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Sammanfattning  

  

I denna uppsats har en kvalitativ metod bestående av dokumentanalys och intervjustudier 

använts för att studera ekosystemtjänster i Brunnshög. Syftet har varit att studera hur väl de 

kulturella ekosystemtjänsterna integrerats i Brunnshög, samt hur de uppfattas av personer som 

rör sig i området. Till hjälp har ett teoretiskt ramverk med avstamp i miljöpsykologi tillämpats, 

där relationen mellan individ och miljö står i centrum. Teorin och empirin har i en gemensam 

analys visat hur de kulturella ekosystemtjänsterna uttrycks på olika sätt i Brunnshög, främst 

genom parkerna. Dessutom visade intervjuer med besökare i området att de uppskattade 

grönområdena och en överhängande andel av besökarna i Brunnshög ansåg att naturen har en 

påverkan på såväl den fysiska som den mentala hälsan. Att befinna sig vid grönområden var för 

många ett sätt att koppla av och få en paus från den urbana miljön. I slutsatsen argumenteras 

det för att de gröna värdena är väldigt viktiga för den urbana människan, av flera olika 

anledningar. De blåa värdena visade sig spela en lägre roll än förväntat. 

Nyckelord: Ekosystemtjänster, Lunds kommun, Brunnshög, Kulturella ekosystemtjänster, 

gröna värden, blåa värden, attityder, upplevelser, buller, grönområden 
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1. Inledning och bakgrund 
 

Begreppet ekosystemtjänster har under de senaste åren vuxit fram som ett centralt begrepp inom 

svensk miljöpolitik av såväl forskare som politiska tjänstemän. Med begreppet avses de 

ekosystem som bidrar till människors välbefinnande genom direkta tjänster såsom föda i hav 

och skogar till indirekta tjänster såsom pollinering av grödor eller andra underliggande 

processer som påverkar människans mentala och fysiska hälsa (Dänhardt, Hedlund, Birkhofer, 

Jørgensen, Brady, Brönmark, Lindström, Nilsson, Olsson, Rundlöf, Stjernman & Smith, 2013). 

Nordin, Hansson & Olsson konstaterar att västra Skåne är ett av Sveriges mest tätbebyggda 

områden (2017). Detta skapar utmaningar i hur medborgarnas och kommuninvånarnas intressen 

bör efterföljas, vilka gruppers önskemål som ska prioriteras samt vilka ekonomiska incitament 

som kan motivera utvecklingen och designen på ekosystemtjänster. Naturvårdsverkets rapport 

(2017) visar att ökad urbanisering många gånger innebär nybyggnationer som tränger undan 

områden med väletablerade ekosystemtjänster och hög biologisk mångfald. Detta medför att 

allt fler människor måste dela på allt mindre grönyta.  

I en rapport från 2017 konstaterar Naturvårdsverket (2017) att 85 procent av Sveriges 

befolkning trängs på 2 procent av landets yta, vilket ställer krav på lättillgängliga grönområden 

för stadens invånare. Normen kring att bygga täta städer gör att konkurrensen kring 

gemensamma och allmänna ytor, inte minst grönområden, ökar (Dahlberg & Borgström, 2017, 

s. 168). Den globala urbaniseringen fortsätter att öka kraftigt konstaterar Olsson, Brunner, 

Nordin & Hanson (2020). Författarna diskuterar effekten av grönområden och att det finns 

svårigheter i att identifiera olika medborgares intressen samt vilken efterfrågan det finns på 

olika typer av ekosystemtjänster. Det vill säga att det finns svårigheter i att lyckas tillfredsställa 

varje individ eller grupps önskemål vid samhällsplanering (Olsson, m.fl., 2020).  

Enligt SCB (2018) utgör åkermarken i Sverige knappt 7 procent av landets yta, och fortsätter 

minska i förmån för urbanisering och utbyggnad av städer. Detta har lett till att Sveriges riksdag 

(2014) antagit en ny miljöstrategi som inkluderar målsättningar och krav kring 

ekosystemtjänster, framförallt vid nybyggnationer och samhällsplanering. Malmborg, Enfors-

Kautsky, Queiroz, Nordström & Schultz (2020) beskriver ekosystemtjänster utifrån en 

sydsvensk kontext och menar på att kommunala myndigheter har en hög nivå av autonomi och 

därför i stor grad påverkar vilka ekosystemtjänster som bevaras, skapas eller tas bort. 

Författarna skriver även att kunskapen kring ekosystemtjänster och dess värde skiljer sig åt 

mellan kommuner (Malmborg, m.fl. 2020). Kommunernas betydelse för hållbar 

samhällsplanering och utveckling betonas även av Schubert, Jönsson, Bramryd, Johansson, 

Brink, Wamsler, Palo, Beery, Ekelund & Stålhammar, (2017, s. 215) som menar på att den 

urbana planeringen spelar en viktig roll då det är där större delen av världens befolkning bor.  
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1.1 Problemformulering 

Begreppet ekosystemtjänster delas vanligtvis in i fyra kategorier beroende på vilken typ av 

tjänst den levererar, dock försvåras detta något av det faktum att många ekosystemtjänster ingår 

i mer än en kategori (MEA, 2005). En av inriktningarna, de kulturella ekosystemtjänsterna, är 

särskilt intressant då det ofta saknas social och kulturell förankring vid ställningstagande om 

ekosystemtjänster (Olsson, m.fl., 2020). Att detta perspektiv ofta saknas innebär att det finns 

ett kunskapsgap som behöver fyllas, där värdet av de kulturella ekosystemtjänsterna ligger i 

fokus och utvärderas. Länge har forskare varit överens om att vistelse ute i naturen kan ge 

effekter på såväl den fysiska som den mentala hälsan. Då de kulturella ekosystemtjänsterna 

lägger sitt fokus kring tjänsterna som främjar en bättre hälsa och lärande är det av betydelse att 

titta på hur människor mår av att vistas ute i naturen. Kaplan (1995) och en rapport från Statens 

Offentliga Utredningar (SOU, 2013) beskriver de potentiella effekterna som naturen ger 

människan. Båda har kommit fram till att naturen, och vistelse utomhus i grönområden, ger en 

chans till återhämtning från stadens krävande miljöer.  

Då Skåne är ett av Sveriges mest tätbebyggda områden ligger det därför i kommunernas intresse 

att utvecklingen och bevarandet av ekosystemtjänster sker på bästa sätt. Detta är extra viktigt i 

Lund eftersom en helt ny stadsdel, Brunnshög, håller på att etableras i stadens utkant på den 

bördiga åkermarken där viktiga ekosystemtjänster riskerar att försvinna. Brunnshög beskrivs 

som ett område präglat av forskning och framgång, där människan står i centrum. Med löftet 

om människan i centrum och fokuset på modernisering är det därför av intresse att studera hur 

de kulturella ekosystemtjänsterna tar sig uttryck i Brunnshög, samt hur de nyttjas av 

människorna som rör sig där. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med denna uppsats är att studera och förstå hur väl de kulturella ekosystemtjänsterna 

integrerats i området kring stadsdelen Brunnshög i Lund och hur grönområdena uppfattas av 

personer som rör sig i området. Detta har gett upphov till frågeställningarna: 

 

• Vilka kulturella ekosystemtjänster återfinns i Brunnshög?  

• Vad värdesätter besökare när det gäller grönområden och hur tillgodoser Brunnshög 

dessa behov?  
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1.3 Avgränsningar 

För att inte arbetet ska bli alltför brett har några avvägningar gjorts. Det finns, som tidigare 

nämndes i bakgrunden, en del forskning kring ekosystemtjänster i västra Skåne, men för att 

smalna av arbetet har stadsdelen Brunnshög i Lund valts ut som studieobjekt för uppsatsen. 

Brunnshög är ett pågående byggprojekt som vuxit fram på några få år och marknadsförs som 

”framtidens stadsdel” (Lunds Kommun, 2012). Detta har gjort området intressant att studera 

och har samtidigt inneburit en lagom avgränsning. 

I den mån det varit möjligt har fokus inte legat på att studera ekosystemtjänster som helhet, utan 

istället är det de kulturella ekosystemtjänsterna som varit föremål för analysen. Detta eftersom 

arbetet hade varit alltför brett och saknat en djupare analys om hela ekosystemtjänst-begreppet 

skulle behandlas, men också för att det finns ett kunskapsgap om just de kulturella 

ekosystemtjänsternas betydelse vid beslutsfattande och detaljplanering (Olsson, m.fl, 2020; 

Cheng, Van Damme & Uyttenhove, 2021). Däremot kan de övriga ekosystemtjänsterna inte 

ignoreras då ekosystemtjänster i regel tillhör mer än en av kategorierna, men de har exkluderats 

i den mån som det varit möjligt. Eftersom arbetets syfte ligger på att studera de kulturella 

ekosystemtjänsterna och hur människor i Brunnshög uppfattar dessa har de monetära 

värderingarna av ekosystemtjänster ignoreras i förmån för de subjektiva värderingarna. Denna 

uppsats blir alltså ett steg att belysa de kulturella ekosystemtjänsterna och se vilken inverkan 

de har på människorna som nyttjar dem i det studerade området.  
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2. Metod  

  

2.1 Metodval  

Insamlandet av empirin och uppbyggnaden av det teoretiska ramverket har arbetats parallellt 

med varandra. Denna metod att gå mellan att ta fram teorier och att samla in data är vad Alvehus 

kallar för abduktiv ansats (2013, s. 109). Den abduktiva ansatsen innefattar en ständig växling 

mellan en teoretisk och empirisk reflektion för att kunna utöka perspektiven. Detta möjliggör 

för att modifiera teorin och empirin i efterhand, allteftersom mer data samlades in (Alvehus, 

2013, s. 110). På så sätt kunde de teoretiska infallsvinklarna korrigeras under tidens gång för 

att bättre passa in till det empiriska materialet. Syftet med uppsatsen är att öka förståelse för 

ekosystemtjänster och därför har studien genomförts med ett kvalitativt synsätt. Kvalitativa 

metoder intresserar sig för meningar och innebörder istället för statistiska samband (Alvehus, 

2013, s. 20). Med kvalitativa metoder kan man som forskare komma förhållandevis nära de 

miljöer och människor som forskningen handlar om. På så sätt går det att skapa en bredare bild 

med fler nyanser och dimensioner än om en kvantitativ metod hade tillämpats (Ahrne & 

Svensson, 2019, s. 15).  

 

2.2 Intervjustudie 

Totalt genomfördes tre semistrukturerade intervjuer som sedan kompletterades med ett 20-tal 

strukturerade snabbintervjuer. Respondenterna som valdes till de semistrukturerade 

intervjuerna hade en koppling till Brunnshög eller till ekosystemtjänster. Respondenterna 

intervjuades med en intervjuguide till förfogande. Intervjuguiden agerade som en checklista 

över förutbestämda ämnen som skulle behandlas under intervjuns gång men även en 

standardformulering och ordning på frågorna likt den Robson & McCartan beskriver (2016, s. 

285). De semistrukturerade intervjuguiderna finns inkluderade som Bilaga 2–4 och de 

strukturerade som Bilaga 5. De semistrukturerade intervjuguiderna är snarlika, men några 

frågor är modifierade för att passa intervjun, då olika respondenter hade olika förutsättningar 

kunskapsmässigt. Denna typ av intervjumetod gav mer frihet att ställa spontana följdfrågor om 

vad respondenten sa.  Intervjuguiden gjorde att ingen fråga missades samtidigt som möjligheten 

fanns att vidareutveckla frågor som respondenten hade passion för.  

Intervjuguiderna bestod huvudsakligen av öppna frågor för att inte stänga för en eventuell 

diskussion inom ämnet. Förutom att öppna frågor är mer flexibla ger det också möjligheten att 

gå mer in på djupet inom vissa frågor och reda ut eventuella missförstånd. Det ökar också 

möjligheten att få en korrekt bedömning om vad respondenten faktiskt tyckte kring frågan 

(Robson & McCartan, 2016, s. 286). Då respondenterna vid de semistrukturerade intervjuerna 

är sakkunniga inom de områden som uppsatsen fokuserar på var det av stor betydelse att vara 

insatt i ämnet som skulle diskuteras. Som Kvale och Brinkmann skriver, ”en intervjuare som 

visar att hon har grundlig kunskap om intervjuämnet kommer vinna respekt och kan uppnå ett 
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visst mått av symmetri i intervjurelationen” (2009, s. 163). En fördjupning kring ämnet 

ekosystemtjänster samt Brunnshög var nödvändig för att kunna skapa en bra grund för 

intervjuguiden och inför samtalen med respondenterna.  

  

2.2.1 Utförande 

De tre semistrukturerade intervjuerna genomfördes som videosamtal. För att respondenten 

skulle känna sig trygg under intervjun inleddes intervjun med en orientering som Kvale och 

Brinkmann skriver om (2009, s. 144). Vid de semistrukturerade intervjuerna följdes därför ett 

manus (se Bilaga 1) inför varje intervju med en del förhållningsregler som respondenten skulle 

ge samtycke till. Inledningsvis meddelades det att intervjun skulle komma att spelas in för 

senare transkribering, att respondenterna inte skulle anonymiseras, och att respondenten när 

som helst kunde välja att avbryta intervjun utan att ge någon förklaring till varför. Därefter 

introducerades uppsatsen i korthet i samband med en personlig presentation. Efter orienteringen 

började intervjun med att respondenten fick presentera sig själv kortfattat för att sedan övergå 

till att beskriva sin syn på ekosystemtjänster. Respondenterna var familjära med begreppet 

ekosystemtjänster, och eftersom begreppet är brett ställdes frågan, ”vad betyder 

ekosystemtjänster för dig?”. Detta synliggjorde olika definitioner av begreppet, samt hur 

kunniga respondenterna var inom ämnet.  

Den andra intervjumetoden som användes var strukturerade intervjuer när personer i och 

omkring Brunnshög intervjuades. Målet med strukturerade intervjuer är att utfrågningen av 

respondenterna ska standardiseras, det vill säga att varje respondent ska möta samma 

frågeformuleringar (Bryman, 2011, s. 202f). Robson & McCartan menar att intervjuerna inte 

ska ha några förutbestämda svar utan det var öppna frågor som respondenten skulle svara på 

(2016, s. 285). Detta gjorde att intervjuerna var generellt mycket kortare och något ytliga än de 

semistrukturerade intervjuerna. Istället för att spela in intervjuerna för att sedan transkribera 

dem, fördes det istället bara anteckningar om vad den intervjuade berättade. Detta för att det 

redan fanns svårigheter med att samla respondenter som ville ställa upp på intervju. Om 

inspelning och de tillhörande delarna av transkriberingen, konfidentialitet och liknande skulle 

användas fanns en risk att respondenterna skulle uppleva det som alltför påfrestande att ställa 

upp. För att säkerställa att ingen information missades höll en i intervjun medan den andra 

antecknade de svar som respondenterna gav. Konceptet byggde dessutom på att respektera 

individens privata sfär med hänsyn till Covid-19 samt att inte vara alltför påträngande. 

Inspelningar hade därför inte kunnat samla upp ljudet i den kvalité som var önskvärd för en 

transkribering utifrån det avstånd som hölls till respondenterna. 

Innan de strukturerade intervjuerna började ställdes först och främst frågan om personen ville 

vara med på en snabb intervju angående Brunnshög. De personer som ville vara med fick sen 

förklarat för sig vad studien handlade om, att allt skulle vara anonymt, och att de inte behövde 

svara på alla frågor om de inte ville. En fördel med att använda sig av strukturerade intervjuer 

är att man kan jämföra liknande intervjuer med många respondenter (Alvehus, 2013, s. 83). 

Den här typen av intervjuer är viktiga eftersom den fysiska miljön inte uppfattas på samma sätt 
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av alla individer, utan var och en är med och konstruerar sin egen omvärld. Det är därför viktigt 

att fånga människors uppfattning om sin omgivning (Björklid, 2005, s. 141). 

  

2.2.2 Urval 

Vid urvalsprocessen av respondenter till de semistrukturerade intervjuerna behövde personerna 

vara kopplade till ekosystemtjänster eller studieområdet Brunnshög. Till de semistrukturerade 

intervjuerna valdes tre personer ut. Första intervjun var med Linda Birkedal som är miljöstrateg 

på Lunds kommun samt ordförande hos Naturskyddsföreningen Skåne. Andra intervjun var 

med Åsa Keane som är agronom och VD för konsultföretaget Landskapslaget. Tredje intervjun 

var med Eva Dalman som varit projektchef för Brunnshögsteamet sedan 2009. Att det blev 

dessa tre personer var för att de innehar många års erfarenhet inom de aktuella områdena samt 

att de bar på information och kunskap som inte hade varit möjlig att införskaffa om det inte var 

för intervjuerna.  

  

Tillfälle Varaktighet Kontaktperson Yrkestitel  

15 april 2021 36 minuter Linda Birkedal  Miljöstrateg i Lunds Kommun & 

ordförande för Naturskyddsföreningen i 

Skåne  

16 april 2021 46 minuter Åsa Keane Agronom & VD för Landskapslaget 

19 april 2021 44 minuter Eva Dalman Projektchef för Brunnshögsteamet 

Tabell 1. Respondenterna från de semistrukturerade intervjuerna 

Urvalet av respondenter till de strukturerade intervjuerna var begränsat till personer som rörde 

sig på Brunnshög. Då uppsatsens fokus ligger på de kulturella ekosystemtjänsterna var det 

därför lämpligt att hitta respondenter som rörde sig kring Nobelparken eller odlingslotterna. 

Totalt tillfrågades ett 20-tal respondenter under en fyra timmarsperiod, där alla var villiga att 

ställa upp på en intervju. Urvalet är något lågt, vilket har tagits i beaktande, men eftersom 

Brunnshög fortfarande är ett relativt nytt område och där Nobelparken inte har haft en officiell 

öppningspremiär är antalet respondenter godtagbart då antalet människor som rör sig i området 

är något lågt. Åldersspannet på respondenterna låg mellan 24–71 år, där målsättningen var att 

få ett brett åldersspann. Det var även av intresse att få reda på om respondenterna bodde i 

Brunnshög eller om de bara var på besök. Frågorna om åldern och bostadsort var dels menade 

att vara inledande frågor men även för att få lite bakgrundsfakta om respondenterna. För att 

undvika att störa folk under deras utevistelse, tillfrågades personer som inte var mitt uppe i 

lekar, samtal eller andra aktiviteter där det inte hade uppskattats att bli avbruten.  
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2.2.3 Etiskt förhållningssätt   

De grundläggande etiska frågorna som varje forskare ska ta hänsyn till rör frivillighet, integritet, 

konfidentialitet och anonymitet. För att skydda och respektera dessa frågor har forskningsetiska 

principer tagit i beaktande under hela arbetsprocessen. Principerna består av 

konfidentialitetskravet, informationskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet (Bryman, 

2011, s. 131f). Konfidentialitetskravet uppnås genom att skydda respondenternas identitet 

(Öberg, 2019, s. 62).  Respondenterna ska kunna garanteras anonymitet vid önskemål men även 

att identifierbara uppgifter som datum, platser och eventuella händelser anonymiseras. Detta 

för att förhindra att varken respondenten, studien eller tredje part ska ta skada av det som sägs 

(Öberg, 2019, s. 62). I denna uppsats är bedömningen att det inte föreligger risk för skada för 

någon av de inblandade parterna. Därför har det gjorts ett medvetet val att inte anonymisera de 

respondenter som deltog i de semistrukturerade intervjuerna. Det föreligger en extra tyngd i 

deras kommentarer utifrån det faktum att de har en expertis och kompetens som inte hade varit 

lika framträdande om de hade anonymiserats. Genom att aktivt välja bort anonymiseringen lyfts 

deras yrkeskompetens och mer tyngd ges åt den insamlade empirin. Varje respondent har fått 

ta del av det slutgiltiga arbetet för att godkänna att deras yttrande inte har tolkats fel eller använts 

på ett missvisande sätt innan uppsatsen lämnats in. De strukturerade intervjuerna har 

anonymiserats då svaren består av personliga åsikter och det inte har funnits någon nytta i att 

inte anonymisera respondenterna.  

Informationskravet innebär att forskaren ska informera berörda personer om den aktuella 

undersökningens syfte. Detta innebär bland annat att respondenterna ska veta att deras 

deltagande är frivilligt och att de har rätt att hoppa av om de önskar (Bryman, 2011, s. 131). 

Vid de semistrukturerade intervjuerna meddelades respondenterna vid den första kontakten om 

arbetets ämne, vad syftet var med intervjun och om deras rättigheter som respondent. På så sätt 

kunde respondenten få en inblick av studien innan de tackade ja till en intervju, samt att de fick 

en tydlig bild av arbetet och vilken roll deras svar kommer att ha. Denna information 

repeterades även inför varje intervju muntligt. Samtyckeskravet innebär att respondenterna 

själva får bestämma om de vill vara med i studien (Bryman, 2011, s. 132). Ryen (2004, s. 156) 

skriver att informerat samtycke innebär att de som deltar i forskningen har rätt till nödvändig 

information om arbetet men även att de är föremål för forskning. Nyttjandekravet handlar om 

att de uppgifter som samlas in endast får användas för forskningens ändamål (Bryman, 2011, s. 

132). Därför informerades respondenterna att informationen som framgick under intervjun 

enbart kommer att användas i forskningssyfte.  

 

2.3 Dokumentanalys 

För att komplettera intervjuerna har en del av det empiriska materialet även bestått av 

dokument. Några frekventa källor i arbetet har varit Brunnshögs översiktsplan samt andra 

relevanta källor som grundligt beskrivit hur Brunnshög ska se ut vid färdigställandet, men också 

hur konstruktionen av stadsdelen ska återspegla gröna värden. Rapporter och information från 

hemsidor, har varit till nytta för att komplettera empirin och få en mer omfattande helhetsbild. 
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Bryman menar på att vid dokumentanalys är det viktigt att ta hänsyn till bedömningskriterier 

när det kommer till dokumentets kvalitet (2011, s. 489).  

De fyra bedömningskriterierna som Bryman tar upp är autenticitet, trovärdighet, 

representativitet och meningsfullhet (2011, s. 489). Det är viktigt att kolla på dokumentets 

autenticitet, det vill säga om materialet är äkta och otvetydigt. Vidare menar Bryman (2011, s. 

489) att man bör titta på hur trovärdigt dokumentet är och exempelvis studera om det finns 

några felaktigheter eller förvrängningar som behöver tas i beaktande. Det tredje kriteriet 

behandlar om materialet som undersöks är representativt för den kategori som studeras, det vill 

säga är materialet typiskt när det gäller den kategorin som det tillhör? Avslutningsvis är det 

även viktigt att titta på om dokumentet är meningsfullt, nämligen om dokumentet är tydligt och 

begripligt (Bryman, 2011, s. 489). De dokument som har använts har noga valts ut för att passa 

ett källkritiskt förhållningssätt som möjligt. Med begreppet dokument inkluderas en bred 

definition av källorna i uppsatsen, med allt från hemsidor till rapporter och pdf-filer. Vid 

granskning av dokumenten har en rad sökord använts för att se hur de olika källorna är relevanta 

för uppsatsen. Valda sökord har bland annat varit: ekosystemtjänster, gröna värden, blåa värden, 

upplevelser, buller, grönområden, parker och ekosystem.  

  

2.4 Analys av data 

De semistrukturerade intervjuerna spelades in för att sedan transkriberas. Valet att spela in 

intervjuerna var för att kunna titta tillbaka på så trovärdig information som möjligt. Om man 

enbart skriver anteckningar blir det oftast att man skriver ner sammanfattningar och riskerar att 

förlora väsentlig information (Silverman, 2006, s. 204). Vidare skriver Silverman (2006, s. 204) 

att det är svårt att komma ihåg allt under en intervju, och menar då att anteckningar kan vara 

missvisande och tagna ur sin kontext om de läsas på fel sätt. Inspelningar och transkriberingar 

ger möjligheten att analysera detaljer som annars kanske hade förbisetts om enbart anteckningar 

hade använts. All transkribering har skett i nära tid av intervjutillfället för att hålla tankar och 

reflektioner färska i minnet.  

Analysarbetet började efter transkriberingen av den första intervjun. Som Rennstam och 

Wästerfors förklarar måste allt material sorteras på något sätt för att få ordning på allt material 

(2019, s. 220). I de semistrukturerade intervjuerna har respondenternas svar bearbetats utifrån 

vad som ansetts relevant till arbetet. I de strukturerade intervjuerna sorterades svaren utifrån 

intervjuguiden. Där gick det att urskilja vissa återkommande ord och teman som senare 

återkommit i analysen. Allt material har tyvärr inte få plats i analysen, där Rennstam och 

Wästerfors menar att det är omöjligt att ”visa allt” och att det därför behöver reduceras ner till 

det som svarade på våra frågeställningar bäst (2019, s. 220).  

Efter att empirin hade sorterats och reducerats var det dags att inleda analyskapitlet. 

Dokumentanalysen har redovisats under avsnittet 3. Empiriskt material. Empirin från 

intervjuerna presenteras istället i samband med analysen. Detta för att ge mer tyngd i analysen 

men även för att underlätta för läsaren genom att inte upprepa empirin på nytt. Att redovisa 

intervjuerna i analysen gör det också möjligt att lyfta fram nyckelcitat som bedömdes mer 
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värdefullt för analysen, samt att en sammanfattning av den information respondenterna gav inte 

hade kunnat göra dem rättvisa. Uppsatsen blir med detta arbetssätt inte lika framtung. Att 

använda olika metoder, i det här fallet en kombination av intervjuer och dokumentanalys, 

underlättar för besvarandet av frågeställningarna. Dokumentanalys har avgjorts som den för 

stunden bästa metoden till den första frågeställningen då Lunds kommun i olika etapper tydligt 

redogjort för hur Brunnshög ska komma att se ut. Intervjuerna har i sin tur varit ett bra 

komplement för att undersöka attityder och värderingar om Brunnshög och grönområdena i 

området. 

Vissa citat i uppsatsen är renskrivna, för att det ska bli lättare för läsaren att hänga med i texten, 

men även för att respondenterna inte ska framställas på ett sätt som inte är till deras fördel. Med 

det menar Bryman att talspråk ofta innehåller pauser, omtag och repetitionen som inte uppfattas 

vid tal men som blir tydligt när intervjun skrivs ut (2011, s. 431). Meningarna har inte 

omformulerats på ett sådant vis att det inte längre stämmer överens med respondenternas 

ursprungliga ord. Det är alltså enbart enkla korrigeringar för att underlätta läsningen och för att 

ge en rättvis bild av respondenten.  

  

2.5 Metodkritik   

Val av metod kan kritiseras på olika sätt. Då en stor del av det empiriska materialet består av 

tankar och åsikter angående Brunnshög, går det att argumentera för att det insamlade materialet 

som har framställts för detta ändamål inte behöver se likadant ut vid ett senare tillfälle, vilket 

Bryman (2011, s. 368f) poängterar som en svårighet med kvalitativ forskning. Det faktum att 

Brunnshög i stora delar är en byggarbetsplats, samt att Nobelparken och Gryningsparken har 

smygöppnat, vet kanske inte en stor andel människor om att det går att röra sig i området. Detta 

riskerar att ha en påverkan på resultatet. I den bebyggda delen av Brunnshög är det mycket 

byggarbetare, avstängda trottoarer och brist på butiker vilket gjorde att det fanns en brist på 

människor som rörde sig där. Att Nobelparken och Gryningsparken smygöppnats gjorde också 

att det inte var hög rörlighet i parkerna. Trots att de strukturerade intervjuerna utfördes på en 

helg, under en solig vårdag, var intervjuunderlaget svagare än förväntat. Det faktum att det 

råder en pandemi gjorde det svårt att vara alltför säljande vid närmandet av respondenter, 

dessutom var respekten för folks vilja att bli lämnade ifred överhängande. 

En annan problematik kan tänkas ligga i vilken miljö som frågorna ställdes. De strukturerade 

intervjuerna genomfördes runt Nobelparken och odlingslotterna. Intervjuerna inleddes med en 

kortare förklaring om uppsatsen syfte och vad intervjuerna kunde tillföra. Eriksson-Zetterquist 

& Ahrne menar på att val av plats där intervjun ska ske kan påverka respondenternas svar (2019, 

s. 42f). Således kan detta haft en inverkan på respondenternas svar till att prioritera 

grönområden framför andra alternativ. Det som även kan kritiseras är att empiriinsamlingen 

från intervjuerna skedde i samma område. Empiriinsamling från fler områden och längre tid för 

insamling av svar från respondenter hade kunnat göra arbetet mer välgrundat, men då 

Brunnshög och Kunskapsparken inte är färdigbyggda var detta inte möjligt. Nobelparken och 

Gryningsparken är färdigställda och har haft smygpremiär. Det går därför redan nu att värdera 
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uppfattningarna kring området, särskilt i samband med att många bostäder även etablerats och 

haft inflytt. En viss problematik som eventuellt kan riktas mot uppsatsen är att urvalet är för 

lågt för att spegla allmänna attityder om Brunnshög, men utifrån antalet människor som rörde 

sig där i förhållande till antalet respondenter är resultatet rimligt. 
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3. Case: Brunnshög 
 

Följande avsnitt är en redovisning av dokumentanalysen och är avsedd för att ge läsaren en 

inblick och förståelse för forskningsområdet, Brunnshög. Då syftet med studien är att undersöka 

vilka kulturella ekosystemtjänsterna som återfinns i Brunnshög kommer därför en presentation 

av stadsdelen att ske. För att få en bredare inblick i studieområdet kommer även Lunds kommun 

och deras arbete med grön infrastruktur att presenteras. Syftet med casebeskrivningen är att 

utöka läsarens kunskapsunderlag om vad området innehåller och kommer att innehålla, för att 

förstå vad analysen handlar om.  

 

3.1 Kort om Lunds kommun och den gröna infrastrukturen 

I en rapport från SCB (2010) beskrivs det att tillgången till allmänna gröna miljöer är låg i 

Lund. Av all mark i Lunds stad är en relativt liten andel grönyta i förhållande till andel hårdgjord 

mark (SCB, 2010). Den grönyta som nämns i rapporten är allmän, det vill säga att det som har 

räknats in är parker och grönområden, och inte villaträdgårdar eller andra typer av privat mark. 

I en rapport gjord av Lunds kommun har Lunds stad god tillgång till små parker men när det 

kommer till större parker, över 10 hektar, är tillgången inte lika god. Därför vill Lunds kommun 

prioritera större grönområden som är tillgängliga för alla (Lunds Kommun, 2020a). SCB tog 

även fram att enbart cirka 3 procent av Lunds invånare har tillgång till vattenkällor såsom sjöar 

eller vattendrag inom en radie av 300 meter (SCB, 2010). Lunds Kommun ser därför att det är 

mycket viktigt att all typ av öppet vatten, såsom dammar och fontäner ska prioriteras (Lunds 

Kommun, 2020a). 

  

 

Som satellitbilden bredvid visar är Lunds 

stad (tätortsbebyggelsen längst västerut) 

omringat av åkermark. Tillgången på 

allemansrättslig mark i utkanterna av 

staden är alltså inte särskilt hög. Detta gör 

att det blir extra viktigt att tillhandahålla 

parker i staden med en så hög kvalitet som 

möjligt för att tillfredsställa invånarna och 

deras behov av grönytor (Lunds Kommun, 

2020a).  
 

Bild 1 Från rapporten Grönprogram gjord av Lunds                  

Kommun (2020a s. 66) 
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3.2 Brunnshög, Lunds nya stadsdel 

Bilden ovan för ämnet vidare till utbyggnationen av Brunnshög, Lunds nya stadsdel och det 

valda studieområdet. Brunnshög byggs på gränslandet mellan stad och jordbruk, där bördig 

åkermark flätas samman med den tätbebyggda stadsmiljön. Brunnshög ska därför i framtiden 

erbjuda det bästa av två världar, stadsmiljöns möjligheter tillsammans med den nära tillgången 

till växtlighet och grönt (Lunds Kommun, 2020b). Visionen om Brunnshög är att skapa en 

mötesplats för människor, natur och kultur och där vikten av ett hållbart boende med effektivt 

resursutnyttjande av energi och material ska ligga till grunden för all bebyggelse (Lunds 

Kommun, 2014). Totalt ska 40 000 människor ha möjligheten att bo och arbeta på Brunnshög. 

Där finns forskningsanläggningarna ESS och MAX IV som utgör en stor del av Brunnshögs 

identitet och det är något som ska prägla hela stadsdelen. Lunds kommun vill därför få till en 

intressant och hållbar stadsmiljö med lockande utflyktsmål kring anläggningarna för att stärka 

attraktionen kring området (Lunds Kommun, 2020b).  

Förutom forskningsområdet MAX IV och ESS finns det även ett stort fokus på natur och kultur 

i Brunnshög. Det planeras därför för ett nytt och stort rekreationsområde, Kunskapsparken. 

Kunskapsparken, som ska bli lika stort som summan av 30 fotbollsplaner, kommer bli Lunds 

kommuns näst största park. Området kommer erbjuda allt från lekfulla miljöer för alla åldrar, 

odlingslotter och växthus till dammar och vattendrag med broar och hoppstenar. Dessutom 

kommer en stor mängd träd och buskar med ätliga frukter och bär att planteras (Lunds 

Kommun, 2021a). Förhoppningen är att parkens träd ska kunna skydda mot vind samt ge 

skugga på sommaren. Dammar och vattendrag ska samla upp dagvatten när det kommer mycket 

regn samtidigt som de erbjuder en plats för lek och bad.  

Det är inte bara Kunskapsparken som kommer representera Brunnshög, utan två andra parker 

har redan anlagts i området, Nobelparken och Gryningsparken. I Nobelparken kan man som 

besökare ledas genom tio olika områden, också kallat ”öar” som var och en har olika profiler 

och teman kompletterat med 236 olika växtarter. Öarna kommer främst ha ett fokus på lek och 

fysiska aktiviteter men det kommer även finnas möjlighet till förtäring av de många olika 

frukter och bär som kommer finnas utspridda i parken. Dessutom kommer det finnas tillgång 

till en hundrastgård med flera sektioner. I mitten av parken öppnas ett stort fält för möjligheten 

till picknick, brännboll eller utegympa men även möjlighet att ta hand om stora mängder vatten 

via en uppsamlingsplats för dagvatten (Lunds Kommun, 2021b). Gryningsparken som är den 

minsta utav de tre parkerna kommer erbjuda en öppen gräsyta för lek och spel samt 

avkopplingsplatser på årets soliga dagar (Lunds Kommun, 2021c). 

I Brunnshög kommer möjligheterna för egen odling att vara stor. Stadsodlingsprojektet Odla i 

Lund drivs av tekniska förvaltningen och erbjuder odling på friland eller inne i växthus. 

Privatpersoner kan hyra en odlingslott eller gå ihop med vänner eller familj och odla 

tillsammans. Projektet erbjuder även kurser, workshops och studiebesök för att locka så många 

som möjligt till att börja odla. Odlingslotterna är tillfälligt placerade utanför Nobelparken men 

kommer, när Kunskapsparken är färdigställd, att flyttas dit istället (Lunds Kommun, 2020a). 

Bostäderna som kommer skapas i Brunnshög ska även de präglas av odling. När 
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Brunnshögsprojektet är färdigt, ska 96 procent av alla bostäder i Brunnshög erbjuda möjlighet 

till odling, antingen i form av odlingslotter på taken eller terrasser på innergården (Lunds 

Kommun, 2020c).  

Lunds Kommun har tillsammans med ansvariga för Brunnshögsprojektet tagit fram 3 

profilområden för att kunna säkerställa att de särskilda förutsättningarna som Brunnshög ger 

efterhålls och följs. De valda profilområdena är; maximera, minimera och balansera. Brunnshög 

kommer bli en plats där man ska maximera upplevelser, sinnesintryck och mötesplatser. Här 

utgår utformningen och planeringen av stadsrummen från människans behov av stimulans, 

variation och intryck. De ansvariga för Brunnshögsprojektet menar på att en miljö som 

fokuserar på människors sinnen har förutsättningar att bli en plats där människor trivs och vill 

stanna kvar (Lunds Kommun, 2012; 2014; 2020c). Brunnshög ska även fokusera på att 

minimera den klimatpåverkan som utbyggnaden ger upphov till. Det kommer handla om allt 

från effektivare energianvändning, skapa goda system för återanvändning och klimatanpassa 

stadsmiljön så att den kan möta effekterna av ett förändrat klimat (Lunds Kommun, 2012; 2014; 

2020c). Dessutom ska Brunnshög kunna balansera användandet av den bördiga åkerjorden som 

blir exploaterad. Frågan om hur man ska kunna tillgodogöra en global resurs, det vill säga 

åkermarken, är svår och fokus ligger därför ständigt på hur odlingsmöjligheterna som 

försvinner ska kompenseras på bästa sätt (Lunds Kommun, 2012; 2014; 2020c).  
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4. Teoretiskt ramverk 

 

Syftet med studien är att studera vilka kulturella ekosystemtjänster som finns tillgängliga i 

området Brunnshög. För att ge läsaren en bättre förståelse om ekosystemtjänst-begreppet 

kommer därför ett inledande kapitel om ekosystemtjänster och dess påverkan på människor. 

Detta för att ge läsaren en tydligare bild av vad ekosystemtjänster faktiskt innebär då det kan 

vara svårbegripligt för den som inte arbetet med det tidigare. Avsnittet om ekosystemtjänster 

finns för att förtydliga vad begreppet innebär, samt vilken roll de kulturella ekosystemtjänsterna 

har för helheten. Vidare kommer det teoretiska ramverket att kompletteras med begrepp och 

teorier från miljöpsykologin för att kunna förstå̊ vad människor värdesätter i naturen och deras 

utevistelse. Miljöpsykologi är ett brett område som ger en utökad förståelse för hur människor 

påverkas av vistelse i naturen. Därför har tre olika områden inom miljöpsykologi valts som en 

del av det teoretiska ramverket: grönområden, hälsa samt sinnesintryck och värde. 

 

4.1 Ekosystemtjänster 

Ekosystemtjänster är ett begrepp som beskriver ekosystemens direkta och indirekta påverkan 

på människans välbefinnande (SOU, 2013). Det kan också förklaras som de produkter och 

tjänster som ekosystemen tillhandahåller och som stärker människans välfärd och livskvalitet 

(Naturvårdsverket, 2020). Begreppet är användbart för att skapa förståelse för hur människan 

är beroende av vad naturen erbjuder och att mångfalden av växt- och djurarter i skogar och sjöar 

förser människan med ett brett urval av nödvändigheter. Ekosystemtjänster är allt från 

pollinering av grödor och rening av vatten till fotosyntes eller rekreationsmöjligheter. Dessutom 

erbjuder begreppet ekosystemtjänster en möjlighet att definiera ett värde på naturens tjänster. 

Detta underlättar bland annat vid stadsplanering eftersom ekosystemtjänster annars riskerar att 

bortses från diskussioner då det inte anses tillföra tydliga monetära värden (Nordin, Hansson & 

Olsson, 2017). I SOUs rapport (2013) beskrivs relationen mellan ekonomisk politik och hållbar 

utveckling som en konflikt, där utvecklingen av det ena sker på bekostnad av det andra. 

Ekosystemtjänster har alltid funnits, men har på senare år etablerats som ett användbart 

begrepp. Detta möjliggör att konflikter mellan monetära och subjektiva värden kan lösas då 

ekosystemtjänster kan mätas i bägge värdena. Detta gör att ekosystemtjänster konkretiseras då 

det blir tydligare vilka värden det är förenat med. Dessutom är begreppet behjälpligt att använda 

för att öka förståelsen kring vilken betydelse grönska har i stadsmiljön, vilket leder till att 

beslutsfattandet kring ekosystem och dess tjänster kan ske på mer hållbara och medvetna sätt 

(Nordin, Hansson & Olsson, 2017). 

  

4.1.1 Kategorisering av ekosystemtjänster 

I begreppet ekosystemtjänster är det fyra karaktäristiska drag som brukar diskuteras; de 

försörjande, de reglerande, de kulturella, samt de stödjande ekosystemtjänsterna (Cheng, Van 

Damme & Uyttenhove, 2021).  



19 
 

I uppsatsen är det de kulturella ekosystemtjänsterna som ligger i intressesfären, men en 

redogörelse för de tre andra ekosystemtjänsterna är av betydelse för att läsaren ska kunna bilda 

sig en förståelse för vad ekosystemtjänster faktiskt innebär. Dessutom tillhör de flesta 

ekosystem sällan endast en av de fyra ekosystemtjänsterna utan är ofta gränsöverskridande 

mellan kategorierna (Cheng, Van Damme & Uyttenhove, 2021). Det finns dessutom inget 

färdigt facit på ekosystemtjänster, utan de är baserade på olika gruppers uppfattningar och idéer 

kring dem. Att en grupp skulle definiera ett ekosystem i en kategori kan gå emot en annan 

grupps definition. Indelningarna finns, men gränserna är alltså något flytande 

(Naturvårdsverket, 2020). 

De försörjande ekosystemtjänsterna karaktäriseras av de resurser som naturen tillhandahåller 

oss genom sina ekosystem. De är helt nödvändiga för vår överlevnad och inkluderar allt från 

matproduktion och färskvatten till råvaror och material som behövs för produktion (Keane, 

Stenkula, Wijkmark, Johansson, Philipson, & Hård af Segerstad, 2014).  

 

  

  

  

  

De reglerande ekosystemtjänsterna definieras utifrån ekosystemens förmåga att reglera och 

anpassa miljön och klimatet efter omständigheterna (Keane, m.fl. 2014). Här ingår exempelvis 

insekternas pollinering, luft- och vattenrening och naturens klimatanpassning genom 

temperaturreglering. De reglerande ekosystemtjänsterna inkluderar många av de tekniska 

processer vi människor skapat, men även kan låta naturen tillhandahålla oss. Till exempel kan 

grönska inom urbana områden hjälpa till att dämpa bullernivån, men absorberar och filtrerar 

även dålig luft.   

De stödjande ekosystemtjänsterna levererar inte direkta tjänster till människor såsom de övriga, 

men utgör istället förutsättningarna för de övriga ekosystemtjänsternas existens. De stödjande 

ekosystemtjänsterna inkluderar allt från den biologiska mångfalden bland djur och växter till 

samspelet mellan dessa vilket får de övriga ekosystemtjänsterna att fungera. De pollinerande 

insekterna är lika beroende av växter som växterna är av insekterna, och människan i 

Bild 2 Hämtad från Keane, m.fl. 2014. s. 20. Bilderna är exempel på försörjande ekosystemtjänster. 

Bild 3 Hämtad från Keane, m.fl. 2014 s. 16. Bilderna är exempel på reglerande ekosystemtjänster. 
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förlängningen är beroende av båda. De stödjande ekosystemtjänsterna lägger alltså grunden för 

de andra (Keane, m.fl. 2014).  

  

 

 

 

 

 

 

4.1.2 Kulturella ekosystemtjänster - en fördjupning 

De kulturella ekosystemtjänsterna är främst de immateriella funktioner som naturen ger 

människan och är den kategori som tydligast hör hemma i staden då det bara är människor som 

nyttjar dem. Exempel på detta är olika upplevelsevärden, därtill naturens betydelse för hälsan, 

rekreation, kognitiva utveckling och estetiska värden (Cheng, Van Damme & Uyttenhove, 

2021). Att vistas ute i naturen ger inte bara möjligheten att förbättra den fysiska hälsan 

(Carpenter, 2013), utan även den mentala hälsan (Swinson, Wenborn & Sugarhood, 2019) och 

möjligheten till återhämtning påverkas (Boverket, 2019a). Ekosystemtjänster handlar inte 

enbart om biologisk mångfald och livsuppehållande system, utan dessa tjänster ger även en 

grundläggande arena för hälsofrämjande arbete och välbefinnande för människan. Vid studier 

om ekosystemtjänster utifrån ett hälsoperspektiv är det oftast i relation till de kulturella 

ekosystemtjänsterna och det är där majoriteten av hälsoforskningen har gjorts (SOU, 2013).  

Grönskan och naturen ger även inspiration och möjliggör kunskap i hur ekosystem fungerar 

samt vilken betydelse de har för människan. Likväl erbjuder de kulturella ekosystemtjänsterna 

möjligheten till social gemenskap då grönska och natur erbjuder mötesplatser för människor 

med olika bakgrunder och i alla åldrar. Oavsett om det handlar om odlingslotter, lekplatser 

eller motionsslingor finns de kulturella ekosystemtjänsterna där det finns människor som kan 

nyttja dem (Keane, m.fl. 2014).  

 

Bild 4 Hämtad från Keane, m.fl. 2014 s. 14. Bilderna är exempel på stödjande ekosystemtjänster. 

Bild 5 Hämtad från Keane, m.fl. 2014, s. 18. Bilderna är exempel på kulturella ekosystemtjänster. 
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4.2 Miljöpsykologi 

För att kunna förstå hur människor är kopplade till ekosystemtjänster så kommer teorin i 

uppsatsen att ta avstamp i teorin kring miljöpsykologi. Det är ett ämne som är fokuserat på 

samspelet mellan natur och människa ur ett individperspektiv (Küller, 2005a, s. 17). 

Miljöpsykologi är ett relativt nytt ämne, och det finns därför ingen enhetlig teoribildning att 

utgå från (Johansson & Küller, 2005, s. 13). Med det sagt är det ingen ”färdigdesignad” teori 

som används i uppsatsen, utan istället kommer analysen ske med hjälp av teoretiska begrepp 

från miljöpsykologin och den forskning som finns kring ämnet. Teoriavsnittet är därför indelat 

i underrubriker utifrån miljöpsykologins huvudområden: grönområden, hälsa samt 

sinnesintryck och värde. Detta för att dels göra det tydligare för läsaren hur omfattande 

miljöpsykologin kan vara, men även för att tydliggöra vad som faktiskt studeras och har 

analyserats i uppsatsen.  

  

4.2.1 Grönområden 

Miljöpsykologin är ett relativt nytt forskningsämne (Johansson & Küller, 2005, s. 13). Att 

sammanlänka människan med naturen i urbana miljöer och skapa gröna områden är däremot 

inget nytt koncept. Redan på 1970-talet fanns det förespråkare för gröna byggnader som 

argumenterade för dess effekt på människans välmående, men också att det fanns en koppling 

till hur väl människor presterar (Van der Ryn, 2014, s. 33). Van der Ryn poängterar också att 

det inte går att skapa en plats utan att ta hänsyn till hur omgivningen ser ut. Varje plats har sin 

unika uppsättning grönska, flöden, funktioner och kvalitéer som ger upphov till fysiska och 

kulturella miljöer. Dessa värden måste tas i beaktande av arkitekter och liknande yrkesgrupper 

vid design av nya platser (2014, s. 38). Något som makthavare och andra personer i 

beslutsfattande ställning behöver fråga sig är ”vad finns här och vilka möjligheter erbjuder 

naturen oss på denna plats?” (Van der Ryn, 2014, s. 38). Van der Ryn lyfter särskilt fram 

platsen som en viktig komponent i hållbart bygge. Beslutsfattare behöver ta hänsyn till en 

plats befintliga ekosystem och miljöer för att få fram de bästa kvalitéerna. Dessutom bör 

utformningen av bygget formas efter naturen för att de ska smälta samman i en gynnsam 

slutprodukt. För att slutresultatet ska vara lyckat behöver olika personer få komma till tals och 

influera varandra (2014, s. 50).  

Küller & Küller skriver hur sociala mötesplatser har låg prioritet bland de äldre i Lund (1994, 

s. 60). De presenterar i sin rapport hur grönområden ligger högst i prioritet över vad lundabor 

önskar i en stad, och att många ser tillgång till utevistelse som en nyckelfaktor för att kunna 

bibehålla sin hälsa och sociala umgängeskrets. I samband med högre ålder minskar individens 

rörelserevir vilket ställer högre krav på lättåtkomliga grönområden (Küller & Küller, 1994, s. 

75). Även barn mår bättre av tillgång till grönområden. För barn är behovet av en utomhusmiljö 

kopplat till både kunskap och lek och är därmed en viktig faktor för social utveckling och 

lärande (Björklid, 2005, s. 141f). Vidare skriver Björklid att barn generellt inte gillar att leka 

på välordnade lekplatser utan vill kunna röra sig fritt. Dessutom vill barn vara en del av 

samhället genom att bland annat tillfrågas hur de vill leka. Utformningen av grönområdet spelar 
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alltså mindre roll, eftersom barn leker överallt. Oavsett om det rör sig om ytor som är 

konstruerade eller lämpliga för lek (2005, s. 143).  

Storleken på parker är ett vanligt diskussionsämne hos landskapsarkitekter och i samband med 

ökande urbanisering blir diskussionen om parkers storlek i tätbebyggelse en viktig fråga. I en 

studie gjord av Nordh, Hartig, Hägerhäll & Fry (2009) har författarna tittat på 72 olika parker 

runt om i Skandinavien och kommit fram till att storleken på parken har viss betydelse för 

möjligheten till återhämtning. Desto större parken är desto större är möjligheten för besökare 

att återhämta sig. Dock visade studien också att mindre parker även ger möjlighet till 

återhämtning. Detta betyder, trots förtätning av stadsmiljön, att det fortfarande finns möjlighet 

till återhämtning om parkerna utformas rätt. Författarna tar upp att det är själva designen och 

komponenterna i parken som gör det möjligt för återhämtning och om designat rätt, går det att 

få små parker att verka stora (Nordh m.fl. 2009). 

Dock behöver det inte handla om stora parker och ytor (White, Smith, Humphryes, Pahl, 

Snelling & Depledges, 2010). I deras artikel bekräftar de att storleken på ett naturområde 

spelar låg roll i samband med preferenser och att det snarare är tillgången på vissa 

kvalifikationer som är avgörande. Vidare poängterar de värdet av vatten, och menar på att 

vattenkällor alltid leder till mer attraktivitet för en plats (White, m.fl. 2010). Dessutom skriver 

författarna att blåa värden, det vill säga olika typer av vattenkällor, är extra viktiga inom 

urbana miljöer, där det kan röra sig om något så litet som en fontän på ett torg för att 

upplevelsen ska bli bättre (White, m.fl. 2010).  

  

4.2.2 Hälsa 

Tillgång till natur och grönområden har tydliga fördelar på hälsan, såväl den psykiska 

(Swinson, Wenborn & Sugarhood, 2019) som den fysiska (Carpenter, 2013). I ett allt mer 

urbaniserat samhälle, där det sker en ständig inflyttning till städerna och där arbeten nu sker 

allt mer inomhus, har vistelsen ute i naturen blivit en lyx för många. En teori som förklarar 

varför människor reagerar positivt vid naturkontakt är teorin om återhämtning av 

koncentration (Sahlin & Larsson, 2016, s. 12). Teorin fokuserar på hur våra hjärnor tar in och 

hanterar det ständiga flödet av intryck från världen runt omkring. Det är viktigt att människor 

får kunskap om naturens positiva effekter som förstärker de återhämtande effekterna. Maller, 

Townsend, Pryor, Brown & St Leger (2005) beskriver att det finns stärkande miljöer som ger 

optimala förutsättningar för att återhämta sig från mental trötthet. I dessa miljöer ska fyra 

element finnas med; möjligheten till fascinering, möjligheten att komma iväg, möjligheten till 

omfång och möjligheten till kompatibilitet (Maller m.fl. 2005). Fascinering innebär att 

personer har möjlighet att stanna upp och bli fascinerade av sin omgivning. Naturen är 

utrustad med fascinerande föremål och processer som kan vara uppslukande (Kaplan, 1995). 

Fascinerande föremål kan vara allt från moln, en solnedgång eller vackra träd. Den 

huvudsakliga tanken bakom fascination är att de ska få människorna att tänka på annat.  

Det andra elementet, komma iväg, innebär att området ska ge en känsla av att individen är 

någon annanstans än där koncentrationen tröttades ut. Naturliga miljöer är oftast den föredragna 
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destinationen för just återhämtning (Kaplan, 1995). Kaplan (1995) föreslår miljöer där det finns 

tillgång till vatten, såsom sjöar eller hav, eller där det finns öppna landskap eller täta skogar 

som idylliska platser för att komma undan den urbana sfären. För människor som bor i mer 

urbana miljöer blir den här typen av miljöer mer avlägsen. Dock menar Kaplan att känsla av att 

komma bort inte behöver vara avlägsen utan att naturliga miljöer som är mer lättillgängliga kan 

lika väl erbjuda möjligheten att kunna skifta sin uppmärksamhet (1995).  

Det tredje elementet innebär att området ska ge en känsla av omfång. Det vill säga att det ska 

finnas möjlighet till nyfikenhet och upplevelser. Omfånget behöver dock inte vara ett stort 

område utan kan lika gärna vara av en mindre karaktär. Stigar och vägar kan, om designade 

rätt, få mindre utrymmen att upplevas som stora (Kaplan, 1995).  

Kompatibilitet, det sista elementet, innebär att området ska erbjuda möjligheter som 

överensstämmer med besökarens behov. Det vill säga att om besökare vill ta en löptur behöver 

området ha någon form av löpbana som gör det möjligt för besökaren att utöva aktiviteten 

(Kaplan, 1995). Maller, m.fl. (2005) menar på att parker är ett perfekt verktyg för stadsplanerare 

och landskapsarkitekter för att skapa zoner som uppfyller dessa fyra elementen. Särskilt i 

urbana miljöer är parkens existens en viktig beståndsdel av individens tillgång och förmåga till 

återhämtning (Maller m.fl, 2005). Vidare poängterar Keniger, Gaston, Irvine & Fuller (2013) 

att de bästa återhämtningsmiljöerna är de parker eller grönområden som har en bredare 

biologisk mångfald och större variation av den växande floran. 

SOU (2013) menar att det idag finns mycket forskning som visar att naturen som område skapar 

synergieffekter och förhöjer fysisk aktivitet, ökar omfånget av sociala kontakter samt minskar 

psykosocial stress. Dessa positiva effekter av att vistas i naturen kan långsiktigt förbättra 

folkhälsan med exempelvis snabbare rehabilitering och kortare sjukskrivningar (SOU, 2013). 

Keniger, m.fl. (2013) har i en omfattande forskningsstudie undersökt ett brett urval av 

vetenskapliga artiklar och upptäckt att naturen inte bara har fysiska hälsoeffekter utan även 

mentala fördelar som kan hjälpa till att öka individens självkänsla och humör. I en studie gjord 

av Di Nardo, Saulle & La Torre (2010) visar de hur individer med mycket grönstruktur i sin 

omgivning, inom 300 meters radie, mår bättre psykiskt och fysiskt än de som har ett längre 

avstånd. Detta är även något som Boverket verifierar i sin rapport där det visat sig att 300 meter 

är ett gränsvärde för hur långt individer generellt är beredda att ta sig till ett grönområde för att 

det ska användas ofta (2007).  

 

4.2.3 Sinnesintryck och värde 

Sambandet mellan sinnesintryck och miljö är framträdande inom miljöpsykologin. Küller 

(2005a, s. 18f) beskriver hur vår omgivning inte bara påverkar vårt beteende och våra sinnen, 

utan även vår uppfattning av andra människor. Våra intryck av omgivningen är dock mer 

omfattande än så. Individer påverkas inte bara av det visuella intrycket av den fysiska miljön, 

även de andra sinnena är viktiga. Dessutom påverkas våra upplevelser även av det sociala 

nätverket samt vilka aktiviteter vi ägnar oss åt (Küller, 2005b, s. 105). Det är därför ett problem 

att forskning och undersökningar kring omgivningens påverkan på vårt beteende nästan 
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uteslutande utgår från de visuella intrycken (Janssens, 2005, s. 193). Vi använder alltså alla våra 

sinnen när vi upplever den omgivande miljön, oavsett om vi rör oss i en park eller inne i den 

urbana tätorten (Sorte, 2005, s. 230). Ett annat problem bottnar i den epistemologiska 

kunskapssynen. Trots att människor rör sig i samma miljöer och får samma sinnesintryck är 

våra upplevelser och känslor över dessa intryck olika (Hägerhäll, 2005, s. 214). Detta förklarar 

Hägerhäll som att miljön karaktäriseras av den mentala föreställningen (2005, 214f). Det vill 

säga att trots att två individer ser samma sak, är deras tolkning och upplevelse av det olika.  

Sinnena är alltså avgörande för vår uppfattning av omgivningen, eftersom sinnena spelar roll 

för om människan blir lugn eller stressad. Keniger, m.fl. (2013) beskriver i sin artikel hur urbana 

miljöer har många potentiella stresskällor såsom fordonstrafik, stora folkmassor och 

överstimulering av diverse intryck. Natur kan hjälpa människor att minska på just dessa 

stressfaktorer. Detta perspektiv stärks även av Hägerhäll som argumenterar för att naturen har 

flera positiva hälsoeffekter, där reduceringen av stress är en av de mer framträdande (2005, s. 

210). Naturen hjälper inte enbart mot stress utan kan även reducera buller på en mängd olika 

sätt. Hygge (2005, s. 41ff) diskuterar exempelvis vilken effekt buller har på barns 

inlärningsförmåga, analysförmåga samt lång- och korttidsminne. Han menar att det finns flera 

negativa hälsoeffekter och att reducering av buller är en viktig faktor för hälsan. 

I en artikel från Boverket, tas vikten av god gestaltning av en park upp. Hur grönskan tar form, 

upplevs och gestaltas är av största vikt för att den också ska användas och uppskattas (Boverket, 

2019b). En oskött vegetation kan ses som övergiven vilket många människor reagerar negativt 

på och det är därför skötseln av parker alltid ska beaktas. Detta perspektiv stöds även av Sorte 

som menar på att en oskött park kan upplevas som övergiven och i förlängningen innebära en 

förhöjd risk att husera potentiella våldsutövare (2005, s. 235). Vid diskussion kring sambandet 

mellan skönhet och parker kan det vara svårt att komma fram till ett enat svar då svaret är 

subjektivt. Istället går det att konstatera att om det visuella intrycket väcker positiva känslor går 

det att betrakta som skönhet. Skönhet i grönområden kan i sådan mening framkalla fysiska och 

mentala reaktioner (Boverket, 2019b). Vidare menar Boverket att gestaltning också handlar om 

att skapa trygga, säkra, tillgängliga, funktionella samt gröna stadsrum (2019b). Därför anses 

det viktigt att parkerna har en hög komplexitet som kan skapas av artrikedom och variation för 

att så många som möjligt ska vilja använda dem. Öppna och slutna rum behöver också varieras 

för att kunna skapa personlig avskildhet. Likväl behöver det finnas ett visst affektionsvärde i 

parken, det vill säga att det ska finnas en relation till det förflutna men även att det ska vara en 

viss originalitet som gör att parken får en egen identitet (Boverket, 2019b). 
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5. Analys 

I det här avsnittet har de teoretiska begreppen från miljöpsykologin applicerats på det material 

som samlades in under arbetets gång. Brunnshög analyseras i relation till miljöpsykologin och 

ekosystemtjänster och kompletteras med empirin från dokumentanalysen samt intervjuerna. 

Avsikten har varit att först ge läsaren en grund i hur uppbyggnaden av Brunnshög har korrelerat 

med den forskning och litteratur som finns inom miljöpsykologi, för att sedan övergå till vilka 

uppfattningar och värden som besökare på Brunnshögs grönområden uppfattar och föredrar. De 

kulturella ekosystemtjänsterna finns som ett stöd till miljöpsykologin för att underlätta läsarens 

förståelse för vilken betydelse gröna värden har för människans hälsa. Rubrikerna i analysen 

baseras på det teoretiska ramverket från miljöpsykologin för att tydliggöra uppbyggnaden för 

läsaren. 

Brunnshög är visserligen ett pågående byggprojekt, men redan nu finns det etablerade 

ekosystemtjänster som är i bruk och lockar människor till platsen. Något som är annorlunda för 

Brunnshögsprojektet är i vilken omfattning som grönområden och ekosystemtjänster varit 

närvarande redan i ett tidigt skede i planeringen. Arbetssättet är också annorlunda där stora 

delar av grönområdena etablerats och färdigställts innan större delen av boarean har blivit 

byggd vilket skiljer sig från ett mer traditionellt byggsätt där parkområden anläggs när övriga 

byggnadsprojekt i ett område är färdigställt. Dalman, projektchefen för Brunnshög, menar att 

Lunds Kommun har lagt stort fokus på de gröna värdena och att de varit med i projektplanen 

sedan start, på samma villkor som funktionella bostäder och en lämplig infrastruktur har varit.  

  

5.1 Grönområden 

I intervjun med Dalman framkom det att det krävdes täta byggnads- och boendeformer för att 

Lunds kommun skulle få tillåtelse av Länsstyrelsen att bygga ut Brunnshög. Förtätning av 

staden gör visserligen att fler människor har möjlighet att bosätta sig där, men i de strukturerade 

intervjuerna framkom det att en del av respondenterna av samma skäl upplevde Brunnshög som 

ett oattraktivt område. Parkerna och grönskan presenterades som attraktiva och ledde till 

positiva omdömen, men det hittills bebyggda området sades vara alldeles för tätt vilket gjorde 

området mindre tilltalande att bosätta sig i. Att ta hänsyn till frågeställningen om en plats unika 

konstruktionsmöjligheter (Van der Ryn, 2014, s. 38) och designa grönområdena till att nyttja 

dess fulla potential är alltså inte tillräckligt. Utformningen av bygget måste smälta samman med 

naturen och mynna ut i en gynnsam slutprodukt för att göra hela området attraktivt.  

Under de strukturerade intervjuerna prioriterade respondenterna olika egenskaper som de tyckte 

var nödvändiga hos en plats där de tillbringar mycket tid. En del ville ha tillgång till bra skolor 

medan andra föredrog tillgång till mataffär eller pålitlig kollektivtrafik. Gemensamt för 

respondenternas svar var att de ville ha tillgång till grönområden och till viss del sociala 

mötesplatser. Dahlberg & Borgström (2017, s. 168) beskriver förtätningen som den rådande 

byggnormen och menar på att den leder till ökad konkurrens om gröna allmänningar när stadens 

utrymme ska delas mellan flera människor. I ett längre perspektiv kan det även leda till 
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segregation då alla människor inte får tillgång till grönområden på samma villkor, vilket i sin 

tur riskerar att leda till att alla inte har samma möjlighet de kulturella ekosystemtjänsterna.  

Trots respondenternas önskemål om tillgång till grönområden kan alltså förtätningen i 

Brunnshög innebära att tillgången begränsas. Här blir det en konflikt mellan Länsstyrelsens 

krav på Lunds kommun om förtätning vid nybyggnationer jämfört med vad kommunen och 

invånarna faktiskt vill ha. Invånarna i en stad har dessutom olika prioriteringar vilket gör det 

till en utmaning att tillfredsställa allas behov och önskemål. Medan några av våra respondenter 

berättade att de tyckte Brunnshög var alltför tätt, berättade en annan att hon sökt en lägenhet i 

området. Vid konstruktion av en hel stadsdel är det därför svårt att ta hänsyn till alla önskemål 

som kommer in, samtidigt som det finns andra faktorer som också påverkar. Dahlberg & 

Borgströms diskussion om odlingslotter (2017, s. 173f) visar även hur människan genom att 

välja något, samtidigt måste exkludera något annat. Detta är även en vanlig problematik vid 

implementering av ekosystemtjänster där beslutsfattare eller projektgrupper genom att välja att 

implementera vissa ekosystemtjänster samtidigt bortprioriterar andra. I Brunnshög finns det 

mycket mångfald och variation genom de olika öarna i Nobelparken samt de pedagogiska 

incitamenten som kommer finnas i Kunskapsparken, men genom att etablera exempelvis 

odlingslotter exkluderas aktiviteter som kan genomföras på en gräsmatta, allt från sport och lek 

till picknick och umgänge. Konsekvenser av sådana etableringar riskerar att innebära det som 

Dahlberg & Borgström (2017, s. 173) kallade smygprivatisering, att vissa individer eller 

grupper får företräde i att definiera vem eller vad som hör hemma i området.  

Smygprivatisering riskerar inte bara att påverka identiteten av ett område utan även vilka 

ekosystemtjänster som faktiskt etableras. Birkedal beskrev att i ett område som 

Kunskapsparken finns det utrymme för etablering av fler ekosystemtjänster än om en mindre 

yta bearbetas.  

  

[…] att det är olika på olika platser och vad som är viktigast, om man nu pratar om kulturella 

ekosystemtjänster, är det att knyta an till platsen och landskapets historia. Just det här att det är 

mycket fokus på odling och produktion, det ätbara, är ju ändå rimligt tycker jag med tanke på 

markens historia. 

 

Odlingslotterna blir här en viktig faktor då de är en del av helheten. Exempelvis det pedagogiska 

incitamentet gäller inte bara de som odlar, utan påverkar även de runt omkring som observerar 

lotterna och människorna som rör sig där, men också får tillfälle och möjlighet att uppleva 

sociala och pedagogiska möten. Identiteten kan alltså lika väl etableras och påverkas av det som 

händer runt omkring lotterna, eller av vad som händer i andra delar av parken. Här blir de 

kulturella ekosystemtjänsterna framträdande ur flera perspektiv. Exempelvis odlingslotterna 

innebär fysiskt arbete vilket i sin tur bidrar till bättre hälsa för de som arbetar. Odlingstips eller 

pedagogik om vad som sker bidrar till lärande samtidigt som gödsel, mat och arbetande 

människor bidrar till olika sinnesintryck i form av hörsel, syn och lukt. Kunskapsparken 

kommer även innehålla många andra delar som kan ge samma utbyte av sinnesintryck, såsom 

fruktlund, motionsslinga, utsiktsplats, damm, och mycket mer, där varje del i sig kan påverka 
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identitetsbilden och erbjuda olika kulturella ekosystemtjänster. Dessa delar kommer i slutändan 

bilda helheten i de kulturella ekosystemtjänsterna; Kunskapsparken. 

Många ekosystemtjänster är väldigt dyra och ineffektiva för människan att försöka återskapa 

(Cheng, Van Damme & Uyttenhove, 2021), och det är därför viktigt att istället ta vara på de 

befintliga, och därmed gratis, ekosystemtjänster som redan är etablerade när ett område ska 

bebyggas (Naturvårdsverket, 2020). Detta inkluderar även vattenkällor som ofta är rika på djur- 

och växtliv. I Brunnshög har det inte funnits blåa värden att ta vara på mer än 

dräneringsområden vilket gjort att det i Kunskapsparken har anlagts en damm. White, m.fl. 

(2010) resonemang om betydelsen av blåa värden gör sig här påmint då bland annat dammar 

gör en plats mer attraktiv, men också mer lämplig för återhämtning och rekreation vilket även 

Kaplan (1995) skrev om. Birkedal lyfte fram Råbysjön i östra Lund som ett exempel på när en 

damm anlagts, där syftet var en dagvattendamm som motverkar översvämningar.  

  

[…] öppen dagvattenhantering har ofta estetiska poänger också och kanske tillgängliggör 

områden så att man kan få ett vattendrag att vandra längs med. […] Råbysjön är ett exempel där 

man inte bara har gjort en dagvattendamm. Även om den hanterar dagvatten och översvämningar 

så är det en fin, rekreativ miljö där man verkligen har satsat på att göra någonting som är bra för 

människorna som bor i närheten. 

Dock är det även en utmärkande plats på så sätt att den lämpar sig väl för återhämtning och 

rekreation, samt att den också blir en social mötesplats för familjer och vänner att träffas och 

umgås vid. Liknande koncept går det att koppla till dammen i Kunskapsparken som har en mer 

mångfunktionell funktion då den även lämpar sig för bad och lek. Däremot är frånvaron av 

vattenkällor mer framträdande i de andra delarna av Brunnshög. Nobelparken har ett litet 

område i centern som är anlagt för vattensamling, men enligt Dalman är det endast avsett som 

fördröjningsyta av vatten för att släppa fram de mer gröna värdena i området. Övriga delar av 

Brunnshög, med undantag för Kunskapsparken, har inte heller några framträdande vattenkällor 

i dagsläget, exempelvis i form av dammar, vattendrag eller fontäner. Enligt Dalman finns det 

dock planer på att anlägga små dammar och eventuellt fontäner i framtida byggetapper av 

Brunnshög. 

Vad som varit särskilt viktigt för uppbyggnaden av Brunnshög är valet av plats där stadsdelen 

ska växa fram. Eventuell kritik som kan riktas mot Brunnshögsprojektet är att det byggs och tar 

i anspråk bördig åkermark, ett problem då endast 7 procent av Sveriges yta är jordbruksmark 

(SCB, 2018). Dalman poängterade att det inte varit självklart åt vilket håll Lund ska fortsätta 

växa samt att diskussionerna om vilken mark som ska upplåtas åt bostäder har varit väldigt 

omfattande. Kravet som projektgruppen fick från Länsstyrelsen var att göra en väldigt tät 

exploatering av Brunnshög och att tanken om att göra ett område i stil med Djingis Kahn, ett 

lågexploaterat område med mycket grönska och färre bostäder per kvadratmeter i en annan del 

av Lund, fanns från början men blev avslagen. Valet, och motiveringen, att etablera Brunnshög 

i nordöstra Lund grundar sig i huvudsak på att det är det mest hållbara alternativet 

miljömässigt.  
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Hur blir den samlade miljöpåverkan då, jämfört med om vi bygger på sämre jord längre från 

Lund, när det blir ett större transportarbete? Det var väldigt mycket fokus på just det då [när 

översiktsplanen gjordes, förf. anm.]. Bilism och transporter. Och då när man sammanvägde det 

här och att man också skulle bygga infrastruktur, nya skolor, allting längre från stan. Då skulle 

den samlade miljöpåverkan bli större och det köpte då Länsstyrelse och så släpptes Brunnshög 

fram. 

 

Dalman berättade att beräkningar från andra expanderingsplatser runt Lund, eller om 

kommunen skulle expanderat mer genom tätorterna, visade att i huvudsak transporterna skulle 

vara alltför krävande för att kunna motivera ett grönt och hållbart bygge.  

Likt vad Van der Ryn (2014, s. 50) skrev om att valet av plats är den viktigaste komponenten i 

ett hållbart bygge har Brunnshögsprojektet inte bara motiverats av hur bygget kan ske på så 

klimatsmart sätt som möjligt, utan även hur platsen kan tillvaratas på bästa sätt. Även här blir 

Van der Ryns (2014, s. 50) ord relevanta då beslutsfattare behöver ta hänsyn till en plats 

befintliga ekosystem och miljöer för att bibehålla de bästa kvalitéerna. Dalman berättade hur 

ett återkommande fokus varit hur platsen ska förvaltas på bästa vis, samt att kommunen ställer 

krav på byggherrar redan vid markförsäljning om att de behöver redovisa gröna värden innan 

köpet är slutfört. Förvaltningen av exempelvis åkermarken sker genom anläggning av mycket 

grönområden, däribland plantering av träd, buskar och blommor, men också fokus på 

odlingslotter och betesmark. Även Birkedal berättade hur kommunen har tydliga styrdokument 

och handlingsplaner som visar vad som ska göras och var. Det finns alltså tydliga målsättningar 

från kommunens sida med hur Brunnshög ska utformas, men också hur det efterföljande 

underhållsarbete ska se ut.  

Utformning av parker är beroende av dialoger mellan berörda parter, observationer och 

planering med framförhållning (Van der Ryn, 2014, s. 38). Keane berättade i intervjun att för 

att en plats ska användas på ett optimalt vis måste den undersökas grundligt för att de bästa 

egenskaperna ska kunna tas tillvara på.  

  

[V]i planerar utifrån landskapet. Det betyder att när vi ser en plats så ser vi platsens landskap 

först, därefter börjar vi planera och tänka ”vad är bästa platsen att lägga vägar och hus på då”. 

 

Att inleda ett arbete av exempelvis en stadsdel med anläggning av grönområden ökar 

förutsättningen för att marken tas tillvara på ett effektivt vis. Detta eftersom det råder en brist 

på kunskap om ekosystemtjänster, och gröna värden i allmänhet, hos människor som inte har 

det som yrkesområde. Keane betonade att det givetvis finns undantag, men en ingenjör eller 

arkitekt kan exempelvis ha större förståelse för behovet av en fungerande infrastruktur, 

avloppsrör och elledningar än vad betydelsen av grönområden har på människor och 

omgivningen.  

  

Stadsplanering är ju ett avvägande mellan intressen [...] när jag ska plantera träden i gatumiljön 

har man de här ledningarna som VA-projektören lagt ut, och då är det väldigt svårt att få träden 
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att få plats. Då kommer verkligen den här konflikten ”Okej, behöver vi vatten och avlopp eller 

behöver vi träd?” [...] det är klart att alla förstår varför det behövs en VA-ledning, det går inte 

att diskutera. Det går inte att diskutera om det ska finnas en cykelväg eller inte, för det fattar 

man att det är klart att de måste finnas det. Men då är det lite lätt att säga ”Oj, tyvärr det fanns 

inte plats för trädet” eller ”pollinera, det kan träden göra någon annanstans”. 

 

Träd och buskar bortprioriteras enklare eftersom den generella attityden är att de kan göra 

samma nytta på en annan plats medan exempelvis rör och avlopp måste befinna sig på den plats 

där de är. Trädet gör dock mycket mer än så, det underlättar för hörseln då det hjälper till att 

reducera buller, det ger upphov till djurliv och dofter samt att det tillför grönska som stärker det 

visuella intrycket. Detta är alla delar som är viktiga för den urbana människans välmående. 

Konflikter om hur och var grönområden ska etableras kan till stor del undvikas på Brunnshög 

då anläggandet av parkerna börjat i ett tidigt skede och det samtidigt finns en stor kunskapsbas 

kring gröna värden och ekosystemtjänster inom projektgruppen.  

Björklid (2005, s. 141f) betonade att barns utveckling är beroende av tillgången på 

utomhusmiljöer där det finns möjlighet för lek. Det är inte bara viktigt för deras välmående, 

utan även avgörande för att utveckla den sociala förmågan och fortsatt lärande. Parkerna i 

Brunnshög är väldigt olika, och har olika syften, vilket gör att omväxlingen är mer omfattande 

än på många andra platser vilket torde öka möjligheterna för barn att simulera sig. Att få en 

bredare förståelse för ekosystemens betydelse gör att det ömsesidiga behovet av 

ekosystemtjänster i naturen kan vårdas och utvecklas på mer effektiva sätt hos barn. Oavsett 

om det rör sig om odlingslotter som genererar kunskap, en park där det finns möjlighet till 

rekreation eller en motionsslinga i ett grönområde finns pedagogiken i de kulturella 

ekosystemtjänsterna där det finns människor som kan nyttja dem. 

Kunskapsparken ska tillgodose behov för alla åldrar, och satsar framförallt på odlingslotter som 

en åldersskridande aktivitet. Odlingslotterna är också ett sätt att värna om platsens historia, då 

det är bördig odlingsmark och delar av den därför kan komma till användning för just detta 

(Lunds kommun, 2021a). I dagsläget finns det odlingslotter i Brunnshög, ett stenkast från 

Nobelparken. Dessa odlingsplatser kommer dock flyttas och integreras med odlingslotterna i 

Kunskapsparken under år 2022. Odlingslotterna är viktiga för den biologiska mångfalden och 

för de ekosystemtjänster som finns, och förväntas finnas, i Brunnshög. Dock är de även viktiga 

som pedagogiskt verktyg. De personer som påträffades vid de nuvarande odlingslotterna 

berättade hur de huvudsakligen var uppväxta och bosatta inom urbana områden, och att 

odlingslotten de förfogade över inte bara ökade deras mentala och fysiska hälsa utan även gav 

dem möjligheten att lära sig nya saker. Några hade aldrig sysslat med odling tidigare och hade 

nu blivit självförsörjande genom odlingen. Detta innebar mycket kunskap om odling och dess 

komponenter, men också samarbete och socialt umgänge med andra människor omkring 

odlingslotterna.  

Brunnshög är på många sätt och vis en avvikande och annorlunda stadsdel. Konceptet med att 

etablera parkerna innan bostadsområdet kan ha flera fördelar. Keane betonade i intervjun att en 

stadsdel, ett hus eller en gata inte kan planeras utan hänsyn till platsen, det vill säga hur 

landskapet är utformat och vilka kvalitéer det finns att ta tillvara på. Ofta går det att prata om 
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konflikter mellan olika delar av stadsplanering, där exempelvis byggherren framförallt ser 

nyttan av ett hus och en gata, men tänker att ett träd kan ställas upp lite var som helst. Risken 

med sådana tankesätt är att en plats kvalitéer riskerar att förbises. Att anlägga parkerna i ett 

tidigt skede ser inte bara till att de får det utrymme som behövs, det innebär även att en viss 

identitet skapas för området. Keane beskrev hur de som beslutsfattare i hög utsträckning går att 

påverka vilken identitet en plats ska anamma och präglas av. Hon lyfte fram olika åtgärder som 

kan göras för att sprida information om området via ryktesspridning.  

  

[V]i kan till och med göra tillfälliga parker med ganska enkla medel [...] Ser vi att det är 

någonting som händer på den här platsen är det ju klart att då blir man ju nyfiken och, att till 

exempel ”Brunnshög har ni hört, där kan man ju gå och spela pingis på kvällarna, coolt.” [...] 

Eller så ställer man ut odlingslådor som också är jättebilligt så låter man folk odla där så skapar 

man en känsla i och runtomkring också [...] Man kan göra jättemycket för platsidentiteten och 

utvecklingen. 

 

Kontentan av resonemanget är att genom att bygga upp olika förutsättningar för aktiviteter, 

temporära eller permanenta, kan ett område få ett visst rykte och skapa sig en identitet innan 

bygget är färdigställt. Det är även viktigt att erbjuda ett brett urval av parker och grönområden, 

stora som små, som finns utspritt runt om i stadsdelen så att de boende kan hitta en plats som 

de känner att de kan identifiera sig med. På så sätt är det större chans att personerna återvänder 

till parken eller grönområdet.  

Lunds kommun öppnade officiellt Nobelparken i maj 2021 men redan i april hade de 

smygpremiär vilket gjort att folk lockats dit i ett tidigt skede. Detta gör att identiteten blir alltmer 

omfattande då det inledningsvis varit ryktesspridning om parken som lockat dit folk. Detta 

märktes även vid de strukturerade intervjuerna då många av personerna inte hade varit särskilt 

mycket ute vid Brunnshög tidigare. Många av dem hade alltså hört om området och kom från 

de norra eller östra delarna av Lund, det vill säga platser i närheten, och hade därför tagit sig 

dit. Två av personerna vid de strukturerade intervjuerna hade ingen kännedom om området i 

övrigt och kunde därför inte ge en kommentar om visionen av Brunnshög. Dock var de där och 

spelade pingis på uppsatta pingisbord, vilket går i linje med den tes Keane presenterade om hur 

olika beslutsfattare kan använda olika verktyg för att skapa en viss identitet kring området.  

  

5.2 Hälsa 

En av grundpelarna i de kulturella ekosystemtjänsterna är att de påverkar såväl vår mentala som 

fysiska hälsa (Carpenter, 2013; Swinson, Wenborn & Sugarhood, 2019). Artiklarna från Kaplan 

(1995), Maller m.fl. (2006) och Di Nardo m.fl. (2010) beskriver att grönområden har en 

betydlig inverkan på människan och att det är viktigt att ta vara på det som erbjuds ute i naturen 

för att kunna höja livskvalitén. Under de strukturerade intervjuerna ställdes frågan om 

respondenterna tyckte att deras mentala och fysiska hälsa påverkas av att de vistas i 

grönområden och majoriteten av de tillfrågade svarade att så var fallet. Många svarade också 

att de tyckte grönområden gav möjlighet till avkoppling och minskade den vardagliga stressen, 
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inte minst den som framkommer i urbana miljöer. Precis som Keniger m.fl. (2013) skrev finns 

det en del stressorer som påverkar oss människor utan att vi egentligen tänker på det när det 

kommer till stadsmiljöer. I stadsområden är det viktigt att vara uppmärksam på eventuella faror 

som kan ske och vi måste lära oss att hantera alla intryck av buller och visuell stimuli. För att 

klara av dessa distraktioner krävs det ansträngning för att den riktade uppmärksamheten inte 

ska leda till mental trötthet, vilket i sig kan leda till en sänkt förmåga av koncentration och i 

slutändan att kognitiva uppgifter inte kan utföras. Här blir utbudet av grönområden och gröna 

ytor i Brunnshög betydande för att hantering av de distraktioner som finns i den urbana miljön 

ska bli enklare. 

En viktig faktor för att människor tar sig ut till grönområden är att de finns i den direkta 

närheten. Att natur och grönområden är lättillgängliga och finns i den omedelbara närheten är 

avgörande för huruvida människor nyttjar dem. För att lyckas med detta bör grönområdena vara 

tillräckligt nära att det går att ta sig dit till fots. Det kritiska avståndet som dels Boverket (2007) 

men även Di Nardo m.fl. (2010) pekar på är just 300 meter, antingen från sin bostad eller annan 

plats som individen spenderar mycket tid vid. Det vill säga att även arbetsplatser, skolor och 

förskolor bör ha parker och grönområden i närheten så att barn kan komma ut så mycket som 

möjligt. För människorna som bor eller arbetar i Brunnshög kommer närheten till grönområden 

inte vara en bristvara. Lund består till största del av grönyta och där det är främst små parker 

och grönområden som utgör detta (SCB, 2010). Det Lunds stad dock saknar är större parker på 

över 10 hektar. De grönområden som finns färdiga och tillgängliga på Brunnshög är 

Nobelparken, Gryningsparken och odlingslotterna. De nuvarande parkerna når inte upp till 10 

hektar men finns tillgängliga för en stor del människor och är utplacerade på områden som är 

lätta att nå till fots. Nobelparken samt Gryningsparken kommer att vara omslutna av bostäder 

och diverse byggnader när Brunnshögsprojektet är färdigt. Det vill säga att det kommer bli 

lättare för de som bor eller arbetar där att komma ut och röra på sig. Just närheten till 

grönområden var något som respondenterna värderade högt under de strukturerade intervjuerna. 

Att Nobelparken ligger intill hållplatser för både spårvagn och buss gör även att människor som 

inte rör sig i området vanligtvis har ökade möjligheter att ta sig dit och utnyttja de kulturella 

ekosystemtjänsterna.  

Küller & Küller (1994) beskriver hur sociala mötesplatser har låg prioritet bland Lunds 

pensionärer, medan grönområden hade den högsta prioriteten. Nobelparken kan snarare ses som 

en blandning av båda, där de olika öarna, eller gräsplätten mellan dessa, ger utrymme för olika 

typer av möten. Sociala mötesplatser hade visserligen låg prioritet bland Lunds äldre, men det 

sociala samspelet med andra människor är generellt viktigt för hälsan. Utifrån de kulturella 

ekosystemtjänsterna går det att förstå Nobelparken som ett forum för aktiviteter mellan 

människa och miljö som på olika vis påverkar vårt välbefinnande. Medan möjligheterna till 

fysisk aktivitet är särskilt framträdande genom utegymmet, sportplanen, dansbanan och 

löparslingan finns även flera möjligheter till avkoppling och rekreation i form av bärbuskar, 

parkbänkar och en ö full av olika sorters blommor. Nobelparken kan alltså sägas erbjuda 

någonting för alla, och kan således bli en nyckelfaktor för bibehållandet av en god hälsa, både 

mentalt och fysiskt. Dessutom kommer den bli en viktig mötesplats där sociala 

umgängeskretsar kan interagera med varandra, vilket är extra viktigt då Dalman betonade 
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värdet av att ha en plats där människor kan mötas. Även Keane pratade om detta och beskrev 

hur olika åldersgrupper har skilda behov och förutsättningar för att njuta av en plats: 

  

Sånt som man kanske inte ser från första början, vilken är den bästa slänten att sitta på? 

Dagisbarnen har väl en slänt att sitta på för de orkar inte gå så högt upp och tonåringarna behöver 

ju gå undan och hitta någon cool plats och gömma sig och busdricka öl men pensionärerna 

behöver ju ha en gångväg så de kan gå med rullatorn. Det är så mycket olika saker som man inte 

ser hur det använts [...]. 

 

Kaplan (1995) diskuterar möjligheten till omfång som kan bli svårt att fixa i en stadsmiljö. Det 

är viktigt att man får in små gröna områden så att människorna har någonstans att gå till och 

mötas. Som Kaplan (1995), men också Nordh m.fl. (2009), beskriver behöver inte utrymmena 

vara stora till ytan utan så länge de är designade rätt finns det möjlighet att hitta omfång i de 

flesta grönområdena. Nobelparken och Brunnshög kan erbjuda en känsla av omfång genom att 

på varje ö går det att hitta något som inte finns på de andra öarna. Det ger en känsla av 

nyfikenhet av att besökaren vill fortsätta att gå i parken för att se vad andra öar och områden 

kan tänkas innehålla. När Kunskapsparken står klar kommer det finnas möjlighet till omfång 

även där då det rör sig om ett stort område med ett rikt utbud av kulturella ekosystemtjänster. 

Kunskapsparken, som kommer bli över 21 hektar, kommer erbjuda olika variationer av 

vegetation och aktiviteter vilket gör det lättare för besökarna att hitta något som passar dem. 

Kunskapsparken kommer även att ligga intill stora åkerfält vilket även det kan komma att ge 

en känsla av omfång. Den urbana miljön kommer därmed inte vara lika närvarande och 

Kunskapsparken blir istället som att komma in i en oas där naturen sluter sig omkring. 

Detta för in ämnet på kompatibilitet (Kaplan, 1995), där grönområdena ska erbjuda möjligheter 

som överensstämmer med besökarnas behov vilket kan vara det steget som är lättast att 

kontrollera. Här gäller det att inkludera så många olika aktiviteter som möjligt inom ett område 

utan att det ska bli för stressigt eller för fullt med folk. Nobelparkens utformning utifrån öar gör 

det möjligt att samla personer med liknande intressen till samma ställe. Det gör det även lättare 

att få in fler aktiviteter inom samma område utan att det blir för mycket men även att de 

avgränsar en aktivitet till ett område. I en park med ett centralt läge är det viktigt att få in 

aktiviteter som många kan tänka sig att göra för att få mer gemenskap och för att locka dit nytt 

folk. Att även erbjuda olika öar i form av öppna och stängda rum (Boverket, 2019b) är viktigt 

för att fler ska känna sig välkomna. Möjligheten att kunna gå ifrån stora folkmassor och sätta 

sig i lugnare miljöer gör det möjligt att personer i olika åldrar kan vistas i samma utrymme. 

Keane berättade att när man utformar ett visst område är det viktigt att ta reda på vad personer 

i omgivningen behöver och vill ha runt omkring sig. Företrädare från förskolor i närheten 

kanske vill att det ska byggas en stor lekplats, pensionärer vill ha möjligheten att sitta ner och 

ta det lugnt men samtidigt komma runt med rullatorn och ungdomar vill komma bort från andra 

människor och vara helt för sig själva.  

Buller i skolmiljö existerar dock inte endast vid tät bebyggelse. I Kunskapsparken ska det finnas 

möjlighet till naturpedagogik och lärande för såväl stora som små, därför är det viktigt att 

bullernivån är obefintlig i så hög utsträckning som möjligt. Dalman berättade i intervjun att de 
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aktivt arbetat med att maximera sinnesupplevelserna, där bland annat reduceringen av buller 

varit en viktig faktor att arbeta mot.  

  

[H]är med att maximera sinnesupplevelserna så ingår det ju då smak, syn, lukt, hörsel, känsel 

och de här olika sinnena ska man tänka på i planeringen av Brunnshög. Ha med växter och sånt 

som prasslar lite ... eller doftintryck [...] och fågelkvitter och humlesurr som hörs ... få härliga 

ljudupplevelser men inte buller, dofter men inte emissioner. 

 

Kunskapsparken ska innehålla mycket träd vilket bland annat hjälper till att dämpa ljudet från 

E22 som ligger i närheten. Parkens plats i Lunds utkant gör också att många av de sedvanliga 

ljuden som kommer med en central stadsdel uteblir och området kan således bli en plats för 

återhämtning och rekreation. I de strukturerade intervjuerna berättade en av respondenterna att 

han är bosatt i en aktiv stadsdel och därför tyckte det var behagligt att komma ut till Brunnshög 

och slippa bullret vilket kan ses som en tidig indikator på att området får de effekter som 

Dalman hoppas på. Keane berättade att det är svårt att mäta effekten av de flesta kulturella 

ekosystemtjänster, men att buller är en parameter som är enklare att hantera eftersom det finns 

mätinstrument som visar hur mycket buller som grönska tar upp. 

  

5.3 Sinnesintryck och värde 

Att kommunen hade en god planeringsförmåga och eftertanke om Brunnshögsprojektet, var 

vedertagen bland människorna som rörde sig på Brunnshög. De strukturerade intervjuerna 

visade att större delen av de tillfrågade var optimistiska angående slutresultatet, och tror 

Brunnshög kommer bli en fin och välplanerad stadsdel när den är färdigställd. Några betonade 

även att de tyckte det märktes att området var genomtänkt från beslutsfattarnivå. Framförallt 

Nobelparken lyftes fram som ett lyckat koncept bland de som rörde sig där, då mångfalden gör 

att det till en attraktiv plats för många människor. Konceptet med öar gör att allt från hundägare 

och pensionärer till barn och träningsintresserade personer kan hitta en plats att koppla av eller 

aktivera sig utifrån preferens. Den stora gräsytan mellan öarna har dessutom en 

mångfunktionell funktion då den lämpar sig för såväl picknick som utegympa eller brännboll 

(Lunds kommun, 2021b). Dessutom påpekade Dalman att platsen har potential att nyttjas till 

fler syften än så, exempelvis utekonserter under sommarhalvåret samt fördröjning av 

regnvatten:  

  

[D]et blir bara en fördröjningsyta om det har regnat så kan det samlas där. Så det ska inte stå 

något vatten där egentligen. Man ska kunna, om vädret tillåter, exempelvis ha konserter där. 

 

Vid planeringen av Brunnshögs utformning har element av natur och grönska tagits till vara på 

för att maximera sinnesintrycken som kan påverkas, något som Kaplan (1995) kallar för 

fascination från teorin om återhämtning av koncentration. Många hus kommer ha växter som 

pryder fasaderna, dels för möjligheten till bullerreducering, dels för det estetiska som även det 
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är en del av de kulturella ekosystemtjänsterna. Nobelparken kommer ge möjlighet till 

fascination genom variationen av växtlighet och flora på öarna. Variation var även ett av de 

vanligaste svaren som respondenterna under de strukturerade intervjuerna föredrog. Att få 

tillgång till öppna ytor men även stängda rum var också väldigt viktigt. Variation i natur och 

grönområde leder till att allt fler dras till ett ställe och kan på så sätt locka ut allt mer folk till 

grönområdena, vilket i slutändan kan påverka deras hälsa positivt. Boverket (2019b) menar att 

parker i största mån kommer att uppskattas och användas om de är välskötta och rika på 

biologiska mångfald. 

Som tidigare nämnt i teorin upplever människor den omgivande miljön på olika sätt. Parker och 

grönområden har olika betydelser för människor beroende på hur deras livsstil ser ut och 

beroende på det ser möjligheterna till rekreation olika ut. En person som under hela sitt liv har 

bott i urbana miljöer kan se rekreationsmöjligheter i den närliggande parken eller grönområde. 

En person som bor i mindre urbana miljöer, kanske till och med ute i skogen, ser inte samma 

rekreationsmöjligheter i stadens parker som stadsborna gör. I en studie gjord av Nordström 

(1994) visade det sig att norrlänningars rekreationsmöjligheter ligger långt bort från 

stadsparkerna och grönområden kring urbana platser. Istället är natur för dem skogar, berg och 

sjöar mer förknippat med rekreation än vad en park inne i staden är. Parken såg de istället som 

en dekorativ utsmyckning i staden och inte för avkoppling. För en stadsbo däremot, kan parken 

vara den närmsta möjligheten till naturliga och växtrika vyer och en plats för att slappna av och 

koppla av. Speciellt när städerna blir allt mer täta och beroendet av bilar försvinner för att man 

har allt i ett rimligt avstånd, blir stadens parker och grönområden viktiga ställen för avkoppling 

och rekreation för många.  

Stycket ovan leder tillbaka till det Hägerhäll (2005, s. 214) poängterar, att trots att människor 

kan se samma sak, blir tolkningen och upplevelserna av det olika. Kommunen har därför ett 

stort ansvar att se till att parker är välanpassade för invånarna som bor i området eller staden. 

Då Lund som stad blir allt mer tätbebyggt blir det allt viktigare att bevara de grönområden som 

finns, samt anlägga nya grönområden för att tillgodose det ökande antalet invånare i staden. 

Lunds stad är till större delen omslutet av åkermark vilket visualiserades tidigare. Lundaborna 

har därför ingen direkt koppling till naturlig skog eller dylikt utan behöver förlita sig till större 

delen på anlagda grönområden. Det är därför viktigt att det finns en bred variation av växtlighet 

och aktiveringsmöjligheter i de anlagda grönområdena för att öka möjligheterna till att stads- 

och kommuninvånarna kan identifiera sig med något i grönskan och dras dit. Dalman menar att 

det genom Kunskapsparken och Nobelparken finns goda förutsättningar för aktivering av 

kroppen: 

  

[ang. Kunskapsparken] Vad vi vet är att det ska bli joggning, ridning, cykling, att det ska finnas 

många möjligheter att röra sig ... och i Nobelparken finns det ju massa nu med aktivitetsöar med 

utegym och dansbana samt en väldigt bra bollplan. 

 

Förutom att främja den mentala och fysiska hälsan har naturen även andra områden som är till 

nytta för oss människor. Bland annat är det ett pedagogiskt verktyg för att människan ska få en 
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utökad förståelse för naturen och vad som faktiskt händer i ekosystemen omkring. Förståelsen 

för naturen och dess ekosystem är viktigt för att dagens och framtida generationer ska vårda 

och värna om miljön. Därför har Lunds kommun valt att investera i Kunskapsparken där syftet 

är att låta naturen ta plats och ge människor i alla åldrar lekfulla miljöer med pedagogiska inslag 

(Lunds kommun, 2021a). Kunskapsparken kommer inte vara lika formellt uppbyggd som 

Nobelparken vid dess färdigställande utan kommer innehålla mer av ‘det vilda’. Detta är särskilt 

viktigt för barn då de enligt Björklid inte vill leka i välordnade och inhängda lekplatser utan 

hellre rör sig fritt (2005, s. 143). Detta perspektiv bekräftas delvis av Dalman som i intervjun 

påpekade att Kunskapsparken redan lockar barn, trots att den inte är färdiganlagd eller öppnad.   

För att pedagogik ska vara möjligt krävs rätt förutsättningar för lärande, oavsett om det rör sig 

om pedagogik inom ett grönområde, såsom Kunskapsparken, eller inne i den täta bebyggelsen, 

såsom på en förskola. Ett av de största störningsmomenten kan antas vara bullernivån. Hygge 

(2005, s. 41ff) beskriver att barns hälsa och möjligheter till lärande påverkas i hög grad av 

vilken miljö de vistas i, där buller påverkar bland annat inlärningsmöjligheter, den analytiska 

förmågan samt kort- och långtidsminnet. Bullerstörningar kan komma från fordon eller allmänt 

stökiga miljöer. För tillfället är större delen av Brunnshög en byggarbetsplats och det finns 

därför många moment som kan orsaka buller och störa barns inlärningsprocess. För att minska 

buller finns det exempelvis gräsmatta längst hela spårvagnsspåret, och förberedelser till 

klätterväxter på många av byggnaderna. Detta minskar inte bara buller ur ett hälsoperspektiv 

då de gröna värdena fångar upp koldioxid, utan stärker även våra syn- och hörselsinne då 

grönområden har en positiv effekt på dessa.  

Buller är en vanlig konsekvens av urbana områden, särskilt i täta städer. Buller är vanligtvis 

förknippat med de reglerande ekosystemtjänsterna men de har även stor betydelse i de kulturella 

ekosystemtjänsterna. Under samtalen med respondenterna från de strukturerade intervjuerna 

berättade några att naturen var ett ställe där de kunde koppla av från stress. Dock finns det 

eventuella hinder som kan göra det svårare att slappna av, exempelvis om det är alldeles för 

mycket ljud som inte passar in, det vill säga urbana ljud i grönområden. Att besöka 

grönområden skedde enligt en av respondenterna huvudsakligen för att komma bort från buller. 

Dock kan gröna stråk genom den urbana miljön, särskilt i tätbebyggelse, ha lika god effekt på 

hälsan. Växtlighet på väggar och tak, samt gräsmattor spritt i området har även de en 

bullerdämpande effekt likväl som de har en estetisk effekt. Alla dessa åtgärder kan göra att 

bullret absorberas istället för att studsa på släta fasader och sprida sig vidare i staden (Keane, 

m.fl. 2014). En klätterväxt längs en husvägg eller en blomrabatt bredvid trottoaren hör också 

till de kulturella ekosystemtjänsterna eftersom de påverkar vår hälsa i form av bullerreducering 

samt våra sinnen genom dofter och visuell grönska.  

Mycket av detta går även att koppla till teorin om återhämtning av koncentration (Sahlin & 

Larsson, 2016, s. 12) där det är viktigt för människor att hitta ställen där det går att koppla av 

utan att det kräver riktad uppmärksamhet och att komma bort från stället som först utbringade 

stressen, vilket i teorin omnämndes som komma iväg. Här tog många av respondenterna upp 

att odlingslotterna har hjälpt dem att tänka på annat och komma bort från stadens alla ljud. Att 

komma bort från det som en gång stressade kan vara svårt i en stad där flödet av människor är 
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stort och intrycken många. Att då hitta en plats som ger ifrån sig känslan av att vara någon 

annanstans kan på så sätt vara svårt att hitta i en stad. Som Brunnshög ser ut nu är är det främst 

Nobelparken som är ett lämpligt utflyktsmål för att uppnå känslan av att komma bort från de 

urbana intrycken. Odlingslotterna blir även ett bra komplement till Nobelparken. Där finns det 

möjlighet att odla, rensa ogräs eller socialisera sig med andra som har odlingslotter där.  
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6. Slutsats 
 

Syftet med uppsatsen var framförallt att studera hur väl de kulturella ekosystemtjänsterna 

uttrycks och representeras i Brunnshög. Till det fanns ett rikt material, från den samlade empirin 

av intervjuer och dokument, om vilka kulturella ekosystemtjänster som finns eller ska finnas 

representerade på Brunnshög. De semistrukturerade intervjuerna visade att grönska och gröna 

värden fått allt större betydelse i stadsplanering de senaste åren, något som gick i linje med vad 

respondenterna som intervjuades i Brunnshög ville ha i sin direkta närhet. Utbudet av kulturella 

ekosystemtjänster är rikt i Brunnshög, särskilt i samband med Kunskapsparkens invigning som 

kommer erbjuda ett ytterligare utbud av kulturella ekosystemtjänster. Vilka kulturella 

ekosystemtjänster som återfinns i Brunnshög har diskuterats löpande i analysen, men innefattar 

bland annat aktivitetsöar, motionsslingor, odlingslotter och en stor andel grönska i form av 

fruktlund, träd och buskar. 

Att generalisera vad besökare i ett grönområde värdesätter ger inget enhetligt svar, utan 

grönområde-begreppets bredd är både dess styrka och svaghet. Vid intervjutillfällena erbjöds 

ingen definition på grönområde, utan varje respondent gjorde därför egna tolkningar av vad det 

innebar och vilken nytta det innebar för dem själva. Genom bredden framkom det under de 

strukturerade intervjuerna att respondenterna önskade närhet till grönområden, och därmed 

även få möjlighet att nyttja de kulturella ekosystemtjänsterna. Vilka ekosystemtjänster som 

nyttjades, eller som respondenterna önskade att nyttja, skilde sig dock åt mellan deras svar.  

Även om svaren skiljde sig åt ville alla respondenterna ha närhet till grönområden. Några 

prioriterade grönområden eftersom det gav möjlighet för spring och lek för både barn och 

vuxna, andra för att komma ifrån stadens buller. En del berättade hur gröna värden gav dem 

möjlighet att koppla av och återhämta sig, medan vissa berättade om hur det pedagogiska 

perspektivet var avgörande. Grönområden som sociala mötesplatser var också framträdande i 

många av svaren då familjeband ansågs stärkas av odlingslotter och vuxna och barn kunde 

umgås på olika sätt tack vare parkernas mångfunktionalitet. Detta visar vilket värde ett 

grönområde kan ha när den är mer än bara en gräsmatta och några träd. Däremot fanns ett 

relativt lågt intresse av blåa värden. Mycket av den vetenskapliga litteraturen om naturvärden 

i urbana miljöer betonar de blåa värdena högt, men intresset var svalare hos respondenterna på 

Brunnshög. Vatten i helhet, med allt från badplats till fontäner, var inte särskilt framträdande i 

respondenternas svar.  

Vad besökarna värdesatte skilde sig åt mellan respondenterna, men då Brunnshög framställs 

positivt i deras svar, och i samband med att de befann sig på Brunnshög, går det att dra slutsatsen 

att Brunnshög tillfredsställer besökarnas behov sett till grönområden. De negativa synpunkterna 

på Brunnshög som kom upp handlade om att området upplevdes som alltför tätbebyggt, detta 

var dock endast representativt för ett fåtal av respondenterna.  
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6.1 Vidare forskning 

Det finns väldigt stort utrymme för vidare forskning i ämnet. Uppsatsen som helhet återspeglar 

endast attityderna vid ett givet tillfälle. Brunnshög som stadsdel är långt ifrån färdigt, och det 

finns därför stora möjligheter att undersöka attityderna vidare när byggprocessen kommit längre 

eller när området är helt färdigbyggt. Det kan även vara av intresse att studera eventuella 

skillnader mellan denna och framtida uppsatser, förutsatt att metoderna som används till vardera 

överensstämmer. Dock kan det även vara av relevans att använda andra metoder. Med facit i 

hand hade observation kunnat vara en lämplig metod för att studera hur besökare nyttjar de 

kulturella ekosystemtjänsterna, något som sedan kunde kompletterats med intervjuer för att få 

en bättre helhetsbild över besökarnas värdeskapande.  

Även vidare forskning kring ekosystemtjänster i Skåne är intressant. Det finns ett relativt brett 

forskningsomfång på ekosystemtjänster i västra Skåne, men många områden är ännu inte 

behandlade. Inte minst inom Lund finns det utrymme för att studera skillnader, exempelvis 

mellan de olika parkerna och stadsdelarna, där olika områden har olika förutsättningar för att 

tillhandahålla diverse ekosystemtjänster. Andra upplägg, liknande denna uppsats, hade kunnat 

studera samma forskningsområde men fokusera på någon av de övriga ekosystemtjänsterna. 

Möjligheten finns i sådana fall att uppsatserna kompletterar varandra och ger en bättre 

helhetsbild över Brunnshögsområdet. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Manus för de semistrukturerade intervjuerna  
 

Hej och välkommen. Inledningsvis vill vi tacka för att du tagit dig tid att medverka i denna 

intervju. Innan vi berättar mer om den vill vi berättar om några förhållningsregler vi kommer 

följa. Samtalet spelas in, och det är på grund av att vi senare kommer behöva transkribera 

intervjun för att säkerställa att vi inte missat eller missförstått något. Det är alltså bara vi som 

kommer lyssna på filen och ingen annan, är detta okej?  

 

I många fall finns det anledning att anonymisera intervjupersonen, detta för att förhindra att 

varken informanten, studien eller tredje part tar skada av det som sägs. Vi har dock gjort 

bedömningen att utifrån vår uppsatsvinkel och ämne finns det inte risk för skada för någon av 

de inblandade parterna. Vi hade därför inte tänkt att anonymisera din medverkan i uppsatsen, 

om du inte själv vill det. Är det okej att vi använder ditt namn, och yrkestitel, i uppsatsen när 

vi hänvisar till eventuell information vi tar del av här idag? Du kommer givetvis få 

möjligheten att läsa uppsatsen innan den lämnas in och kan således godkänna eller ge 

kommentarer då. 

 

Deltagandet i den här intervjun är högst frivilligt. Du kan alltså avbryta din medverkan när du 

vill, både under och efter intervjun, utan att uppge varför. Du behöver inte heller svara på de 

frågor vi ställer. Oavsett om det rör sig om att du inte vet, vill, känner att du redan besvarat 

den eller av annat skäl inte får svara så är du i full rätt att neka en fråga. Vi har satt intervjun 

till en timme, men är osäkra på vilken tid som kommer gå åt. Vi tror inte att vi håller på hela 

perioden, men skulle det av någon anledning dra ut på tiden så har vi inga måsten strax 

härefter och du behöver därför inte känna någon tidsbegränsning från vår sida.  
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Bilaga 2 - Intervjuguide för Linda Birkedal  
 

Inledning: 

1. Vill du berätta lite om dig själv och vad du arbetar med? 

2. Vill du berätta lite kort om hur du är förknippad till Lund Kommun och/eller 

Brunnshög-projektet?  

 

Ekosystemtjänster & Lund:  

3. Har du tidigare varit i kontakt med begreppet ekosystemtjänster? (Om ja, i vilket 

sammanhang + kan du berätta mer om vad ekosystemtjänster är för dig?) (om nej, vet 

du vad ekosystemtjänster är och kan berätta mer om det?) 

4. Vi berättar om ekosystemtjänster? - är informanten insatt i de kulturella 

ekosystemtjänsterna? 

5. Hur arbetar Lunds kommun med ekosystemtjänster och/eller grön infrastruktur? 

6. Vilka ekosystemtjänster har/brukar prioriterats?  

- Vart har fokus legat?  

- Är någon enklare/viktigare att implementera än någon annan? 

7. Brukar det uppstått konflikter med andra planer inom samhällsplanering som tex 

infrastruktur (gator och vägar) och/eller bostadsbyggande?  

- Hur brukar man prioritera ekosystemtjänster och gröna värden? 

8. Finns det någonting, i din mening, som Lund Kommun måste bli bättre på sett till 

ekosystemtjänster eller grön infrastruktur? 

9. Har synen på ekosystemtjänster förändrats under din tid som miljöstrateg?  

10. Vilka svårigheter/hinder brukar ni stöta på vid projektet med ekosystemtjänster?  

 

Allmänt om ekosystemtjänster & Grönområden:  

11. Tycker du konceptet med ekosystemtjänster är användbart och viktigt i ditt arbete? 

(dvs är det enklare med beslutsfattande osv? Är det mer konkret än bara 

”hållbarhet”?) 

- Varför?  

12. Hur värderar ni ekosystemtjänsternai samband med samhällsplanering/stadsplanering? 

(Förtydligande: Bedömer ni monetära och/eller subjektiva värden? Och hur?) 

13. Vilka funktioner är viktigt att det finns i en ”park”? 

- Vad är kvaliteter som ni strävar efter? Och varför? 

14. Vad tycker du är viktigt när det kommer till grönområden?  

15. Känner ni att de grönområdena som kommer att finnas i Brunnshög kommer vara 

tillräckliga för de som bor här?  

 

Övrigt: 

16. Är det något du tycker vi missat att prata om eller något att du undrar över innan vi 

avslutar? 
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Bilaga 3 - Intervjuguide för Åsa Keane  
 

Inledning: 

1. Vill du berätta lite om dig själv och vad du arbetar med? 

 

Ekosystemtjänster & Brunnshög:  

2. Har du tidigare varit i kontakt med begreppet ekosystemtjänster? (Om ja, i vilket 

sammanhang + kan du berätta mer om vad ekosystemtjänster är för dig?) (om nej, vet 

du vad ekosystemtjänster är och kan berätta mer om det?) 

3. Vi berättar om ekosystemtjänster? - är informanten insatt i de kulturella 

ekosystemtjänsterna? 

4. Hur brukar de kulturella ekosystemtjänsterna tas i beaktande vid stadsplanering?  

(Dvs hur prioriteras/väljs de ut, funderar man på dem vid ett tidigt skede vilket syfte 

de ska ha?) 

5. Vilka ekosystemtjänster har/brukar prioriterats?  

- Vart har fokus legat?  

- Är någon enklare/viktigare att implementera än någon annan? 

6. Brukar det uppstå konflikter med andra planer inom samhällsplanering som tex 

infrastruktur (gator och vägar) och/eller bostadsbyggande?  

- Hur brukar man välja att prioritera ekosystemtjänster och gröna värden? 

7. Vi har framförallt tittat mycket på rapporten “Ekosystemtjänster i stadsplanering - en 

vägledning” som du skrivit tillsammans med en del kollegor på White arkitektur 2014. 

Jag vet inte om du kommer ihåg rapporten så mycket, men skulle du kunna berätta 

mer om hur (eller om) synen på ekosystemtjänster förändrats sedan 2014?  

- Mycket har ju hänt sedan dess inom området?  

8. Vilka svårigheter/hinder brukar vara mer framträdande (och eventuellt återkommande) 

vid projektet med betoning på ekosystemtjänster?  

9. Anser du att det finns nivåer av motstånd på de högre nivåerna i beslutskedjan? (Dvs 

typ att det råder okunskap, brist på förståelse eller intresse bland kommunala 

tjänstemän eller politiker på olika nivåer?) 

- Är intresset på beslutsfattande nivåer stort?  

- Förs det diskussioner kring ekosystemtjänster (och dess komplexitet) eller 

”räcker det att det är grönt”? 

 

Allmänt om ekosystemtjänster:  

10. Tycker du konceptet med ekosystemtjänster är användbart och viktigt i ditt arbete? 

11. Vilken nytta kan du se med att integrera ekosystemtjänster tidigt i stadsplanering?  

12. Hur värderar ni ekosystemtjänster samband med samhällsplanering/stadsplanering? 

- Bedömer ni monetärt eller subjektiva värden?  
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Grönområden: 

13. I Brunnshög har man valt att anlägga grönområden i ett tidigt skede av byggandet där 

en hel park snart är färdigställd. Är det vanligt att inleda (och färdigställa) ett 

parkbygge så tidigt i ett byggprojekt?  

- Vilka för- respektive nackdelar finns? 

- Om svaret ej är ja, vilka områden brukar prioriteras? 

14. Hur kan man i stadsplanering på förhand avgöra att de ekosystemtjänster man väljer 

att satsa på kommer räcka till?  

- Vem ska de finnas för? Boende i området? Staden? Kommunen? Landskapet?  

- Finns det konflikter mellan anläggning av gröna eller blåa värden?  

15. Vilka funktioner är viktigt att det finns i en ”park”? 

- Vad är kvaliteter som ni brukar strävar efter? Och varför? 

16. Vad tycker du, personligen, är viktigt när det kommer till grönområden? 

 

Övrigt: 

17. Är det något du tycker vi missat att prata om eller något att du undrar över innan vi 

avslutar? 
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Bilaga 4 - Intervjuguide för Eva Dalman  
 

Inledning: 

1. Vill du berätta lite om dig själv, vem du är och vad du arbetar med? 

2. Vill du berätta lite kort om hur du är förknippad till Brunnshög? 

 

Ekosystemtjänster & Brunnshög:  

3. Har du tidigare varit i kontakt med begreppet ekosystemtjänster? (Om ja, i vilket 

sammanhang + kan du berätta mer om vad ekosystemtjänster är för dig?) (om nej, vet 

du vad ekosystemtjänster är och kan berätta mer om det?) 

4. Vi berättar om ekosystemtjänster? - är informanten insatt i de kulturella 

ekosystemtjänsterna? 

5. Hur arbetar Lunds kommun/uppdragsgivaren med ekosystemtjänster och/eller grön 

infrastruktur i Brunnshög? 

6. Vilka ekosystemtjänster har prioriterats?  

- Vart har fokus legat? Är någon enklare/viktigare att implementera än någon 

annan?  

7. Har det uppstått konflikt med andra planer inom samhällsplanering som tex 

infrastruktur (gator och vägar) och/eller bostadsbyggande? Hur har man valt att 

prioritera ekosystemtjänster och gröna värden? 

8. Tycker du urvalet av [kulturella] ekosystemtjänster är tillfredsställande?  

- Hade något kunnat bli bättre? Varför? 

9. Har synen på ekosystemtjänster förändrats under projektets gång? Hur? Varför? 

10. Vilka svårigheter/hinder har ni stött på vid projektet med betoning på 

ekosystemtjänster? (Dvs. något som motarbetar eller är svårare att implementera. 

Antingen geografiskt eller byråkratiskt.) 

 

Allmänt om ekosystemtjänster:  

11. Tycker du konceptet med ekosystemtjänster är användbart och viktigt i ditt arbete? 

12. Kan du se en nytta med att integrera ekosystemtjänster tidigt i stadsplanering?  

- Vår uppfattning att det blir sist i planeringen när gator/hus är klara.  

13. Hur värderar ni ekosystemtjänster i samband med samhällsplanering?  

- Bedömer ni monetärt eller subjektiva värden?  

 

Grönområden: 

14. Hur kommer det säg att ni började med att ta fram parkerna i området innan allt var 

färdigbyggt? Dvs. kringgick normen kring turordningen 

15. Känner ni att de grönområdena som kommer att finns i Brunnshög kommer vara 

tillräckligt för de som rör sig där? (hör samman med, vem är det för?) 

- Är de för boende? Staden? Kommunen? Skåningar?  

17. Vilka funktioner är viktigt att det finns i en ”park”?  

- Vad är kvaliteter som ni strävar efter i exempelvis Brunnshög?  

- Hur har utformningen av parkerna gått till?  



49 
 

- Vad har varit inspirationskälla till de olika parkerna?  

- Fokusgrupper etc? 

18. Vad tycker du, personligen, är viktigt när det kommer till grönområden? 

 

Övrigt: 

19. Är det något du tycker vi missat att prata om eller något att du undrar över innan vi 

avslutar? 
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Bilaga 5 

Manus för de strukturerade intervjuerna 

 

Hur gammal är du? 

Vad är din relation till Brunnshög? Dvs. bor du här eller…? 

 

 

1. Vad är det viktigaste för dig att det finns i ett visst område där du bor eller vistas 

mycket? 

2. Har du varit i Brunnshög tidigare? Vad gillar du isåfall mest med Brunnshög? 

3. Tycker du Brunnshög/grönområde ger dig möjlighet att förbättra din hälsa, lära dig 

nya saker eller att utforska naturen? 

4. Upplever du en påverkan på din mentala eller fysiska hälsa av tillgång till 

grönområden? 

5. Vad är värdefullt för dig när du kommer till ett grönområde? 

 


