedan kan ta upp som dricksvatten (Fazio, 

n.d.). Det finns uppskattningar på att bara 5-15 % av det regnvatten som hamnar på grönytor 

rinner iväg över marken, medan ungefär 60 % av regnet som landar i städer utan grönytor blir 

kvar på marken och leds vidare i brunnsystemet (Bolund and Hunhammar, 1999). 

Luftrening är en annan reglerande tjänst som har stor betydelse, speciellt i städerna där det 

sker ett kontinuerligt utsläpp av föroreningar från exempelvis trafiken (Selmi et al., 2016). 

Träden spelar här en betydande roll då de renar luften från dessa föroreningar genom att de kan 

absorbera partiklar som fastnar på bladen eller barren (Sæbø et al., 2012). 

Med den snabbt växande befolkningen i världen sker förtätningar av städerna som kan 

hota urbana grönytor och därmed viktiga ekosystemtjänster i stadsmiljön (Boverket, n.d.). På 

grund av detta har man på senare tid börjat uppmärksamma vikten av naturliga inslag i tätorterna 

och man har därför även börjat ta hänsyn till grönytor i stadsplaneringen på ett annat sätt 

(Boverket, n.d.). Idag finns begreppet ekosystemtjänster också nämnt i de svenska 

miljökvalitetsmålen (Miljömål, 2014). I ett av etappmålen står det till exempel ”Senast år 2018 

ska betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster vara allmänt kända och 

integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i samhället där 

så är relevant och skäligt”(Miljömål, 2014).  

Som på många ställen i landet börjar förtätning även bli ett problem i Hässleholm, där jag 

haft som uppgift att belysa hur viktiga stadens grönytor är. Syftet med mitt arbete var därför att 

undersöka vad för ekosystemtjänster som finns i staden, med fokus på de reglerande tjänsterna 

som är kopplade till träden. Genom detta skulle jag sedan kunna jämföra olika sorters grönytor 

för att ta reda på om olika slags miljöer kan vara olika effektiva. För att ta reda på detta har jag 
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besökt tre olika platser i Hässleholm, två parker varav en som innehar vattenelement i form av 

dammar, samt ett område mer likt en mindre lövskog inne i staden. I dessa områden har jag 

observerat hur omgivningarna ser ut, samt att jag har gjort en inventering av 50 träd från varje 

område för att kunna undersöka hur olika faktorer hos träden kan ha betydelse för stadens 

ekosystemtjänster.  

Eftersom det är så många faktorer som kan spela in för vad som påverkar 

ekosystemtjänsternas effektivitet, så är det svårt att ställa en precis hypotes om vad som gör att ett 

visst område är bättre än ett annat, speciellt om man i huvudsak bara tittar på en kategori av 

tjänster. Jag tror ändå att trädens ekosystemtjänster generellt bör ha större effektivitet i områden 

med större och fler träd.  

 

2. Metod 

 

2.1 Områdesbeskrivning  

 

2.1.1 Djupadalsparken (fig. 1) 

 

Det första området jag besökte var Djupadalsparken som är belägen i de centrala delarna av östra 

Hässleholm (fig. 4, punkt 1). Detta är en stor park på cirka 4,4 hektar. Parken är kvadratisk och 

mittdelen är nedsänkt i förhållande till omgivande mark, vilket ger parken en skålform. De 

nordliga kanterna av parken är till största del skogslika med lövtäckt mark och en hög 

koncentration av träd av olika storlek, samt buskskikt bland dessa. På marken finns även en del 

död ved. I dessa delar finns stigar samt korgar för frisbeegolf. I den centrala delen av parken är 

miljön annorlunda, med öppna ytor och nedklippt gräs. Här är den dominerande växtligheten träd 

av liknande storlek och en del buskage, som rododendron (Rhododendron). Det finns bland annat 

asfalterade stigar, lekplats, tennisplaner, bänkar och grillplats.  
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2.1.2 Hembygdsparken (fig. 2) 

 

Denna park är placerad i östra delen av staden, söder om Djupadalsparken, har en yta på ungefär 

3,5 hektar och är avlång i sin form (fig. 4, punkt 2). Längst med östra sidan av parken sträcker sig 

en långsmal upphöjning, bevuxen med en hög koncentration av träd av blandade sorter, både löv 

och barr, samt buskskikt och en del död ved. Här finns även en stig för promenader och marken 

är i huvudsak täckt av löv i denna del. I resterande delar av parken täcks marken av gräsmatta och 

mer glest placerade träd. Det finns även en del buskar och rabatter med blommor. I mitten av 

parken finns två stycken inhägnade dammar där änder och måsar trivs. I inhägnaderna kring 

dammarna finns även en hel del stora träd. Runt om i parken finns asfalterade stigar, bänkar och 

lekplats. I denna park finns också ett museum, så det står en del byggnader utspridda i området, 

samt en utomhusscen.  

 

Figur 1. Fotografi av Djupadalsparken från den västliga vägen in i parken. 
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2.1.3 Ljungbacken (fig. 3) 

 

Detta område ligger i västra delen av staden, är ca 1,3 hektar stort och är format som en kulle 

(fig.4, punkt 3). Till skillnad från de andra två platserna är detta område ingen traditionell park 

med öppna ytor och skötta gräsmattor. Istället är platsen mer vildvuxen och marken är i första 

hand täckt av löv, högt gräs och en del blommor (under våren när jag var där). Koncentrationen 

av träd är hög över hela området och det liknar en mindre lövskog med en del inslag av barrträd. 

På marken finns död ved, både större stammar och mindre. Det finns också en mindre plats uppe 

på kullen som är öppen och täckt av gräs, kring denna finns ett par bänkar. Runt om i områden 

går uttrampade stigar för promenader.  

 

 

 

 

Figur 2. Fotografier av Hembygdsparken. Bilden till vänster visar parkens södra del och den högra bilden visar en av 
parkens två dammar. 
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Figur 3. Fotografi av skogen och stigarna i Ljungbacken. 
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2.2 Tillvägagångssätt 

 

För att göra en tydlig jämförelse av träden i de olika områdena har jag fokuserat på att undersöka 

några olika faktorer hos 150 träd, uppdelat på 50 stycken träd i varje område. I de två parkerna i 

min studie valde jag att gå igenom 25 träd i parkernas mittdel och 25 träd vid kanterna av 

parkerna. Detta eftersom parkernas kanter var mer skogslika med en del andra trädslag och högre 

densitet av träd än mitten, där träden var mer utspridda och sammansättningen av trädslag ganska 

enformig. Detta ger känslan av två ganska olika miljöer inom samma park. I det tredje området, 

Ljungbacken, samlade jag data från 50 valfria träd då detta område var mer naturligt än en park 

och hade en ganska jämn fördelning av träd genom hela området.  

Figur 4. De tre undersökta områdenas placering i Hässleholm, där 1 är Djupadalsparken, 2 är 
Hembygdsparken och 3 är Ljungbacken. 



9 
 

De aspekter jag uppmätt för varje träd var trädsläkte och omkrets. För att ta reda på vilken 

sorts träd jag tittade på använde jag mig till viss del av boken Träd och buskar vintertid 

(Georgson, 1977) då träden ännu inte slagit ut. Träd jag var osäker på gick jag tillbaka till en tid 

senare när de börjat slå ut lite för att då lättare avgöra om jag gjort en korrekt bestämning. Jag 

valde att inte gå djupare ner än till släkten vid bestämningen då det kunde vara svårt att 

artbestämma träden utan löv. I samtliga områden fanns träd av olika storlekar, så där jag hade 

möjlighet, alltså där det fanns tillräckligt många träd att välja på, undvek jag att ta med de allra 

minsta träden med en omkrets på cirka 50 cm eller mindre. I övriga fall valde jag slumpmässigt 

ut träd av olika sorter, med tanken att försöka få en bra fördelning av olika slags träd, och mätte 

deras omkrets med hjälp av ett 150 cm långt måttband. Jag mätte omkretsen av träden ungefär 

140 cm upp på stammen från marknivå, och sedan kunde jag räkna ut medelomkretsen av träden 

för varje område. För att se om det fanns en signifikant skillnad i medelomkretsen av de tre 

områdenas träd gjorde jag ett ANOVA-test med hjälp av SPSS statistics, version 22. Med data 

över trädslag räknade jag ut andelen träd av varje släkte i de olika områdena, utifrån de 50 träd 

jag tittat på i varje område. Jag använde data för vilka trädslag som ingick i varje område för att 

kunna räkna ut diversitetsindex enligt Shannon-Wieners index. Detta index visar på 

biodiversiteten av en grupp av individer och diversiteten ökar med ett ökande värde (Kerkhoff, 

2010). 

För att både få fram antalet träd i parkerna samt var dessa är placerade, om detta skulle 

vara av intresse, tog jag GPS-koordinater för alla träd i de centrala delarna av Djupadalsparken 

och Hembygdsparken. Jag utelämnade då kanterna med högre densitet av träd samt de få träd 

som hade en omkrets på mindre än 50 cm på då jag ansåg att det var mer relevant att ta med de 

träd som är större och mer etablerade på plats. Jag tog heller inte med de träd i Hembygdsparken 

som stod innanför det inhägnade området kring dammarna. Eftersom jag tagit koordinaterna för 

träden kunde jag göra en karta för varje område över var de största träden i parkerna är placerade, 

då extra stora träd kan vara av intresse eftersom den höga åldern ofta för med sig fler och högre 

värden (Länsstyrelsen Blekinge län, n.d). På kartorna valde jag att ta med de allra största träden 

som hade en omkrets på mer än 250 cm, då det fanns få träd i denna storleksklass. Jag markerade 

träden på en karta för varje område i ArcMaps. Kartorna finns som bilaga. 

När jag hade antalet träd i de undersökta delarna av parkerna kunde jag räkna ut 

densiteten av träd. För att kunna räkna ut densiteten behövde jag ytan av de faktiska områden 
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som jag markerat ut träden på. Arean av områdena fick jag fram genom att markera ut aktuell yta 

i ArcMaps. Jag valde att inte ta koordinater för alla träd i Ljungbacken och att då inte jämföra 

densiteten av träd i detta område mot de andra två parkerna, för att platsen är så annorlunda från 

parkerna. Ljungbacken har en tydligt högre densitet av träd än Djupadalsparken och 

Hembygdsparken, vilket man kan se bara genom att titta på platsen. 

 

3. Resultat  

 

3.1 Resultat av mätningar 

 

Av de 50 träd jag undersökte i varje område visade det sig att medelomkretsen av träden i 

Djupadalsparken var störst med 153,1 cm, medan träden i Hembygdsparken var minst med 

medelomkretsen 127,6 cm, och träden i Ljungbacken hade en medelomkrets på 139 cm (fig. 5). 

Men skillnaden i medelomkrets mellan områdena var inte signifikant (F=2,532, df=2, p=0,083). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De 150 träd jag undersökte var fördelade på åtta olika trädslag (fig. 6); bok (Fagus), ek 

(Quercus), asp (Populus tremula), björk (Betula), kastanj (Castanea), lönn (Acer), körsbär 
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Figur 5. Medelomkrets i centimeter av träden från tre olika grönområden i 
Hässleholms tätort. n=50. F=2,532, p=0,083 
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(Prunus) och tall (Pinus). I Djupadslsparken var det dominerande trädslaget björk (44 %), men 

även ek utgjorde en stor del av de undersökta träden (22 %). De trädslag som det fanns minst av 

var lönn (4 %) och tall (4 %). Också i Hembygdsparken var björk dominerande (50 %), men här 

var istället lönn det trädslag som utgjorde den näst största delen av träden (16 %). Det fanns 

också mycket tall i Hembygdsparken (14 %), till skillnad från de andra områdena. I Ljungbacken 

bestod den klart största andelen av ek (78 %), där sedan bok var det trädslag som hade näst störst 

andel (10 %) och tall fanns det minst av (8 %) (fig. 6).  

 

 

Shannon-Wieners diversitetsindex visade att i Djupadalsparken hade det högsta värdet och 

därmed störst diversitet av träd. Där visade diversitetsindex ett värde på 1,53. Hembygdsparken 

hade näst störst diversitet med ett värde av 1,45 och i Ljungbackens diversitet var lägst med 

värdet 0,52 (fig. 7). De trädslag som ingick vid uträkningen var de samma som nämnts tidigare, 

alltså de åtta trädslag som de 150 träd jag undersökt bestod av. 
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Figur 6. Andel av olika trädslag i de tre områdena uttryckt i procent. n=50. 
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Densiteten av träd visade sig vara högst i Djupadalsparken med 35,2 träd per hektar. I 

Hembygdsparken var densiteten 18,4 träd per hektar (fig. 8). 
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Figur 7. Shannon-Wieners diversitetsindex för träden i de tre olika områdena. 
Hög biodiversitet indikeras av ett högt värde av diversitetsindex. n=50. 

Figur 8. Densiteten av träd i två parker, uttryckt i antal träd per hektar. 
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4. Diskussion  
 

4.1 Omkrets 

 

Resultatet visade att medelomkretsen av de träd jag mätt var störst i Djupadalsparken, tätt följt av 

Ljungbacken och slutligen Hembygdsparken vars träd hade minst medelomkrets (fig. 5). 

Eftersom jag valde ut 50 träd ur varje område kan valet av träd påverka medelomkretsen. Också 

att jag försökte utesluta de minsta träden gör att medelomkretsen antagligen visar på större 

värden än vad som egentligen stämmer, speciellt då det i kanterna av parkerna och i Ljungbacken 

förekom en hel del små träd i buskskiktet. En anledning till att medelomkretsen i 

Hembygdsparken har minst värde kan också påverkats av att det över lag fanns färre stora träd i 

denna park att mäta, så där fick jag även mäta ett par träd som var lite mindre, som jag annars 

kanske skulle valt att lämna. Trots att det inte var en signifikant skillnad mellan trädens omkrets i 

de olika områdena, tror jag att mina resultat representerar verkligheten någorlunda bra och 

faktiskt kan stämma angående hur medelomkretsen skiljer sig.  

Trädens omkrets återspeglar generellt trädens storlek, då ett träd med en större omkrets 

ofta har större massa, är högre och har större krona (Russo et al., 2016). Tester har visat att 

trädens storlek påverkar deras effektivitet i att rena luften från föroreningar, vilket är något som 

är väldigt viktigt i en stad där föroreningsnivåerna är höga (Russo et al., 2016). Enligt Russo et al. 

(2016) som testade trädens förmåga att rena luften, kunde man se att större träd har en bättre 

förmåga att rensa bort föroreningar från luften. Medelomkretsen skilde sig inte med så mycket 

mellan träden på platserna jag undersökt, så storleken av träden kanske inte är den mest 

avgörande faktorn när det kommer till vilket område som är mest effektiv i avseendet luftrening. 

Det är även känt att träd kan minska avrinningen vid regnfall och på så sätt spara pengar 

då inte allt vatten som når marken om det regnar i en stad måste gå till dagvattenhanteringen 

(Fazio, n.d.). Hur mycket vatten träden kan ta hand om beror bland annat just på trädens storlek, 

eftersom större träd kan hålla större volymer av vattnen på stammar och uppe i trädkronorna 

(Fazio, n.d.). De större träden kan också absorbera mer av vattnet som når marken genom 

rotsystemet och sedan frigörs vattnet så småningom genom transpiration (Fazio, n.d.). En stor ek 

kan transpirera så mycket som 151 liter vatten per dag (U.S. Geological Survey, 2016). Vid ett 

stort antal av större träd kan detta ge klart märkvärda förändringar i luftfuktigheten och 

temperaturen, då det även kyler luften.  

http://www.usgs.gov/


14 
 

Utifrån medelvärdet av träden jag undersökt går de största träden att finna i 

Djupadalsparken, vilket borde göra denna park till det mest effektiva området när det kommer till 

de tjänster som beror på trädensstorlek. Dock ser jag det inte som att en stor medelomkrets av 

träd enbart måste betyda att området på något sätt är bättre. Som jag nämnt tidigare förekommer 

även en stor andel små träd där det finns ett ordentligt buskskikt, vilket egentligen drar ner 

medelvärdet om man ser till alla träd som finns i området. Att det finns träd av alla storlekar, 

även mycket små träd, tyder på att det sker en kontinuerlig föryngring som är högst nödvändig 

för att platsen inte så småningom ska bli tom på träd. 

 

4.2 Andel träd 

Bland 150 träd fann jag åtta olika trädsläkten, vilka gick att hitta i olika utsträckning i områdena 

(fig. 6). I både Djupadalsparken och Hembygdsparken var björk det dominerande trädslaget med 

stor marginal. Detta antagligen för att björk vanligtvis är ett populärt trädslag i parkmiljö, då de 

sprids lätt och växer snabbt (Rytter et al., 2008). Vilka sorters träd som finns påverkar flera 

kategorier av ekosystemtjänster på olika sätt. De kulturella tjänsterna påverkas till exempel till 

stor del på så sätt att vad det är för träd har en inverkan på människor rent emotionellt. Människor 

tycker helt enkelt om att se olika träd olika mycket, en del föredrar att ha ekar omkring sig, 

medan andra föredrar bok, eller kanske tall. Vad för släkte av träd som ger mest värde på detta 

sätt kan man undersöka genom att ta reda på vad för sorter som är mest populära bland folk. 

Vilket trädslag som dominerar kan till stor del påverka de reglerande tjänsterna, speciellt 

filtreringen av föroreningarna i luften (Russo et al., 2016; Sæbø et al., 2012). Det är många 

faktorer som spelar in i vad som avgör hur effektivt ett visst trädslag är, som bladstruktur, 

bladform och hur lång tid per år träden är gröna (Popek et al., 2012; Russo et al., 2016). Träd 

med mer behåring på bladen kan exempelvis vara bättre för luftreningen då partiklar lättare 

fastnar på dessa (Russo et al., 2016). Genom att mäta hur bra olika trädarter fångar upp 

luftföroreningar har man kunnat komma fram till att björk, eller närmare bestämt vårtbjörk, är en 

av de arter som är mest effektiva när det kommer till luftrening, utav de arter som ingick i ett 

försök av Sæbø et al. (2012). Även tall var en av sorterna som var mest effektiva (Sæbø et al., 

2012). Lönn däremot är ett släkte som är bland de mindre effektiva när det kommer till att filtrera 

bort föroreningar, och det gick även att visa att sötkörsbär också ingår bland de mindre effektiva 

arterna, men kan finnas variationer i effektivitet inom släkten (Sæbø et al., 2012).  
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Med den stora andel björk som finns i både Hembygdsparken och Djupadalsparken kan 

man dra slutsatsen att dessa parker är mer effektiva för att rena luften i staden. I en annan studie 

av Popek et al. (2012) visar man att ek, i detta fall rödek, ger ett sämre värde på förmåga att uppta 

partiklar och rena luft, vilket betyder att en stor andel ek inte är lika effektiv som en stor mängd 

björk eller tall. Då Ljungbacken var rik på ek visar detta på ett denna plats antagligen har en 

sämre luftrenande förmåga än de två parkerna. Däremot är ek ett tåligt träd då det bättre på att stå 

emot föroreningarna i luften tack vare bladens vaxartade yta som gör att partiklar lättare blåser av 

eller sköljs bort från bladen (Popek et al., 2012). Detta gör ek till ett trädslag som bättre skulle 

tåla en stadsmiljö, men samtidigt inte är så effektiv när det gäller ekosystemtjänsten luftrening. 

För att koppla till andra kategorier av ekosystemtjänster kan det vara värt att veta att från en mer 

biologisk synvinkel är ek ett trädslag att föredra för att främja den biologiska mångfalden, då 

många arter av framförallt insekter, men också epifyter, är knutna till just ek (Stockholms 

universitet, 2011). 

 

4.3 Diversitetsindex  

Diversitetsindex visade på att det var högst diversitet av trädslag i Djupadalsparken, tätt följt av 

Hembygdsparken och sämst var Ljungbacken där diversitsindex hade ett mycket lägre värde än i 

de övriga områdena (fig. 7). Eftersom de trädslag jag tagit med endast är de som är kopplade till 

de 150 träd jag undersökt, så ger detta inte i alla tre fallen en heltäckande bild av vilka trädslag 

som faktiskt finns på dessa platser. I Djupadalsparken till exempel finns det åtminstone ett par 

fler sorter som jag inte räknat med. Det samma gäller i Hembygdsparken, men antagligen inte i 

samma utsträckning med tanke på att antalet träd i denna park var lägre och väl inne i parken är 

det lättare att få en bild av vad som växer där än i Djupadalsparken. I Ljungbacken däremot fanns 

inte alls en lika stor variation av släkten och arter som i de andra två parkerna, vilket gör 

resultatet för denna plats mer trovärdigt.  

Att större diversitet är bättre på många sätt är ganska självklart, eftersom en mångfald av 

arter är det som bygger upp ett ekosystem, där specifika grupper av organismer upptar olika 

nischer. Diversiteten av träd går även att koppla till ekosystemtjänsten biologisk mångfald. En 

stor diversitet av träd kan nämligen vara fördelaktigt på så sätt att olika arter av djur och växter är 

knutna till specifika trädslag, strukturer, ålder, storlek med mera. Olika slags träd hjälper också 

till på olika sätt rent praktiskt i de reglerande tjänsterna, då en del är bättre på till exempel 
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luftrening som tidigare nämnt. Som exempel är barrträd generellt bättre på att filtrera luften, både 

eftersom arean av barren sammanlagt utgör en större yta än bladen på lövträd och för att barrträd 

inte tappar sina barr på vintern, utan fortsätter vara gröna och därför kan rena luften året om 

(Bolund and Hunhammar, 1999). Dock är barrträd känsligare för föroreningar än lövträd är 

(Bolund and Hunhammar, 1999). Det optimala är därför att ha en variation av trädslag för bäst 

effekt i en stadsmiljö där många faktorer spelar in (Sæbø et al., 2012). Med många olika trädslag 

kan man täcka upp för variationen av fördelar som träden ger beroende på faktorer som hur länge 

och vilka delar av året träden är gröna, hur bladen ser ut, hur stammens struktur är eller hur 

känsliga de är för olika klimat och miljöer.  

Som till exempel Bolund och Hunhammar (1999) kommit fram till i sin undersökning av 

urbana ekosystemtjänster är det ganska självklart att en variation och stor diversitet av arter, både 

inom djurriket och växtriket, är bland det viktigaste för att uppnå så bra förhållanden som möjligt 

i en stads grönytor. En park måste ju på något sätt vara ett småskaligt fungerande ekosystem. För 

att detta ska vara möjligt måste stadens grönytor vara kopplade till andra större ekosystem 

utanför staden för att kunna bibehålla en varierande flora och fauna, då organismer kan ta sig in i 

staden utifrån. Dessa kopplande korridorer kan se ut på många olika sätt, det kan till exempel 

vara trädalléer, gräsmattor eller sammanlänkade trädgårdar (Bolund and Hunhammar, 1999).    

 

4.4 Densitet 

Eftersom det var en självklart högre densitet av träd i Ljungbacken, och det dessutom var svårt att 

räkna träden där, valde jag att endast jämföra densiteten av träd i Hembygdsparken och 

Djupadalsparken (fig.8). Också för att dessa områden är mer lika varandra när det gäller utseende 

eftersom båda är parker. Jag bestämde ytan av de områden jag räknat träden på genom ArcMaps, 

men då det förekommer höjdskillnader i parkerna, framförallt i Djupadalsparken som är formad 

som en skål, så stämmer kanske inte ytan jag fick fram överens med den verkliga ytan som 

egentligen borde vara större. På grund av detta borde densiteten av träd i Djupadalsparken kanske 

vara lägre än mina resultat visar, dock skulle den nog inte bli så låg att värdet hamnar på omkring 

samma som i Hembygdsparken. Densiteten av träd har betydelse på ungefär samma sätt som 

trädens storlek, för som tidigare nämnt är större träd mer effektiva för rening av luften än mindre 

träd, men samtidigt kan mindre träd också vara mer effektiva om det finns många på en viss area 

(Russo et al., 2016). Alltså vore det optimala att ha en hög densitet av stora träd.  



17 
 

Vid bättre planering av fältarbetet hade jag kunnat inkludera Ljungbacken i jämförelsen 

av densitet genom att lägga en transekt på slumpmässig plats i området och räkna träden inom 

denna. Sedan hade jag kunnat anta att densiteten av träd inom transekten var ungefär den samma 

som inom resterande delar av området, och på så sätt fått fram en ungefärlig densitet av träden 

även här. Alternativt skulle man kunna lägga ett par transekter, räkna träden inom dessa och 

sedan använda sig av medelvärdet av antalet träd.  

Man kan även tänka sig att en högre densitet av träd ger mer skugga och mer 

transpiration, vilket ger ökad luftfuktighet, och detta har en kylande effekt på miljön omkring. 

Mer träd ger även ett starkare vindskydd. Finns det fler träd kan också mer av regnvattnet hållas 

kvar i trädkronorna och avdunsta, så detta har också en positiv effekt för dagvattenhanteringen. 

Enligt mina resultat bör Djupadalsparken vara den park som är bäst för trädens 

ekosystemtjänster, utifrån densiteten. I detta avseende borde också Ljungbacken vara ett bra 

område, om man antar att densiteten här också är hög.  

 

4.5 Kommentarer till förekomst av vatten 

Det förekommer vatten i Hembygdsparken i form av dammar, men inte i Djupadalsparken 

eller Ljungbacken. Inslag av vatten kan hjälpa till på många olika sätt, likt träden bidrar vattnet 

till att jämna ut temperaturen i luften och det ger en kylande effekt, men ännu viktigare kan vara 

att vattensamlingar fungerar som naturliga buffrar vid översvämningar eller kraftigt regn 

(Boverket, 2010). Vid överbelastning av dagvattensystem fungerar även dammar och våtmarker 

som tillfälliga fördröjningsplatser där vattnet kan samlas i väntan på att trycket på stadens system 

ska minska (Boverket, 2010). Dammar och vattendrag i städerna är alltså väldigt värdefulla, 

speciellt med ett förändrat klimat där det kan bli allt vanligare med kraftiga regnfall och höga 

flöden (Boverket, 2010). Om ett grönområde med vatten är bättre än ett utan, med hänsyn till 

risken för översvämningar, borde också ha att göra med hur höjdskillnaderna är. Även om jag 

inriktat mig på träden i detta arbete, så ger just Hembygdsparkens vatten en stor fördel till parken.  

 

4.6 Slutsats  

De faktorer jag undersökt, trädens omkrets, vilka trädslag det finns, diversitet och densitet, har 

alla någon form av påverkan på hur effektiva träden i områdena jag varit i är. Det finns även 

andra faktorer i ett grönområde som också påverkar ekosystemtjänsterna och bidrar på andra sätt, 
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men dessa har jag inte undersökt och kan därför bara utgå från det som är kopplat till träden. 

Dessutom kan verkan av de faktorer jag undersökt även variera beroende på hur miljön runt 

omkring ser ut och på hur klimatet är.  

Går man efter mina resultat är Djupadalsparken den plats som mest effektivt bidrar med 

reglerande ekosystemtjänster från träden. Denna parks träd hade störst medelomkrets, mest 

diversitet och hög densitet av träd, gentemot Hembygdsparken. Även om Ljungbacken är ett 

område med hög densitet av träd är diversiteten av trädslag ganska låg och området innehar 

mestadels ek, vilket inte är så effektivt för luftrening. Lyfter man in andra aspekter som 

förekomst av vatten i områdena kan man dock få omvärdera och ställa de olika elementens 

värden mot varandra. 

Det är lätt att glömma bort vilka fördelar naturliga inslag i stadsmiljön har, och sakta men 

säkert försvinner sådana områden i takt med att staden ska expandera. Likt så mycket annat 

missar man ofta att ta vara på det man har och inser inte problemets omfattning förrän det är för 

sent att åtgärda. Därför bör man skydda de naturliga element som finns i staden innan det är för 

sent och dessa är borta. Med en förståelse för hur de olika delarna av ett grönområde påverkar 

ekosystemtjänsterna tänker man förhoppningsvis till en extra gång vid beslut om exploatering av 

ett grönområde, samtidigt som det blir lättare att avgöra värdet av området och hur man ska 

prioritera.  
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Figur 9. Utmarkerade träd med en omkrets av mer än 250 cm. Punkten högst upp är 
en bok, de två undre är ekar, och punkten längst ner i bild är en björk. 
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Figur 10. Denna park hade inga träd med en omkrets över 250 cm, men trädet med 
den största omkretsen i denna park var en kastanj (representerad av en punkt på 
kartan) med en omkrets på 243 cm. 
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Figur 11. Fyra stora träd markerade med omkrets större än 250 cm. Punkten näst 
längst ner representerar en bok, resterande punkter är ekar. 


