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FÖRORD 

 

Denna uppsats är skriven under höstterminen 2014 vid Örebro Universitet, som en del av 

Folkhälsovetenskap C. Genomförandet av studien har varit en lärorik process som givit oss en 

inblick i ungdomars livsvillkor och levnadsvanor likväl som i en kommuns arbete med ett 

styrdokument. Arbetet med denna uppsats har också berikat oss med en större kunskap kring 

grönområdens betydelse för folkhälsan. Vi vill ta tillfället i akt att framföra vårt varmaste tack 

till alla som gjort denna studie möjlig. Tack till våra deltagande ungdomar som på ett 

engagerat sätt delat med sig av sina tankar, funderingar och åsikter och inte minst sin tid. Utan 

er hade denna studie inte varit möjlig att genomföra. Tack också till Nora kommun som givit 

oss förtroendet att utföra detta uppdrag och visat ett stort intresse för vår studie. Ett särskilt 

tack till vår kontaktperson på Nora kommun, Linnea Hedkvist, för ett varmt bemötande, 

stöttning och goda råd. Slutligen vill vi framföra ett speciellt tack till vår handledare, Agneta 

Tinnfält, för hennes engagemang, värdefulla tips och kommentarer men också för en god 

stöttning under arbetets gång. 
 

 

Susann Cederlund & Karolin Masson 

Örebro, december 2014 
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SAMMANFATTNING 

       

Titel: Den naturliga vägen till en bättre hälsa - En studie om grönområdens betydelse för 

ungdomar     

 

Bakgrund: Gruppen ungdomar har en sämre hälsoutveckling än andra grupper i samhället 

varför hälsan hos denna grupp har stor prioritet i det hälsofrämjande arbetet. Under senare år 

har forskning visat att grönområden har en gynnsam inverkan på såväl den psykiska som den 

fysiska hälsan. I Nora kommun har det skett en ökning av ungdomar som aldrig använder 

grönområden vilket gör det intressant att undersöka ungdomars användande av grönområden.  
 

Syfte: Syftet med studien är att belysa betydelsen av grönområden för ungdomar.
    

Metod: Studien har en kvalitativ forskningsansats med fokusgruppsintervjuer som metod. Tre 

fokusgruppsintervjuer med gymnasieungdomar i åldern 16-18 år, totalt 16 personer varav åtta 

tjejer och åtta killar, har genomförts. Insamlad data har sedan analyserats genom en kvalitativ 

innehållsanalys.  
 

Resultat: Resultatet visar att anledningarna till att ungdomar använder grönområden är fysisk 

aktivitet, återhämtning, socialt umgänge och frihet. En hög tillgänglighet till grönområden har 

gjort att de vistats mycket ute under uppväxten, medan förutsättningarna idag inte är 

desamma. Numera är individens val och trygga förhållanden förutsättningar som kan påverka 

aktivitet såväl som frekvens. En utveckling av grönområden skulle kunna göra att de 

användes mer. 
 

Slutsats: Vid ungdomars användning av grönområden är det ofta andra orsaker än själva 

aktiviteten i sig som är huvudsaken. Uppväxten har format ungdomarnas inställning till 

grönområden och har betydelse för hur de använder dem idag.   
 

Nyckelord: hälsa, sjukdomsförebyggande, hälsofrämjande, ungdomar, grönområden 

    

 

 

 

 



	   4	  

ABSTRACT 

 

Title: The natural way to a better health - A study of the importance of green spaces for 

adolescents 

 

Background: Young people have a poorer health development than other groups in society 

why the health of this group have high priority in health promotion. In recent years, research 

has shown that green spaces has a beneficial effect on both mental and physical health. In 

Nora there has been an increase in young people who never use green spaces, it is thus 

interesting to examine young people's use of green space. 
 

Purpose: The aim of this study is to highlight the importance of green spaces for adolescents. 
 

Method: The study has a qualitative research approach with focus group interviews as a 

method. Three focus group interviews with adolescents aged 16-18 years, a total of 16 people, 

eight girls and eight boys, have been conducted. The collected data were then analyzed by 

qualitative content analysis. 
 

Results: The result shows that the reasons that young people use green spaces are for physical 

activity, recovery, social interaction and freedom. A high accessibility to green areas has 

meant that they spent a lot of time in green spaces while growing up, while the conditions 

today are not the same. Nowadays, the individual's choices and safe environment are 

conditions that may  affect the activity as well as the frequency. A development of green areas 

might increase the use of these. 
 

Conclusions: Adolecsent’s use of green spaces is often for reasons other than the activity 

itself. The childhood has shaped their attitudes to green spaces and is relevant to how they use 

them today. 
 

Keywords: health, disease prevention, health promotion, adolescents, green spaces 
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1. INLEDNING 
I Sverige antog Riksdagen år 2008 regeringens proposition ”En förnyad folkhälsopolitik” där 

grundprincipen är att se till människans fria val av livsstil och levnadsvanor. En prioriterad 

målgrupp är barn och unga. Barn och ungas hälsa och välmående är av största vikt för deras 

utveckling och bör också, enligt FN:s konvention om barnets rättigheter (Regeringen, 2011) , 

sättas främst. Enligt regeringens proposition (Prop. 2007/08:110) ligger deras hälsa till grund 

för kommande vuxenliv. Det är upp till samhället att skapa förutsättningar och strukturer för 

att förmå individer att göra hälsofrämjande val tidigt i livet för att en god hälsa skall uppnås 

under resterande levnadsår. Grönområden uppmuntrar till fysisk aktivitet, skapar utrymme för 

rekreation och ger plats för sociala möten (Faskunger, 2007; Ottosson & Ottosson, 2006). 

Återhämtning och rekreation i grönområden kan beskrivas som den plats i vilken man hämtar 

energi och låter sin hjärna vila (Kaplan & Kaplan, 1989). Kaplan och Kaplans teori om 

naturens inverkan på återhämtning fungerar som teoretisk referensram i denna studie. Att 

utforma tillgängliga, användbara och varierade grönområden i individers närmiljö är ett sätt 

att främja folkhälsa (Faskunger, 2007). Huvudaktörerna i det hälsofrämjande arbetet återfinns 

oftast på regional och kommunal nivå - nära människorna - vilket gör att de genom sina olika 

ansvarsområden kan sägas ha ett direkt ansvar för barn och ungas hälsa och folkhälsan i stort. 

Nora kommun har samlat en grupp strateger från olika enheter för att utarbeta en 

Grönstrukturplan för Nora tätort med omnejd. Kvalitet och mångfald i omgivningarna skall 

förbättras och mer tillgänglighet skall skapas för att göra det enklare och trevligare att vistas 

ute i naturen i olika syften (Nora Kommun, 2014a). Tidigare har dialog förts med olika 

grupper bland invånarna för att inhämta kunskap om användningen av grönområden och 

önskemål till förändringar. Eftersom Nora saknar en gymnasieskola på den egna orten är 

gymnasieungdomar i åldrarna 16-18 år förhållandevis svåra att nå. Resultatet i denna studie är 

därför tänkt att bidra med kunskap om den gruppen ungdomars användande av grönområden. 

Då ungdomars livsstil idag är oroväckande inaktiv och den psykiska ohälsan är stor 

(Faskunger, 2007; Hjern, 2012) kan man genom att skapa bättre förutsättningar för att vara 

fysiskt aktiv och öka tillgängligheten till grönområden främja såväl den fysiska som den 

psykiska hälsan samt förebygga ohälsa (Ottosson & Ottosson, 2006). I studien belyses därför 

betydelsen av grönområden för ungdomar genom att beskriva av vilka anledningar 

grönområden används samt vilka förutsättningar ungdomar har för att använda grönområden. 
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2. BAKGRUND 
Undersökningen Liv & Hälsa Ung (ÖLL, 2014a) visar att ett ökat antal ungdomar i Nora 

aldrig använder grönområden. För att belysa vikten av en god hälsa hos ungdomar ges i 

följande kapitel en sammanfattande bild av hur hälsan bland ungdomar ser ut i Sverige och 

Örebro län. Vidare belyses folkhälsoarbetet på nationell, regional och lokal nivå för att 

därefter behandla grönområdens betydelse för hälsan hos unga.  
 

2.1 Ungdomar och hälsa 
Hälsan skall enligt WHO (1986) ses som en tillgång och en viktig del av individens 

livskvalitet, tillika en resurs för samhället och dess medborgare. Om det inte finns miljöer 

som möjliggör hälsofrämjande val, kan individen få svårare att ta kontroll över sin egen hälsa. 

Ungdomar utgör en stor del av Sveriges befolkning. Hälsan hos denna grupp är en prioritet 

varför den också återfinns i den nya ungdomspolitik som antogs av den Svenska riksdagen i 

juni 2014 (prop. 2013/14:191). Målet för denna ungdomspolitik är att ungdomar skall ha goda 

livsvillkor, möjlighet att forma sina liv och kunna påverka samhällsutvecklingen. 

Ungdomspolitiken skall vara sektorsövergripande, beröra ungdomar i åldern 13-25 år och 

behandla ungdomars villkor inom områden såsom utbildning, arbete, försörjning, hälsa, 

inflytande, bostad, kultur och fritid. Även den Svenska folkhälsopolitiken ser ungdomar som 

en viktig målgrupp där flera av de elva folkhälsomålen såsom; delaktighet och inflytande i 

samhället, ungas uppväxtvillkor och fysisk aktivitet utgör grundläggande förutsättningar för 

utvecklingen av ungas hälsa (FHI, 2010b). Enligt propositionen (2013/14:191) bör det finnas 

ett tydligt ansvar för att främja goda levnadsvillkor för ungdomar på kommunal nivå. 

Dessutom bör det finnas ett ungdomsperspektiv vid planering, beslut och insatser som berör 

ungdomar. Denna studie kommer att behandla ett ungdomsperspektiv som berör ungdomars 

hälsa, inflytande och fritid.   
 

2.1.1 Hälsa bland ungdomar i Sverige 
Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter har barn rätt till bästa uppnåeliga hälsa 

(Regeringen, 2011). För unga individer är bästa möjliga hälsa särskilt angeläget ur flera 

aspekter. Ungdomsåren är en viktig period i en individs liv. Det är också under denna relativt 

korta tid som människors levnadsvanor formas. Vanorna har sedan stor betydelse för den 

enskilda individens hälsa under hela livet. En annan aspekt är att ett nedsatt hälsotillstånd i 

unga år kan påverka hälsan långt fram i livet (Socialstyrelsen, 2013). År 2012 fanns i Sverige 
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239.000 pojkar och 226.000 flickor i åldern 16-19 år. Av dessa hade 93 procent av pojkarna 

och 87 procent av flickorna ett gott allmänt hälsotillstånd SCB (2013). Den senaste 

undersökningen om skolbarns hälsovanor i Sverige (Folkhälsomyndigheten, 2014a) pekar 

dock på att psykisk ohälsa har ökat kraftigt bland 13- och15-åriga flickor, undersökningen 

visar också att med stigande ålder så ökar andelen som har minst två psykiska eller somatiska 

besvär. Även medicinanvändning mot magont och huvudvärk ökar. Vidare kan i samma 

undersökning utläsas att andelen ungdomar som når den rekommenderade mängden fysisk 

aktivitet, en timme per dag, är liten. Samt att stillasittandet, som är en riskfaktor för fetma och 

hjärt-kärlsjukdomar (Wennberg, Gustafsson, Dunstan, Wennberg & Hammarström, 2013) 

bland ungdomar ökar. Ungdomar har med andra ord haft en sämre hälsoutveckling än övriga 

åldersgrupper när det gäller psykisk ohälsa, övervikt som ökat mest bland unga och nu är 

dubbelt så vanligt som för tjugo år sedan och minskad fysisk aktivitet (Hagqvist, 2010;Hjern, 

2012). Enligt Hallal, Victora, Azevedo och Wells (2006) bör detta uppmärksammas och mera 

resurser satsas på att främja fysisk aktivitet hos ungdomar.  

 

2.1.2 Nationellt och regionalt folkhälsoarbete 
Världshälsoorganisationen, WHO, ger varje år ut en rapport som ger oss en bild av hur hälsan 

i världen ser ut, ”World Health Report” (WHO, 2014) medan Folkhälsomyndigheten, f d 

Statens Folkhälsoinstitut, årligen presenterar hälsoläget i Sverige i ”Folkhälsorapporten” 

(Folkhälsomyndigheten, 2014b). Vidare presenterar Örebro Läns Landsting, ÖLL, hur de vill 

arbeta med folkhälsa i den egna regionen genom styrdokumentet “Folkhälsoplan med 

folkhälsopolitiska mål 2012-2015” (ÖLL, 2012). Genom att följa hälsoläget långsiktigt kan 

beslutsfattare såväl internationellt och nationellt som regionalt och lokalt få en god 

uppfattning om befolkningens hälsa i stort och vilka eventuella åtgärder som behöver vidtas 

(WHO, 2013). Ett heltäckande underlag för bedömning av hälsoläget i befolkningen är det 

enskilt viktigaste arbetsredskap som folkhälsoföreträdare har att erbjuda politiker och 

beslutsfattare på olika nivåer i samhället för att främja hälsa och förebygga ohälsa. 
 

I Sverige arbetar Folkhälsomyndigheten utifrån ett samlat grepp för hela befolkningens hälsa 

där elva målområden visar vägen för folkhälsoarbetet nationellt. Det övergripande målet för 

den Svenska folkhälsopolitiken är att ”skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på 

lika villkor för hela befolkningen” (prop. 2007/08:110). Folkhälsoarbetet sker såväl nationellt 

som regionalt och lokalt. Det bedrivs av flera olika samhällsaktörer och sker framförallt på 

samhällsnivå och gruppnivå. En uttalad avsikt är att driva arbetet genom att lägga fokus på 
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friskfaktorer och skyddsfaktorer, det vill säga på faktorer som håller människor friska och 

främjar livskvalitet och välbefinnande. Även samhälleliga förhållanden såsom struktur och 

miljö anses viktiga i detta arbete (FHI, 2010a). Två begrepp som är centrala vid 

folkhälsoarbete och som innefattar planerade och systematiska insatser är; prevention, vilket 

innefattar förebyggande insatser för att förhindra eller begränsa ohälsa och promotion, som 

fokuserar på att främja hälsa. Grundläggande förutsättningar som främjar ungdomars hälsa är 

delaktighet och inflytande (FHI, 2011a). Delaktighet, som återfinns i artikel 12, är därför en 

av de mest angelägna artiklarna i FN:s barnkonvention och utgör också en av de fyra 

grundläggande principerna (Regeringen, 2011). Delaktighet och inflytande samt barn och 

ungas uppväxtvillkor är också prioriterade områden i den svenska folkhälsopolitiken och 

återfinns bland de 11 folkhälsomålen (prop. 2007/08:110). Folkhälsoarbetet utgår således från 

de elva folkhälsomålen som avser att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa hos 

hela befolkningen genom såväl preventiva som promotiva insatser. 
 

2.1.3 Vinster med att förebygga ohälsa och främja hälsa 
Preventiva insatser grundar sig ofta i ohälsotal och är lättare att beräkna ur 

samhällsekonomiskt perspektiv.  Enligt ekonomiska uträkningar i Folkhälsopolitisk rapport 

(FHI, 2011b) bidrar utvecklingen i samhället till en alltmer inaktiv livsstil som starkt bidrar 

till ohälsa i form av olika välfärdssjukdomar. Livsstil och levnadsvanor är idag den främsta 

orsaken till sjukdomsbördan i Sverige. Enligt Lee, Shiroma, Lobele, Puska, Blair och 

Katzmazyk (2012) orsakar fysisk inaktivitet bland annat hjärt-kärlsjukdomar, bröstcancer och 

typ-2 diabetes. Den fysiska inaktiviteten står för 5 miljoner förtida dödsfall per år globalt, 

vilket är i samma storleksordning som för rökning. Lee et al. (2012) menar också att över en 

halv miljon liv per år skulle kunna räddas om den fysiska inaktiviteten minskade med 10 

procent.  
 

Promotiva insatser som avser att förbättra individers förutsättningar att göra hälsofrämjande 

val tidigt i livet är en vinst för samhället både i ekonomiska termer och i form av ökad hälsa i 

befolkningen. Ur den enskilda individens perspektiv är god hälsa en vinst i sig likväl som det 

är en faktor för att förbättra de socioekonomiska villkoren. När det gäller ungdomar har det 

visat sig att en god hälsa ger bättre inlärningsförmåga och därmed också en större benägenhet 

att studera vidare (Suhrcke, Mc Kee, Arce Sauto, Tsolova & Mortensen, 2005). Personer med 

högre utbildning har i sin tur en bättre hälsa (Silles, 2009). Forskning visar därmed på vikten 
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av, och vinsterna med, att främja en god hälsa hos ungdomar. Ett preventivt och promotivt 

folkhälsoarbete har goda möjligheter att minska samhällets kostnader för ohälsa och öka den 

enskilda individens hälsa. Speciellt viktigt är att främja ungdomars val av livsstil och 

levnadsvanor.  
 

2.1.4 Ungdomars hälsa i Örebro län 
Var tredje år undersöks Örebro läns ungdomars självskattade hälsa genom enkäten ”Liv & 

hälsa ung ” (ÖLL, 2014b). Resultaten är tänkta att ge en övergripande bild av livsvillkor,  

levnadsvanor och livsstil hos länets ungdomar. Bland ungdomar som går andra året på 

gymnasiet svarar 77 procent av flickorna respektive 85 procent av pojkarna att de har en god 

hälsa. Dock visar resultatet att det är dubbelt så vanligt att känna sig stressad bland flickor än 

bland pojkar. Flickor känner också i högre utsträckning ängslan, oro, huvudvärk, nedstämdhet 

och värk i axlar/skuldror och nacke än pojkar. Vidare kan man i resultatet utläsa att den 

psykiska hälsan försämrades mellan åren 2007-2011 men att trenden nu verkar ha brutits för 

årskurs nio och gymnasiet. Övervikt och fetma ökar med åldern och är dubbelt så vanlig bland 

pojkar i gymnasiets årskurs två jämfört med flickorna i samma ålder. Detta trots att pojkarna 

är mer fysiskt aktiva än flickorna (ÖLL, 2014b). I stort mår ungdomar bra och är nöjda med 

sin tillvaro. Däremot finns det olika typer av utmaningar kring tjejers respektive killars hälsa. 

Tjejer tenderar må psykiskt sämre medan en överviktsproblematik finns hos killar. 	  

	  
2.2 Grönområden 
I undersökningen Liv & hälsa ung anges natur, skog eller sjö som platser för utomhusvistelse 

(ÖLL, 2011; ÖLL, 2014a). I denna studie sammanförs dessa i samlingsnamnet 

“grönområden”.  
 

Naturen har stor betydelse för individers möjligheter till att vara mera fysiskt aktiva. 

Friluftslivets och naturens positiva hälsoeffekter har en viktig inverkan på såväl den enskilde 

individen som på samhället i stort och på folkhälsa i synnerhet (Prop. 2009/10:238). Under 

1800-talet fick parker och grönområden en allt större betydelse i Sveriges växande stads-

miljöer (Guwallius, 2013). Grönområden hade tidigare funnits till för societeten men blev nu 

till för en större allmänhet. Utan vetenskaplig grund visades förtjänsten av återhämtning efter 

arbetsdagens slut då hela familjen ut i parken på kvällen, vilket ledde till färre besök på 

krogen och större avhållsamhet från spel och andra beteenden som ansågs ohälsosamma.  
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Idag är städernas gröna områden till för alla men alla har inte samma förutsättningar att nyttja 

dem. Hur miljön är utformad är avgörande för hur mycket människor rör på sig (Faskunger, 

2007). De ibland kallade gröna och blå elementen i en stadsmiljö är på olika sätt nödvändiga 

för en befolkning men får ofta stå åt sidan i den ökade urbaniseringen. En kunskaps-

sammanställning från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) beskriver fördelarna med en stad 

rik på grönska och vatten ur olika aspekter för en hållbar samhällsutveckling (Jansson, 

Persson & Östman, 2013). Grönområdena bör inte prioriteras bort då ekonomi, livskvalitet, 

attraktivitet, klimat och folkhälsan främjas av fler grönområden. För att förmå människor att 

vistas ute är en bred variation av möjligheter till rörelse i vardagen av största vikt menar 

Faskunger (2007). Mötesplatser, promenadstråk, service, livsmedel och motionsanläggningar 

behöver vara av hög kvalitet och vara väl anpassade för omgivningarna. Nora kommuns 

Grönstrukturplan (Nora kommun, 2014a) har för avsikt att i enlighet med SLU:s 

kunskapssammanställning ringa in samtliga delar genom att bidra till en attraktiv stad att bo i 

och besöka, vilket gynnar tillväxten. Samtidigt gynnas invånarna i form av ökad hälsa, 

livskvalitet och ett bättre klimat (Jansson et al., 2013).   

 

Sammanfattningsvis har grönområden inte alltid varit tillgängliga för allmänheten men idag 

ser vi vistelse i stadens grönområden som en naturlig del i vår vardag - om tillräckliga 

förutsättningar finns. Effekterna på hälsan är än idag av samma karaktär som under 1800-talet 

enligt forskning. 
 

2.2.1 Teoretisk referensram 
För att förstå på vilket sätt grönområden kan påverka ungdomars hälsa har vi valt Attention 

Restoration Theory som teoretisk referensram. 
 

Attention Restoration Theory är en teori om naturvistelsens påverkan på människors hälsa 

(Kaplan & Kaplan, 1989). Teorin är trots sin tidiga uppkomst fortfarande tongivande i den 

moderna forskningen (Ottosson & Ottosson, 2006). Enligt Attention Restoration Theory så 

fungerar vår hjärna som en gigantisk informationshanteringscentral. All information som 

passerar hjärnan tas inte emot och hanteras likadant och den påverkar oss heller inte likadant. 

Via så kallad “riktad uppmärksamhet” alternativt “spontan uppmärksamhet” tar vi in vår 

omvärld på två olika sätt. Den riktade uppmärksamheten måste hela tiden fokusera på det 

viktiga och ibland därmed också stänga ute annan information som fordrar vår 

uppmärksamhet. Den sköter också om vårt minne och ser till att vi kan fungera på vår 
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arbetsplats eller i skolan, en mödosam process som kostar mycket energi. Om den riktade 

uppmärksamheten inte får återhämta sig utan överbelastas under lång tid så kan individen 

drabbas av mental utmattning. Detta kan leda till minnesproblem, sömnbesvär, yrsel, 

känsloutbrott och bristande empati vilket beror på en störning i olika centra i hjärnan. 

Friskfaktorn i Attention Restoration Theory är den spontana uppmärksamheten. Att hitta en 

situation eller plats där den riktade uppmärksamheten kopplas bort och den spontana 

uppmärksamheten kopplas in ger hjärnan den återhämtning som behövs. Enligt Kaplan och 

Kaplan (1989) kräver den spontana uppmärksamheten ingen ansträngning och kostar ingen 

energi utan blir i stället en sorts viloläge och återhämtning för hjärnan. Grundprincipen är att 

den spontana uppmärksamheten enbart kan skapas på annan plats än där utmattningen och 

tröttheten uppstod. Naturen har visats sig vara en plats där hjärnan uppnår detta viloläge och 

därmed har en möjlighet att återhämta sig.  
 

Naturen är alltså en plats där människor kan återhämta sig och mobilisera nya krafter. Med 

andra ord kan naturen vara en viktig tillgång i dagens samhälle där fysisk inaktivitet, övervikt, 

psykisk ohälsa och stressrelaterade sjukdomar blivit allt vanligare.  

 

2.2.2 Grönområdens betydelse för hälsa 
Vistelse i grönområden är ofta förknippat med fysisk aktivitet i någon form, vilket har en 

inverkan på både psykisk och fysisk hälsa – på kort och på lång sikt. Ett av de elva nationellt 

övergripande målområdena inom folkhälsopolitiken berör fysisk aktivitet och målet är att 

människors förutsättningar till fysisk aktivitet ska förbättras (prop. 2007/08:110). Det vill 

regeringen åstadkomma genom att bland annat underhålla, utveckla och utöka samhällets 

grönområden.   
 

Under samma årtionde som Kaplan-paret skapade Attention Restoration Theory 

uppmärksammades att sjukhuspatienter som hade naturen utanför sitt fönster tillfrisknade 

snabbare och tilldrog sig mindre komplikationer än de patienter som enbart hade en husvägg 

utanför (Ottosson & Ottosson, 2006). Detsamma gällde för intagna på fängelser med samma 

förutsättningar. Färre sjukskrivningar och färre fall av huvudvärk och stressrelaterad 

magproblematik blev resultatet för dem. Ottossons och Ottossons forskningssammanställning 

visar att andra positiva påföljder naturen ger är att oro minskar, ångest dämpas och blodtryck 

sjunker. Naturen fångad på bild eller delar av naturen som placerats inomhus visar på 

liknande effekt. Kaplan och Kaplan (1989) menar att bara vetskapen om att man har naturen i 
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sin närhet är viktigt för människor, oavsett om de använder grönområden kontinuerligt eller 

mera sällan. Gemensam slutsats för dagens forskning är just att avståndet till grönområden har 

inverkan på hälsa (Maas, van Dillen, Verheij, & Groenewegen, 2009; Maas, Verheij, 

Groenewegen, de Vries & Spreeuwenberg, 2006; Stigsdotter, Ekholm, Schipperijn, Toftager, 

Kamper-Jørgensen & Randrup, 2010). Ju större område och ju närmre man har det intill sin 

boendemiljö, desto högre skattar man sin hälsa. Inga stora skillnader finns mellan olika 

samhällsskikt, utan alla samhällsgrupper har visat starka samband mellan nära grönområdens 

goda effekt på hälsa (Grahn & Stigsdotter, 2003; Maas et al., 2006). De grupper i samhället 

som gynnas något mer är barn, ungdomar och äldre. 

 

Det finns ett starkt samband mellan hur ofta man använder grönområdena och den psykiska 

hälsan generellt men i synnerhet stress (Grahn & Stigsdotter, 2003). Ju kortare avstånd man 

har till närmaste grönområde, desto oftare besöker man dem och ju oftare man besöker dem 

desto lägre stressnivå infinner sig. Färre stressrelaterade symtom såsom trötthet eller irritation 

blir resultatet. Människor som har ett längre avstånd och mindre tillgänglighet till 

grönområden än andra känner således också mer stress än andra (Stigsdotter et al., 2010; 

Stigsdotter & Grahn, 2011). De mest stressade individerna är väl medvetna om vinsten med 

att besöka grönområden i syfte att minska stressnivån men vistas mer sällan ute i naturen 

(Grahn & Stigsdotter, 2003). Hindren för detta sägs vara otillräckligt med tid samt 

otryggheten man upplever vid besök av parker när det blivit mörkt. Samtidigt visar det sig att 

människor som nyttjar grönområdena i störst utsträckning är de som är minst stressade i 

grunden (Stigsdotter et al., 2010). När man undersökt vilken aktivitet stressade individer ändå 

föredrar vid utomhusvistelse så hamnar avkoppling, promenader och att vara med djur överst 

(Stigsdotter & Grahn, 2011). 

 

Grönområden bidrar också till en förbättrad fysisk hälsa - ofta i kombination med fysisk 

aktivitet. Faskunger (2007) poängterar att via vår närmiljö skapas villkoren för människors 

rörelse, vilket kan bli avgörande för den fysiska hälsan. Faskunger menar att ju mer stödjande 

miljöer skapas för att främja fysisk aktivitet, desto större är sannolikheten att människor är 

fysiskt aktiva mer regelbundet. Minskad risk för fetma, diabetes typ 2, högt blodtryck och 

hjärt- och kärlsjukdomar är effekter som kan komma av en ökad fysisk aktivitet. Viss 

forskningen har haft svårt att identifiera kopplingen mellan exempelvis övervikt kopplat till 

grönområden trots att frekvensen av fysisk aktivitet utomhus är högre (Richardson, Pearce, 

Mitchell & Kingham, 2013). En engelsk studie har dock visat att en större tillgång till 
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grönområden gör att man i större utsträckning håller sig till de rekommendationer som ges 

kring fysisk aktivitet, vilket sedan genererar en mindre risk för fetma (Coombes, Jones & 

Hillsdon, 2010). Richardson et al. (2013) visar dessutom på att risken för hjärt- och 

kärlsjukdomar också är mindre ju större andel grönområden som finns i närmiljön.  
 

2.2.3 Grönområden och ungdomar 
Ungdomars upplevelser av grönområden formas till stor del redan i barndomen då föräldrar 

starkt bidrar till om upplevelsen blir positiv eller negativ (Milligan & Bingley, 2007). Den 

engelska studien gjord på ungdomar från landsbygden mellan 16-21 år visar att barn vars 

föräldrar visat tillit och varit tillåtande i samband med utomhusvistelse, utvecklar en känsla av 

säkerhet och känsla av sammanhang kring grönområdena. Att som barn vistas mycket ute i 

grönområden gör att man senare i livet har en positiv inställning kring användande av 

grönområden och sannolikheten ökar att de vistas ute i större utsträckning som vuxna 

(Milligan & Bingley, 2007; Thompson, Aspinal & Montarzino, 2008). Milligan och Bingley 

(2007) menar också att om föräldrarna enbart låtit barnen vistats på till synes trygga platser 

avsedda för lek, kan det förmedla att övriga platser uppfattas otrygga att vistas i. Vidare 

menar de att gamla sägner och media också påverka barns uppfattning om vad som är tryggt 

och inte.  

 

I en annan studie från engelska landsbygden med ungdomar mellan 13 och 25 år visar att vid 

utförande av någon form av aktivitet utvecklas en positiv attityd och inställning till naturen 

hos ungdomar och de kan finna en identitet i att tycka om att vara utomhus (King & Church, 

2013). Platsen för aktivitet blir en del av ungdomarnas identitet och livsstil trots att det är 

aktiviteten i sig som är huvudsaken. En tredje, skotsk-engelsk studie, visar på att 

sannolikheten också är stor att man använder samma platser för utevistelse som vuxen 

(Thompson et al., 2008). Ungdomar uppskattar ofta inte naturen som sådan, utan finner den 

enbart som ett ställe att utöva någon form av aktivitet. Identiteten i grupp eller enskilt skapas 

ändå ofta utanför familjens inblandning, utan att utesluta att värderingar och inställning till 

naturen kan komma hemifrån. King och Church (2013) menar också att ungdomar tenderar att 

differentiera sig ifrån varandras grupperingar utifrån olika fritidsintressen. De som är aktiva 

utomhus är väldigt stolta över sitt val av intresse och vill inte riktigt identifiera sig med de 

som har stillasittande inomhusaktiviteter. Det framkommer också av studien att miljöer där 

ungdomar kan utföra aktiviteter gör att de känner sig mer fria - både från kontroll och från 

andra människors inblandning. Forskning visar även att ungdomar använder grönområden för 
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att minska stress (Milligan & Bingley, 2007). Ungdomar som har växt upp med positiva 

bilder av skogsvistelse är de som senare också använder sig av känslan och besöker 

grönområden i syfte att koppla av och minska stress. Såväl olika aktiviteter som olika platser 

används för återhämtning och själva platsen är då lika viktig som aktiviteten i sig.  

 

Sammanfattningsvis tycks den engelska forskningen vara i framkant när det gäller att förklara 

ungdomars relation till grönområden, då motsvarande forskning i Sverige istället beskriver 

grönområdens koppling till hälsa i stort.  
 

2.2.4 Studiens kontext 
Strateger från olika enheter på Nora kommun arbetar med att utforma en Grönstrukturplan för 

Nora tätort med omnejd. Grönstrukturplanen är en fördjupning av Nora kommuns 

översiktsplan, där mark-, vatten- och bebyggelseutveckling behandlas, och ska fungera som 

ett vägledande verktyg för samhällsplaneringen. Kvalitet och mångfald i omgivningarna skall 

förbättras och mer tillgänglighet skall skapas för att göra det enklare och trevligare att vistas 

ute i naturen i olika syften (Nora Kommun, 2014a). I Nora kommun bor 10399 personer varav 

659 är mellan 15 och 19 år (Nora kommun, 2014b). Olika befolkningsgrupper har olika 

intressen och behov, varför medborgardialog är av vikt för att kunna anpassa närmiljön 

därefter (FHI, 2009). Nora saknar en gymnasieskola på den egna orten, vilket gör att just 

gymnasieungdomar i åldrarna 16-18 år är förhållandevis svåra att nå.  

 

I undersökningen Liv och hälsa Ung finns frågor kring ungdomars utomhusvistelse. 

Tabellerna i resultatet för 2014 visar att 30 procent av ungdomarna som är bosatta i Nora och 

går i gymnasiet, årskurs två, på annan ort aldrig “är ute i naturen, skogen, grönområden eller 

på sjön”. Detta är en ökning med elva procentenheter jämfört med 2011 års undersökning 

(ÖLL, 2011; ÖLL, 2014a). Den visar även att avståndet till snittet för de som aldrig använder 

naturen i övriga kommuner i norra länsdelen ökat väsentligt (Tabell 1).  
 

Tabell 1. Sammanställning från de två senaste undersökningarna i Liv & hälsa ung (ÖLL, 
2011; ÖLL, 2014a).  

Andel ungdomar, gymnasiet åk 2, som aldrig är ute i naturen, 
skogen eller på sjön 

2011 2014 

Nora 19 % 30 % 

Norra länsdelen 17 % 15 % 
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3. PROBLEMFORMULERING 
Användningen av grönområden minskar bland ungdomar i Nora kommun, vilket ger en signal 

om ungdomars relation till Noras grönområden i dagsläget. I och med den omfattande 

engelska forskningen gällande ungdomars relation till grönområden ökar nyfikenheten kring 

motsvarigheten hos svenska ungdomar. Ungdomsåren är av stor vikt i en individs liv och är 

tiden då livsstil formas och levnadsvanor skapas. I folkhälsopolitiken är arbetet med unga 

prioriterat och om samhället gör hälsofrämjande insatser för ungdomar idag, verkar det 

främjande och förebyggande inför framtiden. Forskning visar att ju närmre och mer 

tillgängliga grönområden är desto större inverkan har de för både den psykiska och fysiska 

hälsan. Stödjande miljöer i omgivningen kan förmå ungdomar att tidigt göra hälsosamma val. 

Därför är det särskilt angeläget att undersöka vad grönområden har för betydelse för 

ungdomar. 
 

4. SYFTE 
Syftet med denna studie är att belysa betydelsen av grönområden för ungdomar.  

 

4.1 Frågeställningar 
• Av vilken anledning använder ungdomar grönområden? 

• Vilka förutsättningar finns för ungdomars användande av grönområden? 

 

5. METOD 
I denna studie har vi valt en kvalitativ forskningsansats med fokusgruppsintervjuer som 

metod. Materialet som fokusgruppintervjuerna genererade bearbetades och tolkades sedan 

enligt Graneheim och Lundmans (2008) kvalitativa innehållsanalys. 

 

5.1 Urval  
Urvalet i vår studie består av ungdomar i åldern 16-18 år. Ungdomarna är bosatta i Nora 

kommun men går i skolan på annan ort. Totalt 16 personer har deltagit i studien, åtta killar 

och åtta tjejer. Fjorton av deltagarna gick på olika gymnasieskolor i Örebro och två deltagare 

gick på gymnasieskolan i Lindesberg. Ungdomarna har sedan fördelats på tre fokusgrupper. 

Grupp ett bestod av tre tjejer och två killar, grupp två bestod av fem tjejer och grupp tre 
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bestod av sex killar. Tre till sex deltagare anser Wibeck (2000) som lämplig för att få en bra 

diskussion.  
 

Deltagarna rekryterades via ett snöbollsurval, vilket innebär att man till en början rekryterar 

en eller ett par personer som i sin tur rekryterar andra som är intresserade av att medverka. 

Detta rekryteringsförfarandet valdes då Wibeck (2000) menar att det vid 

fokusgruppsintervjuer kan vara lämpligt att utgå från en homogen grupp individer med 

gemensamma erfarenheter och intressen.  Snöbollsurvalet utgick från fyra personer som sedan 

tidigare medverkat i en medborgardialog med Nora kommun. Efter att alla fyra tillfrågats 

valde endast två att medverka. Dessa två visade sig i sin tur ha svårigheter att rekrytera fler 

deltagare vilket innebar att  två andra personer, en kille och en tjej som var nära bekanta med 

en av oss, fick utgöra en ny grupp för fortsatt rekrytering. De två som slutligen agerade 

rekryterare och som har en anknytning till en av författarna har sedan också ingått i varsin 

fokusgrupp. 

 

5.2 Datainsamling 
För vår datainsamling valde vi att använda oss av fokusgruppsintervjuer. Anledningen till 

detta var att vi dels ville få en fördjupad förståelse för grönområdens betydelse för ungdomar 

och dels att vi ville undersöka ungdomars handlande i och motivation till att använda 

grönområden.  
 

Då metoden klargjorts utformades en intervjuguide (Bilaga 2) med utgångspunkt i syfte och 

frågeställningar. Ett fåtal öppningsfrågor om grönområden generellt och grönområden i Nora 

specifikt bildade inledningen. På liknande sätt avslutades intervjuguiden med ett par 

sammanfattande avslutningsfrågor. Följande teman utgjorde resterande del av intervjuguiden: 

nyttjande, möjligheter och hinder samt hälsa och framtid. Varje tema inleddes med en 

huvudfråga och därefter följde ett antal följdfrågor som avslutades med en sammanfattande 

frågeställning för att fånga in temat vilket enligt Wibeck (2000) utgör en bra struktur för en 

fokusgruppsintervju. 
 

Inför kommande intervjuer kontaktades samtliga ungdomar som valt att medverka i studien. 

Via mail respektive SMS föreslogs ett datum, plats och tid för intervju, förslag som samtliga 

deltagare accepterade. I samma mail bifogades samtidigt ett informationsbrev (Bilaga 1) där 

vi presenterade oss själva, syftet med intervjun, Nora kommuns medverkan i studien samt 



	   19	  

varför just dessa ungdomar var intressanta för studien. Dessutom informerades i detta brev om 

att deltagandet var frivilligt och konfidentiellt enligt de forskningsetiska principerna 

(Vetenskapsrådet, 2011). Vidare kunde deltagarna i detta brev finna kontaktuppgifter till oss 

båda samt till vår handledare. 
 

Därefter gjordes en testintervju på fokusgrupp ett. Detta gjordes för att testa intervjuguiden, 

teknisk utrustning samt vår egen intervjuförmåga. Testintervjun med fokusgrupp ett 

genomfördes i en hemmiljö hos en av författarna. Samtliga i gruppen var väl bekanta med 

miljön. Under testintervjun användes en karta över Nora kommun som stimulimaterial vilket 

enligt Wibeck (2000) ibland kan underlätta interaktionen mellan deltagarna. Efter 

testintervjun justerades någon fråga och ett par frågor under temat hälsa togs bort för att få en 

tydligare koppling till studiens syfte. Kartan som användes tillförde inte något extra och 

användes inte under de övriga intervjuerna. Justeringarna ansågs inte påverka innehållet i 

intervjun i någon större utsträckning, varför vi beslutade att använda testintervjun i resultatet.  

Intervjuerna med grupp två och grupp tre genomfördes i en lokal som tillhandahölls av Nora 

kommun, vid testintervjun var lokalen inte ledig. I lokalen fanns flera rum men till våra 

intervjuer valde vi ett litet inbjudande hörn i lokalens cafeteria eftersom den fysiska miljön 

enligt Wibeck (2000) är viktig och är av betydelse för hur väl intervjuerna avlöper.   
 

Varje intervjutillfälle började med en presentation av oss själva, studien och dess syfte. 

Därefter informerades alla deltagare om att deltagandet var frivilligt och avslutningsvis 

tillfrågades om ett samtycke för inspelning av intervjun. Wibeck (2000) menar att deltagarnas 

vilja att dela med sig och öppna upp för diskussion i stor utsträckning beror på om de känner 

sig trygga och om det finns en avspänd atmosfär. För att skapa en god stämning började vi 

alla intervjutillfällen med en kort fika. Efter fikat, som varade i ca femton minuter, påbörjades 

själva intervjuerna. Samtliga fokusgruppsintervjuer utgick från intervjuguiden och startade 

med ett par öppningsfrågor för att ”känna på” ämnet och öka gruppens känsla av samhörighet 

vilket Wibeck (2000) menar öppnar upp för bredare diskussioner. Varje fokusgruppsintervju 

varade mellan 53-62 minuter och spelades in med två mobiltelefoner för att minimera risken 

för tekniska missöden. Samtliga intervjutillfällen genomfördes med en av oss som intervjuare 

och en som bisittare. Då tre fokusgruppsintervjuer genomfördes innebar det att en av oss fick 

agera intervjuare vid två tillfällen och den andre fick vara bisittare vid två tillfällen. I två av 

grupperna fanns deltagare som var nära bekanta med en av oss. Det var därför naturligt att 

den andre agerade intervjuare vid de tillfällena.  
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5.3 Analys 
De tre inspelade fokusgruppsintervjuerna transkriberades ordagrant efter genomförandet och 

skrevs sedan ut. Den som agerat moderator under intervjun transkriberade det materialet. 

Samtliga intervjuer lästes också igenom av båda författarna för att få en helhetsbild av 

materialet och för att sedan enklare kunna genomföra analysen. De transkriberade 

fokusgruppsintervjuerna bearbetades och analyserades enligt Graneheim och Lundmans 

(2008) modell för innehållsanalys, vilken innefattar fyra faser; meningsbärande enheter, 

kondensering av meningsenheter, kodning och kategorisering. I vår analys har vi valt en 

induktiv ansats vilket innebär att vi förutsättningslöst har analyserat de transkriberade 

intervjuerna. De tre första faserna i innehållsanalysen gjordes av den som också transkriberat 

materialet. Koderna kategoriserades sedan tillsammans för att nå samsyn vid vidare tolkning. 

I första skedet markerades de meningsbärande enheter som både direkt och indirekt svarade 

på syftet och de två frågeställningarna. Det som inte var relevant kunde här sorteras ut. Här 

bildades de domäner som utgörs av våra frågeställningar. Med två olika färger på penna 

markerades det som svarade på i vilket syfte ungdomarna använder grönområden och det som 

svarade på vilka förutsättningar som finns för ungdomarna att använda grönområden. 

Meningsenheterna kondenserades sedan ner till en mer hanterbar mängd text där det mest 

relevanta behölls. Av de kondenserade meningsenheterna höjdes perspektivet och koder 

skapades. Koderna beskriver mycket kort det mest essentiella utifrån meningsenheternas 

totala sammanhang. Enligt Graneheim och Lundman (2008) hjälper koden sedan till att 

genom adekvata tolkningar finna kategorier av verklig betydelse för studien. Då en kategori 

består av koder med snarlik betydelse och som skiljer sig helt från innehållet i en annan 

(Graneheim & Lundman, 2008), fann vi att underkategorier för denna analys var en 

nödvändighet. Utifrån underkategorierna kunde vi slutligen forma nio kategorier som 

tillsammans utgör resultatet med grund i studiens syfte (Tabell 2). 
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Tabell 2. Sammanställning från innehållsanalysen. Domänerna utgörs av studiens 
frågeställningar och resterande innehåll sammanfattar studiens resultat. 
Domäner Underkategorier Kategorier Tema 

Anledningar till 
användande av 
grönområden 

Naturen främjar välbefinnande 
Grönområden påverkar den 
psykiska hälsan 
Naturen är avstressande 

Återhämtning  Det är viktigt att 
grönområden finns 
och de används för att 
må bra 

Aktiviteter görs tillsammans 
Att umgås 
Livssituationen skapar behov av 
umgänge 

Socialt 
umgänge 

En känsla av frihet 
Att få vara sig själv 
Spontanitet  

Frihet 

Aktivitet styr användandet 
Grönområden är viktigt för aktivitet 

Fysisk 
aktivitet 

Förutsättningar för 
användande av 
grönområden 

Skolan som arena 
Familjen och uppväxten 

Uppväxten 

Otrygghet 
Vikten av nära och trygga områden 
Band till platser  

Trygghet 

Känna sig i vägen/mellanålder 
Närhet har betydelse 
Planering hämmar 

Tillgänglighet 

Årstiden har betydelse 
Inställning har betydelse 
Livssituationen styr prioriteringar 

Individens val 

Delaktighet känns viktigt 
Utveckling, förbättring och 
underhåll 

Utveckling 

 

5.4 Etiska ställningstaganden 
Enligt god forskningssed bör man i början av en studie ställa sig frågan om i vilken mening 

ämnet studeras och för vem man gör det (Vetenskapsrådet, 2011). Intentionen med vår studie 

är att bidra med kännedom kring ungdomars uppfattning om grönområden för att bidra till 

arbetet med en grönstrukturplan och ett fortsatt folkhälsoarbete i Nora kommun. Det medför 

ett stort ansvar – gentemot kommunen och de ungdomar som deltar i studien. Det är viktigt att 

hålla sig till de etiska krav som ställs på forskning oavsett omfattning. Vi var exempelvis 

angelägna om att noga ta reda på om tillåtelse gavs att omnämna kommunen vid namn i 

examensarbetet. Genom vår kontaktperson med ett godkännande mail från kommunchefen 

har det klargjorts att Nora kommuns namn får används i uppsatsen som källa och begrepp. 
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Villkoret är att Nora kommun skall få ta del av materialet och få möjlighet att granska och 

lämna synpunkter på fakta om Nora kommun innan det publiceras.  

 

Då forskningsämnet är inriktat mot ungdomar ansåg vi att fokusgruppsintervjuer var den mest 

etisk lämpade undersökningsmetoden. Enligt Wibeck (2000) är den vänlig och respektfull i 

sitt utformande och erbjuder en trevlig och avslappnad interaktion. Fokusgruppsintervjuer ger 

deltagarna möjligheter att dela med sig av den information de själva väljer och ger samtidigt 

möjlighet att avstå ifrån att svara om han eller hon av någon anledning inte vill.  

Vetenskapsrådet (2011) understryker de forskningsetiska kraven gällande information, 

samtycke, konfidentialitet och nyttjande. Deltagarna delgavs information kring studiens syfte, 

intentioner och hur studien kommer användas inför intervjuerna både muntligt och skriftligt i 

enlighet med informationskravet. Samtidigt informerades deltagarna om att deltagandet är ett 

godkännande till medverkan men att de när som helst under intervju eller i övrigt kan avbryta 

deltagandet genom handling eller yttrande (Bilaga 1). Detta i enlighet med kravet om 

samtycke. Vid intervjutillfället gjordes också klart för deltagarna att deras medverkan 

kommer kunna ha betydelse för Nora kommuns arbete med Grönstrukturplanen och att deras 

berättelser således kommer att komma Nora kommun tillhanda samt att de själva sedan 

kommer att få en papperskopia av det färdiga examensarbetet.  
 

All information som skulle kunna härledas till någon av deltagarna har hanterats enligt 

konfidentialitetskravet. Intervjuerna spelades in på intervjuarens respektive bisittarens 

mobiltelefoner och låstes sedan för obehöriga genom kodlås på skärmen. När intervjuerna 

transkriberats raderades ljudfilerna. I intervjuerna förekom namn på deltagarnas vänner som i 

transkriberingen markerats med X för att minimera risken för identifiering. Kravet om 

konfidentialitet kan å andra sidan riskera att undermineras, då deltagarna själva kan röja 

identiteter eller information från varandra hur mycket vi som intervjuare än anstränger oss 

menar Wibeck (2000). I det här fallet har vi utifrån studieämnets karaktär förutsatt att 

deltagarnas reflektioner och åsikter inte berör tillräckligt känsliga uppgifter, varför vi valt att 

inte ta upp detta med deltagarna inför intervjuerna. Slutligen ställer nyttjandekravet den som 

undersöker ämnet ansvarig för att den insamlade informationen kommer användas till det 

studien är ämnad för, alltså i forskningssyfte. Information om enskilda deltagare i studien 

kommer inte att användas för annat än forskning. 
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6. RESULTAT 
Med utgångspunkt i syfte och frågeställningar har två domäner bildats -  “anledningar till 

användande av grönområden” innefattande fyra kategorier och “förutsättningar för 

användande av grönområden” innefattande fem kategorier. Kategorierna återfinns i rubrikerna 

nedan och ringar in och belyser betydelsen av grönområden för ungdomar. Studiens tema, 

“Det är viktigt att grönområden finns och de används för att må bra”, genomsyrar resultatet. 

6.1 Anledningar till användande av grönområden 
Under denna domän återfinns de kategorier som svarar på vilka anledningar ungdomar har för 

att använda grönområden: återhämtning, socialt umgänge, frihet och fysisk aktivitet.  

6.1.1 Återhämtning 
Ungdomarna är eniga om att grönområden är viktiga. De poängterar att vikten av gröna 

områden är ännu större idag då de går i skolan på annan ort och inte har det naturligt i 

vardagen. Grönområden var tidigare något som man tog för givet, medan de idag konstaterar 

att de i större utsträckning har ett behov av att vistas ute. 
 

“Alltså, jag tror nästan att jag använde grönområdena mindre då eftersom det kändes som att det var så 

nära då och man hade inte lika stort behov av att vara där. Nu när jag ändå går i Örebro och är i ett 

stadsområde hela tiden så känner jag att jag har mer behov av att vara där” (FG1 mix) 

 

Det finns ett tydligt behov av att vistas ute. Intervjuerna visar på att ungdomarna är medvetna 

om grönområdens inverkan på deras välbefinnande även om de själva inte direkt har 

reflekterat över kopplingen. Många beskriver Nora som en stad med lite bebyggelse, nära till 

skog och många grönområden som bidrar till ett lugn. Stadskärnan och skogen används både 

för att få komma ut i frisk luft, bli piggare och få mer energi men också för att det är mysigt, 

avkopplande och för att få en inre ro. Många önskar att de var ute mer och ett par av 

deltagarna menar att bara vetskapen om att grönområden finns gör att man blir lugn. 
 

“Alltså jag tror inte jag har riktigt reflekterat över om det är viktigt eller inte, men alltså man mår nog 

ändå bättre av det, att vistas ute i naturen så” (FG2 tjejer) 

 

“- Mycket natur och så jag tror det är, alltså man blir mer påverkad än vad man kanske tror. Alltså att 

det är skönt och fridfullt och sådär. 

               - Ja, det liksom lugnar ner en. Man blir inte lika stressad om man har tillgång till grönområden. 

              - Man behöver inte ens vara där liksom” (FG3 killar) 
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Studier på och utanför skoltid är krävande och fordrar stort fokus. Många av ungdomarna 

upplever sin skolsituation stressande och ser grönområden som ett sätt att återhämta sig. 

Grönområdena ger möjlighet till miljöombyte och ett tillfälle för hjärnan att vila.  
  

“Det kan vara skönt om man är stressad eller om man skrivit nån jättestor skolgrej eller nåt och sen 

varit ganska irriterad eller nåt och sen ändå typ lämnat in den men inte kunnat slappna av ändå. Då 

brukar jag typ gå ut och springa vid Norvalla. Då går jag inte till gymmet för då är det fortfarande 

jättehög musik och massa folk och det låter överallt. Man blir liksom inte avstressad utan man är nästan 

mer stressad när man kommer därifrån så då är det skönt att bara sticka ut i skogen” (FG1 mix) 

 

Den psykiska hälsan anges också som en orsak till att vistas i grönområden. Hur man för 

tillfället mår påverkar användandet av grönområden. Nedstämdhet upplevs som att den blir 

bättre vid vistelse ute. Ungdomarna använder grönområden för att bli på bättre humör, för att 

göra sig av med överskottsenergi eller komma bort från problem hemma. 
 

“När jag blir upprörd därhemma eller någonting, då brukar jag sätta på mig skorna och gå ut. Vare sig 

det är klockan ett på dagen eller tio på natten, då vill jag ut och gå” (FG2 tjejer) 

 

“Jag tror att det kan vara bra för den psykiska hälsan att ibland komma bort från vimlet” (FG1 mix) 

 

6.1.2 Socialt umgänge 
Ungdomarnas förändrade livssituation skapar ett behov av umgänge som tidigare inte fanns i 

samma utsträckning. När ungdomarna gick i skolan på den ort de var bosatta i fanns ett 

naturligt umgänge på skoltid. Detta har förändrats i och med att de nu är utspridda och går på 

olika skolor utanför den egna kommunen, då det inte finns någon gymnasieskola i Nora. Om 

de vill umgås med sina “gamla” kamrater så måste det ske efter skoltid. Grönområden 

erbjuder då en arena för socialt umgänge. 
 

“- Vi träffas inte lika mycket längre i skolan, på skoltid alltså 

- Ja, vi gick i skolan tillsammans förut och det gör vi inte längre. Så då träffas vi genom att gå ut och 

                  snacka 

- Då blir det oftare nu än när vi träffades i skolan varje dag” (FG3 killar) 

 

Att det finns ett stort behov av socialt umgänge tillsammans med jämnåriga kamrater framgår 

tydligt i samtliga fokusgruppsintervjuer. Ungdomarna föredrar att göra aktiviteter tillsammans 

och det sociala nätverket är viktigt. Ibland kan det hända att man tar en promenad ensam men 
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det hör till ovanligheterna. Ungdomarna promenerar tillsammans, springer tillsammans, badar 

tillsammans, fiskar tillsammans och så vidare. Grönområden används i två olika syften; dels 

genom att aktiviteten i sig är huvudsyftet och dels genom att det sociala umgänget är det 

centrala och inte aktiviteten i sig. I samband med detta nämner några av ungdomarna att 

gymmet utgör en konkurrent till grönområden eftersom det är lättare att träna tillsammans på 

gymmet och sannolikheten att träffa kamrater är större. 
 

“- Vi tar hellre med oss ett par fiskespön och så slänger vi i dem i vattnet och så sitter vi och snackar 

och det är tyst och lugnt 

- Det är inte själva fisket som är målet 

- Nej utan typ bara hänga ihop, snacka och ta det lugnt” (FG3 killar) 

 

“Sen använder man ju Skolparken också, bara för att sitta med kompisar ibland och ha det skönt. Det är 

ganska lugnt” (FG1 mix) 

 

6.1.3 Frihet 
Flera av ungdomarna associerar på olika sätt till vikten av frihet och spontanitet. Det är inte 

alltid själva aktiviteten i sig som är det viktiga utan just känslan av att få göra som man vill, 

att inte vara styrd av några krav. Att få vara sig själv. Grönområden ger ungdomarna en 

möjlighet till detta. 
 

“Det är tyst, det är ingen där, då kan man liksom bara vara sig själv. Då mår man jättebra” (FG1 mix) 

 

“ - Det brukar bara bli liksom. Att man tänker ju inte på det. Antingen så går man rakt eller så svänger 

man höger. Vi har liksom inget mål 

- Den som går först bestämmer. Går den höger så går alla andra höger 

- Ingen tänker ens på det. Vem skulle tänka så  

- Ja, och så tänker vi att här har vi aldrig gått förut” (FG3 killar) 

 

Möjligheten till spontanitet och frihet är till viss del förknippat med i vilken utsträckning som 

olika områden används av andra. Då Nora sommartid besöks av ett stort antal turister betyder 

det att exempelvis badplatsen som ligger centralt ofta är välbesökt. Just sådana platser 

undviker en del av ungdomarna då de tycker att där är för mycket människor. De söker sig i 

stället till platser där de inte känner sig så påpassade utan kan känna sig mera fria. Här menar 

ungdomarna att exempelvis skogen och sjön erbjuder alternativ där de kan prata högt och 

ostört med varandra, umgås och lyssna på musik utan att andra människor hör.  
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“- Skogen är en bra plats när man vill typ prata med någon också. För då är det tyst så då kan man bara 

tänka på och liksom som när du och jag är ute och går och verkligen har en såndär grej som man bara 

måste prata om, då är det liksom skönt att vara där ute och verkligen koncentrera sig på den här grejen 

som man vill prata om ... 

- Ja, man kan prata hur högt man vill” (FG1 mix) 

 

De upplever trots detta ändå att sommaren är en årstid som ger mer utrymme för frihet. Under 

sommaren kan man röra sig mer fritt mellan olika platser och det finns ett större utbud av 

olika aktiviteter.  
 

“- På sommaren är det ju så mycket folk på Blåsut 

- Jag minns förra sommaren då åkte vi ju ut till Mogetorp och badade där i dom här sandtagen istället 

för  att dra till Blåsut 

- Ja man drar hellre ut dit och där är det mindre folk också. Och det är lite roligare, lite mera speciellt, 

nåt man inte ser varje dag.” (FG3 killar)  

 

6.1.4 Fysisk aktivitet   
Ungdomarna pekar på flera olika aspekter av användning av grönområden kopplat till olika 

aktiviteter. Dels fysisk aktivitet som sker på skoltid, dels de aktiviteter som utövas som en 

organiserad fritidsaktivitet och slutligen de aktiviteter som sker spontant på ungdomars fritid. 

Samtliga grupper har styrt fokus i intervjuerna till att gälla just den senare typen av 

användande, det vill säga spontant användande av grönområden på fritiden. Vid några 

tillfällen har ungdomarna nämnt olika typer av fysisk aktivitet som de ägnar sig åt som 

organiserad fritidsaktivitet. Det har då gällt orientering, bandy, innebandy, fotboll och golf. 

Generellt anser ungdomarna att det finns ett bra utbud av grönområden där de kan vara fysiskt 

aktiva på olika sätt och att grönområden är viktiga för aktivitet.  
  

“Det finns mycket ju, skog …. löparbanor ... hinderbana .… hockeyplan, bandyplan,  pulkabackar, 

parker, grillplats .… Jag skulle nog inte kunna tänka mig att jag behöver något annat” (FG2 tjejer) 

 

Vissa grönområden används mer än andra och vissa aktiviteter är också vanligare än andra. 

Själva aktiviteten är ofta det som styr vilket område som används. Den aktivitet som alla 

ungdomar, utom ett par, utövar aktivt flera gånger i veckan är promenader. Flera av 

ungdomarna pekar på att just promenader är en typ av aktivitet som är enkel, kan utföras 

spontant, varieras, inte kräver ett visst antal deltagare och alla kan “hänga på”. De områden 

som ungdomarna använder mest frekvent verkar vara motionsspår och olika promenadstråk.  



	   27	  

 

“Ja, alltså att gå en promenad det låter ju ganska värdelöst men det är det ju inte. Tycker inte vi i alla 

fall” (FG3 killar) 

 

“Nä, jag brukar inte göra något speciellt. Jag brukar bara vara ute och gå” (FG2 tjejer) 

 

Två områden som används mindre men som många av ungdomarna pratar om, är nyfikna på 

och gärna skulle använda i större utsträckning är ett naturreservat och en ö som är tillgänglig 

endast med båtförbindelse sommartid. 
 

“ - Som till Stadsskogen tillexempel. Där finns det ju jättebra leder, fast man känner inte till dem 

-Men så har jag känt också. För jag har tänkt springa där flera gånger men jag vet att jag hittar inte så 

jag kommer antagligen vara borta jättelänge eller inte hitta hem och liksom springa fel” (FG1 mix) 

 

“Ja det är synd att man inte är där oftare, för det är ju väldigt fint där ute [Alntorps Ö]” (FG2 tjejer) 

 

Att alla ungdomar inte använder grönområden i samma utsträckning som de själva är något 

som samtliga fokusgrupper poängterar. Ungdomarna menar att flera av deras jämnåriga i 

stället använder gymmet i större utsträckning, spelar datorspel, festar eller bara “hänger ute”.  
 

“- Jag skulle vilja säga, jag tror att mina vänner använder det mindre i och med att väldigt väldigt 

många gymmar ju nu i Nora, eller det har ju blivit en trend i hela Sverige också” (FG1 mix) 

 

6.2 Förutsättningar för användande av grönområden 
Under denna domän återfinns de kategorier som svarar på vilka förutsättningar ungdomar har 

för användande av grönområden. De kategorier som framkom i analysen var: uppväxten, 

trygghet, tillgänglighet, individens val och utveckling.   

6.2.1 Uppväxten  
Samtliga fokusgrupper framhåller skolan som ett självklart fundament för hur de använder 

grönområdena och verkar väl medvetna om skolans inverkan på dem. Skolan har bidragit till 

att de har varit ute mycket under sin uppväxt och till vilken inställning de har till 

utomhusvistelse idag. Framförallt är det idrotten som nyttjat Noras gröna områden. Ett par av 

ungdomarna antyder att variationen från skolans sida inte har varit så hög och med mer 

omfattande kännedom om olika områden hade de provat olika ställen. Några påpekar att det 
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är kännedomen kring områdena i omgivningen som avgör och att det ligger ett ansvar på 

skolan att förmedla kunskap.  

“Oftast känner man ju igen sig genom idrotten eller andra typer av aktiviteter med skolan med tanke på 

att det är brist på info från andra håll” (FG1 mix) 

“Ja för man är ju typ bara på Norvalla hela tiden. När det var orientering visste man till sist var 

kontrollerna var för dom plockade ju inte ens ner dem emellan” (FG2 tjejer) 

 

Många av ungdomarna menar att även uppväxten har en viktig roll för inställningen till att 

vistas ute och att den inställningen går i arv. Uppväxtens inverkan gör att de ibland saknar 

aktiviteter de gjorde förr och de tar med sig delar av upplevelserna av Noras grönområden 

vidare i livet.  
 

“Så kan jag känna med Digerberget för där var man mycket när man var liten och åkte pulka och så. Så 

det kan jag känna nu också men gud vad kul att åka till Digerberget och åka pulka bara för en dag även 

om jag går på gymnasiet” (FG1 mix)  

 

Familjen kan också påverka frekvensen av utomhusvistelse såväl som aktivitet. Oavsett om de 

använder grönområdena mycket eller lite under nuvarande tid i livet tycks de vara nöjda med 

att de haft hög tillgänglighet till grönområden under uppväxten. Ett par av ungdomarna får 

medhåll när de uttrycker att de skulle kunna tänka sig att låta sina barn växa upp i Nora och 

ge dem samma förutsättningar som de själva haft.  
 

“- Fast man kanske vill att ens barn skall växa upp där de har en frihet och möjlighet till grönområden 

och så hellre än om de inte skulle ha tillgång till det …  

- Ja, jag tänker att dom som bor i Stockholm mitt i stan kanske inte har fått känna på det som vi har och 

då vet inte dom själva och inte deras barn, förstår du, att det typ ärvs av nästa generation att man drar 

det vidare” (FG3 killar) 

 

“Ja, jag tänker så här att om ens familj hade varit ute mer .… Hade dom bara liksom; ‘Jamen nu drar vi 

ut och tränar eller går’, då hade man väl hängt på” (FG2 tjejer) 

 

6.2.2 Trygghet  
Många av ungdomarna berättar på olika sätt att det har betydelse att staden de bor i känns 

trygg. Det medför att det känns enkelt och naturligt att vistas ute. 
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“Jamen det är nog ändå en ganska naturlig del att vistas ute, man är ju inte rädd för att göra det så” 

(FG2 tjejer) 

 

“- Ja, och sen tror jag att det har väldigt mycket med trygghet att göra. Alltså att man är trygg i den stad 

man bor i. Annars hade man ju inte varit ute och gått hur man ville. Så det har nog en liten inverkan på 

vad man gör. 

- Jag vet inte om det är för att jag är född här och uppväxt här men jag tycker så här att stan känns 

ganska  speciell. Jag har prövat att gå runt i andra städer och dom är jättefula i jämförelse. Det känns 

inte alls likadant.” (FG3 killar) 

De flesta av ungdomarna är uppväxta i Nora och har knutit starka band till staden. En av 

deltagarna har bott i Nora i cirka sex år och känner inte samma anknytning till omgivningen 

som övriga. Var man vistas och vad man gör där präglas ofta av minnen från barndomen. De 

platser de känner bäst till och känner sig tryggast i används i större utsträckning än andra. I en 

av fokusgrupperna uttrycker de också saknad av ett gärde som de lekte mycket i som barn, 

men som nu minskats ner till förmån för bebyggelse.  
 

“ - Så känner jag för Norvalla eftersom man har ändå varit där sen man gick i typ förskoleklass. 

Sprungit och gått och lekt i skogen och så. Så när man är däruppe nu så kan man tänka på det.   

- Jag har bara bott här i 5-6 år så jag har ingen sådan koppling” (FG1 mix) 

 

“- Men jag tycker man borde värnat mer om Åkar Eriks gärde. De bygger så mycket.  

- Ja, det vore synd om allt försvann. 

- För ja, det är ju inget kvar av den skogen där man brukade vara” (FG2 tjejer) 

 

Trots detta finns det områden som förmedlar motsatsen. Vissa ligger dåligt placerade eller är 

tråkiga. Andra är skräpiga eller luktar illa, vilket gör att man undviker de platserna.  
 

“Jamen Åpromenaden exempelvis. Hur nice är det att gå förbi en soptipp där det luktar? 

- Ja, fast det är både och. Det är ju fint på ett sätt och man vill gå där, men det luktar ju illa.” (FG3 

killar) 

 

En grupp berättar att vissa platser i Nora förmedlar en oangenäm atmosfär. Tillhåll avsedda 

för en viss åldersgrupp, däribland fritidsgården, nyttjas ofta av obehöriga. Det gör att de 

personer platsen är avsedd för inte vågar vistas där.  Ibland spelar ungdomarna själva också 

fotboll på en av skolgårdarnas planer. Det gör att de yngre kanske inte har modet att gå dit, 

samtidigt som de själva känner sig i vägen. Trots detta känner de sig trygga, men reflekterar 

över att alla kanske inte gör det. Särskilt inte de yngre. 
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“Men det är nog många yngre som inte vågar gå dit om Volvogänget är där. Det kan ju typ stå tjugo 

personer runt en bil. Och en massa cyklar och mopeder. Det är ju inte så trevligt att vara där då.” (FG3 

killar) 

 

Andra områden skapar otrygghet hos många av ungdomarna som en följd av dålig eller ingen 

belysning, för att det är ödsligt eller av rädsla för vilda djur. Detta begränsar många av 

ungdomarna att vistas ute. När det är mörkt promenerar man mer inne i centrum, kortare 

sträckor, går en omväg som är bättre upplyst, eller går med en kompis. Ett par av ungdomarna 

skulle gå längre sträckor och de tror att fler skulle ta sig ut om belysningen var bättre på ett 

par ställen, bland annat i ett promenadvänligt bostadsområde med en liten skog. Vägen över 

ett område med fotbollsplaner går de inte gärna ensamma över, då avståndet till en mer 

befolkad plats är för stort. Dock är det en genväg som är svår att undvika. De ungdomar som 

trots mörker, plats och tid på dygnet känner sig trygga tror det beror på att de är äldre, men 

förstår att inte alla känner sig trygga alltid.  
 

“Ja, alltså jag vet inte. Jag tror inte att det är lampor uppsatta där ens. Så när jag cyklar eller går så får 

jag ta, ja, bilvägen istället. Eller ja, det är ju ett bostadsområde där. Just för att det är mörkt” (FG2 

tjejer) 

 

“Jag tror att alla som skulle vilja gå ut och gå kanske inte gör det att de kanske inte vågar. Det kanske 

gäller tjejer också … ” (FG3 killar) 

 

6.2.3 Tillgänglighet 
På frågan om ungdomarna tycker att det finns ett tillräckligt utbud av möjlighet till aktiviteter 

i omgivningarna svarar en grupp ja och räknar upp flera exempel medan ett par av 

ungdomarna i en annan grupp tycker inte att det finns ett tillräckligt stort utbud för dem. De 

jämför hemkommunen med större städer.  
 

“ …. I Nora har man bara en på Järntorgsskolan som man vill spela på medan i Stockholm så har de 

konstgräsplan som man kan spela på hela tiden” (FG3 killar) 

 

Vid olika tillfällen under intervjuerna nämner några av ungdomarna i fokusgrupperna att de 

inte tycker sig har någon tillgänglig plats i sin omgivning som är anpassad för sin åldersgrupp. 

Denna “mellanålder” gör att tillgängligheten minskar. 
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“- Jag tror det är fler yngre som är där …. Man gick ju dit när man gick på högstadiet, men nu finns det 

ingenstans. 

- Det är en mellanålder här. Man kanske inte kommer in på krogen i Örebro heller och så 

- Ja, det finns ju inget annat direkt att göra” (FG2 tjejer) 

 

“- Och en liten sådan typ fotbollsplan som finns på Järntorgsskolan fast någon annanstans 

- Ja, som inte är på en skola heller. För där kan det vara fritids och sådant ibland och då kan man inte 

dra dit förrän efter klockan sex” (FG3 killar) 

 

Samtliga ungdomar i fokusgrupperna reflekterar över att kommunens grönområden ligger 

nära oavsett var man bor och det anses vara en god förutsättning för användande av dem även 

om de inte alltid nyttjas till fullo, men man vet att de finns. Områden som ligger längre bort 

ifrån där man bor används i mindre utsträckning, bland annat för att det kräver en viss 

planering. Närheten till grönområdena gör att man kan vistas i dem spontant och någon 

poängterar att det alltid går att ta sig till ett grönområde om man vill.  

 
“Men det känns ändå som om grönområdena definierar Nora ganska bra, det är ändå en ganska stor del 

av Nora.” (FG2 tjejer) 

 

“Alltså vart man än bor i Nora så har man ju nära till grönområden ” (FG1 mix) 

 

Närheten till grönområdena i staden bidrar till att de vant sig att ha dem tillgängliga. Någon 

nämner att de kommer sakna närheten om de flyttar, medan någon annan troligtvis kommer 

leta boende utifrån nuvarande förutsättningar. 

 

6.2.4 Individens val 
Ungdomarnas livssituation styr deras prioritering av tid. Nästan alla pekar på att restid till och 

från skolan, skola, läxor och organiserade fritidsaktiviteter är sådant som gör att vistelse i 

grönområden ibland prioriteras bort. Tid är något som värderas högt och något som 

ungdomarna anser att man vill lägga på “säkra kort”, att slösa tid på sådant man är osäker på 

gör man ogärna. 
 

“För mig är det ofta att det är mycket i skolan. Det är både för och nackdelar, för alltså förut, jag kom i 

gång med löpningsprogram och allting. Men sen så rullar det i gång i skolan och då kommer man inte 

ut. Det går inte, man hinner inte. Det finns bara en begränsad tid att hinna allt på och då måste andra 

saker gå före. Ja, skolan är för mycket liksom, när det är mycket som drar igång” (FG2 tjejer) 
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Flera ungdomar poängterar också att det är den personliga inställningen som slutligen avgör 

hur de prioriterar sin tid. Det är alltid individens eget val som styr. De kan alltid ta sig tid att 

vistas ute om de verkligen vill. 
 

“ … Vi har ju kompisar som har all tid i världen men som ändå inte hänger med” (FG3 killar) 

 

“Det är bara jag själv som kan ta initiativ till att gå ut. Det är mitt eget fel” (FG3 killar) 

 

Grönområden väljs ibland bort till förmån för gymmet. Gymmet anses som ett smidigare och 

enklare alternativ som alltid fungerar i alla väder. Några medger också att det har med lathet 

att göra. 
 

“ Och eftersom man kommer hem så sent så om man skulle vilja gå ut och springa så det ju ganska kallt 

redan så då drar man ju hellre till gymmet” (FG1 mix) 

 

Årstid och väder verkar vara det som styr ungdomarnas vistelse i grönområden i stor 

utsträckning. Många menar att sommaren erbjuder gott om alternativa aktiviteter och en vilja 

att vistas ute. Övriga tider på året är frekvensen av vistelse i grönområden betydligt mindre 

och begränsas av både väder och utbud. 
  

“Jag tror att många kan stanna inne för att dom känner att det finns typ inget att göra. Dom kanske inte  

tycker att promenader är så kul. Och det finns typ inte nån annan aktivitet alltså som någonstans att gå”  

(FG3 killar) 

 

“ På sommaren är man automatiskt ute mer, det är man ju inte på vintern” (FG2 tjejer) 

 

“Jag vill hellre gå till gymmet och springa inne, där det inte regnar och det är torrt och inte halkigt, 

jamen sånadär grejer i ställer för att gå ut och bli jätteblöt … ” (FG1 mix) 

 

6.2.5 Utveckling 
Ett par av grupperna menar att trots att de är uppväxta i Nora och har använt stadens 

grönområden sedan barnsben och fortsatt att göra det via skolan så finns här ändå en 

kunskapslucka. Ungdomarna menar att de saknar information om vissa områden och att bättre 

information skulle få både dem själva och andra att bredda och öka sin användning av 

grönområden.  
 

“ …. För i Nora finns det många bra ställen att springa på och jag tror säkert att folk skulle gå ut och 



	   33	  

springa mera …. om det fanns någon typ av guide eller karta om vad som kan vara passande områden 

att springa i …. Då skulle man nog få folk att använda grönområden mycket mera” (FG1 mix) 

 

“ Och att upplysa folk om att det faktiskt finns .… Att göra mer information tillgänglig om vilka 

aktiviteter som finns och så” (FG2 tjejer) 

 

“Jag tror kanske att vuxna borde informeras mer, för jag tänker att då överförs det inom familjen” (FG2 

tjejer) 

 

Ungdomarna menar också att inflytande och delaktighet är viktigt vid utveckling av 

kommunens grönområden. De har kanske inte riktigt förstått hur man kan vara med och 

påverka och inte heller funderat så mycket kring detta tidigare. Flera reflekterar dock över att 

det är viktigt för dem själva nu och att det även är viktigt för kommande generationer 

ungdomar att även denna grupps synpunkter lyfts fram i samhällsplaneringen.   
 

“Jag har aldrig tänkt att jag skulle vilja vara med och påverka. Det har aldrig slagit mig egentligen. Men 

om man tänker på det så vet jag inte riktigt hur jag skulle gå tillväga om jag skulle vilja påverka 

någonting. Jag skulle kanske ringa till kommunen, men sen vet jag inte” (FG2 tjejer) 

 

“Annars kan dom ju misstolka allt vi sagt här egentligen. Jag tror att man skulle behöva någon från 

vårat gäng …  och så fler förstås, vi kan ju inte veta vad andra tycker “ …. fast det är även viktigt att ta 

med dem som är äldre också” (FG3 killar) 

  

När ungdomarna själva får önska vad som behöver utvecklas eller förbättras för att de skall 

nyttja grönområden i större utsträckning belyser de främst att de är ganska nöjda med det som 

redan finns. Men om de skall peka på något specifikt så är det i så fall bristen på enkla och 

okomplicerade aktiviteter som kan utföras spontant samt att det som redan finns underhålls. 

De vill värna om det enkla och lilla som fungerar i en stad av Noras storlek där den sociala 

biten är en viktig del i sammanhanget. 
 

“Men Norvalla tycker jag också att man skulle kunna göra något bättre av. Alltså typ som  

utegymmet som vi sa, att man lockas dit alltså” (FG2 tjejer) 

 

“Nej, typ den lilla planen på Järntorgsskolan är ju perfekt och den uppskattas ju jättemycket av oss”  

(FG3 killar) 

 
“Är det upplyst i Stadsskogen? Det skulle man ju kunna göra kanske, sätta in ett elljusspår där så att 

man får ett alternativ” (FG2 tjejer) 
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Som det ser ut i dag så känner sig dessa ungdomar lite utanför, de är varken barn eller vuxna. 

De har ingen arena som är deras egen. I två av grupperna diskuterar de om aktiviteter som 

deras föräldrar ägnade sig åt när de var unga. Platser som då var den generationens arena men 

som idag inte har samma funktion för ungdomarna. Ändå talar man om dessa platser och 

företeelser med en drömmande ton. Det är platser med olika typer av aktiviteter såsom en 

gammal skidbacke som idag är nedlagd, en Folkets Park och en ö där det tidigare var många 

ungdomar som vistades sommartid. 
 

“Jag tänkte på det, är det Folkets Park som ligger däruppe, är det ett grönområde? Alltså sånt borde man 

satsa på mer. Skapa lite aktivitet där. Ja. För ungdomar 

- Ja, för det är mycket sådär att det är för vuxna, lite dans och så. Men det hade varit bra om man tar 

ungdomar också” (FG2 tjejer)  

 

“Det har ju funnits skidåkning men nu tycker man att pärlmusslorna är viktigare än att kunna ha 

fungerande företag som lockar folk till bygden. Det är underliga prioriteringar” (FG1 mix) 

 

7. DISKUSSION 
Diskussionen kommer att inledas med en metoddiskussion. Därefter kommer vi kort att 

sammanfatta vårt resultat för att sedan diskutera de resultat som vi finner mest intressanta. 
 

7.1 Metoddiskussion 
I kvalitativa intervjustudier används begrepp såsom giltighet, tillförlitlighet och överförbarhet 

för att beskriva resultatets trovärdighet (Lundman & Graneheim, 2008). Eftersom en 

kvalitativ studie syftar till att visa på människors upplevelser och beskriva en helhet finns 

sällan enbart en sanning. På vilket sätt studien utförs samt hur materialet tolkas kan vara 

avgörande för grad av trovärdighet liksom vilken förförståelse och erfarenhet som finns hos 

forskaren.  
 

Giltighet  
Giltigheten i en  studie handlar om hur sanna resultaten är i förhållande till syfte och 

frågeställningar samt hur väl analysmaterialet överensstämmer med vad som är avsett att 

undersökas (Lundman & Graneheim, 2008). Vi har utifrån detta valt att diskutera 

nedanstående punkter under giltighet.  
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Deltagarna rekryterades utifrån ett snöbollsurval, vilket vi ansåg att vara ett rimligt alternativ 

då ungdomarna går på olika skolor i två olika kommuner i länet och dessutom i olika 

årskurser och på olika program. Ett strategiskt urval hade troligtvis inneburit en större 

spridning av olika individtyper men i gengäld bidragit till ett mer slutet samtalsklimat. Vi har 

innan studiens början diskuterat detta då strategier för urvalet enligt Lundman och Graneheim 

(2008) kan ha betydelse för resultatets giltighet. Att de två som rekryterade deltagare var 

bekant med en av författarna menar vi är en faktor som kan ha inverkat på resultatet. Dessa 

personer kan ha haft med sig en positiv attityd till undersökningen som också smittat av sig på 

övriga deltagare, vilket i sin tur ha medfört att deltagarna valt att av artighetsskäl svara så 

positivt som möjligt på våra frågor.  
 

I möjligaste mån försökte vi undvika underliggande konflikter bland deltagarna genom både 

urvalsmetod men också genom information om vilka som skulle medverka vid respektive 

intervjutillfälle. Wibeck (2000) menar att det vid fokusgruppsintervjuer alltid föreligger 

faktorer som kan vara svår att förutse. Vi missade detta vid ett intervjutillfälle och insåg 

senare att två av deltagarna inte kände de övriga. Vi har därför varit extra uppmärksamma för 

undertoner i diskussionerna vid analys av just den intervjun.  
 

Valet av plats för intervjuerna kan utgöra ett hot mot giltigheten (Wibeck, 2000). För att 

undvika detta försökte vi välja platser där deltagarna inte skulle känna sig främmande. Vi 

gjorde våra intervjuer på två olika platser. En intervju genomfördes hos en av författarna och 

de två övriga i en lokal som tillhandahölls av Nora kommun. Ingen av lokalerna var 

främmande för deltagarna men i efterhand kunde vi se att den intervju som genererade mer 

nyanserade diskussioner var den som genomfördes i hemmiljö. Här finns två aspekter som 

kan ha bidragit till detta, dels att hemmiljön kändes mera ombonad och varm men också det 

faktum att gruppen var en mix mellan tjejer och killar.  
 

Det fanns en risk att de deltagare som var bekanta med en av författarna inte skulle vara lika 

benägna att dela med sig av tankar och åsikter som övriga deltagare. Vid intervjuerna är det 

viktigt att intervjuare och bisittare är medvetna om faktorer som kan inverka på interaktionen 

vid en gruppintervju (Wibeck, 2000). När vi i efterhand gått igenom transkriberingarna, är vår 

uppfattning att dessa personer varit delaktiga i lika stor utsträckning som övriga deltagare, 

förmodligen då frågorna inte berörde något känsligt och privat ämne. En annan faktor kan 
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vara att det finns personer som styr diskussionen, och på så vis tar mer plats, eller personer 

som i stället är blyga och hämmar en diskussion genom att var tysta. Vår uppfattning är att 

båda dessa personlighetstyper fanns i våra fokusgrupper, vilket inte behöver vara negativt, 

dock krävdes av oss som intervjuare och bisittare att skapa ett så inkluderande samtalsklimat 

som möjligt för att alla deltagare skulle känna sig delaktiga i diskussionen. 
 

Vi har medvetet valt att ha med ett större antal citat då Lundman och Graneheim (2008) 

menar att man genom att presentera citat från intervjuerna kan hjälpa läsaren att bedöma 

giltigheten. Ett större antal citat bidrar också med att låta alla fokusgruppernas utsagor 

presenteras i ungefär lika stor utsträckning. Efter varje citat anger vi även vilken fokusgrupp 

citatet kommer ifrån för att läsaren själv skall kunna göra egna reflektioner. Vi menar att 

resultatet lyfter fram det som är karaktäristiskt och representativt för gruppen ungdomar, även 

om vi också funnit sådant som vi upplever avviker något, enligt Lundman och Graneheim 

(2008) ökar detta ett resultats giltighet.  
 

Slutligen vill vi också delge att det utgått en ersättning från Nora kommun till samtliga 

deltagare i form av en biobiljett till den lokala biografen. Möjligen kan det ha påverkat viljan 

att dela med sig av information men också till att visa sin välvilja genom att av artighet svara 

på våra frågor. 
 

Tillförlitlighet 
Tillförlitligheten speglar i vilken utsträckning resultatet kan anses trovärdigt, här är det av stor 

vikt att forskaren öppet redovisar sina ställningstaganden och försöker vara konsekvent i sitt 

förhållande till datamaterialet. Detta har vi försökt att tillgodose genom att redovisa att det i 

fokusgrupperna finns två personer som är nära bekanta med en av författarna. Den av 

författarna som inte är bekant med någon av deltagarna har intervjuat de grupper som dessa 

personer har ingått. Båda författarna har dock deltagit vid samtliga intervjutillfällena.  
 

En stor del av innehållsanalysen har genomförts tillsammans för att få en likvärdig insyn i det 

som framkommit under intervjuerna och på så vis skapa samförstånd för det som kan ligga 

underförstått. Ett omfattande datamaterial kan enligt Lundman och Graneheim (2008) 

resultera i att man inte förblir konsekvent och objektiv under hela arbetets gång. Vid 

tolkningen av materialet har oklarheter diskuterats för att undvika ett inkonsekvent 
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tolkningssätt. Då en av oss är bosatt i Nora kommun och har en förförståelse och 

känslomässiga band till platsen har det varit viktigt att hela tiden bibehålla en objektivitet. 
 

Vid intervjutillfället och intervjufrågorna riskerar fokus på det som verkligen skall undersökas 

gå förlorat. Under fokusgruppsintervjuerna försökte vi därför ha fokus på frågorna, vårt eget 

förfarande gentemot deltagarna samt interaktionen i gruppen. För kunna gå tillbaka i 

materialet så spelades alla tre intervjuer in på båda författarnas mobiltelefoner. Detta gav oss 

möjlighet att i efterhand kontrollera tonfall och tolkningar i det inspelade materialet om det 

skulle bli aktuellt.  
 

Överförbarhet 
Resultatet i studien är tänkt att ge Nora kommun möjlighet att urskilja tendenser kring 

användande av grönområden för en viss grupp, i detta fall ungdomar. Vår avsikt har inte varit 

att ge ett statistiskt underbyggt resultat för en hel grupp i befolkningen. Det är heller inte 

tanken med fokusgruppsintervjuer (Wibeck, 2000). Resultatet från en fokusgruppstudie kan 

dock överföras till andra sammanhang eller situationer där det i så fall är mottagaren av 

resultatet som avgör om detta är möjligt (Lundman & Graneheim, 2008). Resultatet av vår 

studie skulle möjligen kunna överföras till ett sammanhang där skolorna i Nora skulle kunna 

ta del av hela eller delar av resultatet. Vi anser också att ungdomarnas tankar, åsikter och 

anledningar kring användandet av grönområden är viktiga och säger mycket, vilket kan göra 

vårt resultat applicerbart även på andra orter. 
 

Styrkor och svagheter 
En styrka i denna studie är det stora antalet deltagare som har inneburit att en större variation i 

upplevelser har ringats in. Vi har också en jämn fördelning mellan könen vilket kan ge en mer 

nyanserad bild av våra forskningsfrågor. En omfattande intervjuguide har också lett till ett 

såväl brett som djupt resultat. Vidare var deltagarna i de olika fokusgrupperna bekanta med 

varandra. Det har gjort att de känt sig fria att diskutera, vilket vi kan konstatera genom de 

långa citaten. Slutligen menar vi att den största styrkan har varit att vi lyssnat på ungdomarnas 

röster och att syftet för detta är att göra gott. 
 

En svaghet är att studien utspelar sig på en mindre ort och resultaten som framkommer kan 

därför verka specifika för den aktuella kommunen. Det kan ses som en svaghet då delar av 

resultaten kan vara svåra att applicera på andra orter. Även det faktum att vi så långt det varit 
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möjligt bortsett ifrån könsskillnader kan ses som en svaghet. Med undantag för där skillnader 

varit uppenbara har vi sett resultaten utifrån “ungdomar” trots att märkbara skillnader också 

finns i övrigt. Ytterligare en svaghet kan vara att vi med tanke på att gruppernas homogenitet 

kan missat att fånga in åsikter och tankar från andra ungdomsgrupperingar. I studien kan 

personer som tycker sig vara ute mycket, komma fram starkare i resultatet. Vi vill dock 

poängtera att båda sidor finns representerade.   
 

7.2 Resultatdiskussion 
Resultatdiskussionen inleds med en kort sammanfattning av resultatet följt av fem 

diskussionsämnen. Diskussionsämnena är valda utifrån resultatets för oss mest framträdande 

delar samt delar vi finner mest intressanta. 
 

Sammanfattning av resultatet 
Resultatet visar att anledningarna till att ungdomar använder grönområden är fysisk aktivitet, 

återhämtning, socialt umgänge och frihet. Vidare visar resultatet att ungdomar har goda 

förutsättningar och en öppen inställning till utomhusvistelse med tanke på grönområdens 

tillgänglighet och roll under uppväxten. En hög tillgänglighet till grönområden har gjort att de 

vistats mycket ute under uppväxten men idag varierar frekvensen för utomhusvistelse. 

Individens val och trygga förhållanden är förutsättningar som kan påverka aktivitet såväl som 

frekvens. Ungdomarna tror att utveckling av grönområden i form av fler möjligheter till 

aktivitet, mer kunskap genom information samt underhåll av vissa områden skulle kunna göra 

att de nyttjar fler områden och vistas mer ute under en större del av året.  
 

Grönområden som källa för återhämtning 
Resultatet visar tydligt att grönområden har betydelse för ungdomarnas välmående genom att 

motverka stress och skapa lugn. De känner ett behov av att vara ute mer i dagsläget än när de 

var yngre, då vardagen också såg annorlunda ut och de var ute mer. Framförallt är det tjejerna 

som uttrycker att de känner en stress och de anger i huvudsak skolan som bidragande orsak. 

Livssituationen kräver mycket energi av dem och vår uppfattning är att grönområden ofta 

nyttjas i syfte att byta miljö som ibland blir nödvändigt för återhämtning. Milligan och 

Bingley (2007) styrker detta när de menar att ungdomar använder grönområdena i syfte att 

motverka stress och att platsen för ändamålet då blir viktig. Om man som barn känt vistelse i 

grönområden som något positivt och återhämtande, är det sannolikt att man använder dem i 

samma syfte som vuxen. Kaplan och Kaplans (1989) teori om naturens inverkan på 
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återhämtning, Attention Restoration Theory, kan förklara företeelsen som ett miljöombyte 

vilken utestänger platsen för där problemet uppstod. Grönområdena agerar istället 

energigivare och blir ett komplement till stress och press från omgivningen och bidrar till ett 

avbrott från långvarig påfrestning, som på sikt skulle kunna leda till en mer omfattande 

psykisk ohälsa. Då undersökningar visar att den psykiska hälsan blir allt sämre bland tjejer i 

denna åldersgrupp (ÖLL, 2014b; Folkhälsomyndigheten 2014a) kan deras utomhusvistelse ha 

en större betydelse än vad de själva är medvetna om. I enlighet med Stigsdotter och Grahn 

(2003) kan det möjligtvis vara så att de som är stressade mer sällan nyttjar grönområden. 

Eftersom några av tjejerna uttrycker en önskan om att vara ute mer visar detta på ett behov 

som inte blir tillfredsställt i den mån det borde. Att de ibland ändå väljer att exempelvis ta en 

promenad för att öka välbefinnandet, tyder på en medvetenhet som leder dem till att göra 

hälsofrämjande val. De faktorer som bidrar till dessa val är därför viktiga att belysa men 

samtidigt ta underliggande hinder i beaktande. Killar har inte samma hälsoutveckling vad 

gäller den psykiska ohälsan. De har också enligt vår uppfattning utifrån deras utsagor en mer 

bekymmersfri inställning till sin livssituation och tänker till synes annorlunda vid valet av 

utomhusvistelse. De har ändå ett liknande behov att vistas utomhus men ofta i kombination 

med att istället umgås med kompisar eller spela fotboll. Dessa aktiviteter är enligt vår 

uppfattning en form av återhämtning då det fungerar energigivande för dem.  

 

Tillgänglighet en förutsättning för användande?  
Samtliga fokusgrupper visar att de ser Nora som en stad med hög tillgänglighet till 

grönområden och att grönområden till viss mån definierar staden. Var man än bor i Nora finns 

naturen nära och de närmast intilliggande områdena används i större utsträckning. Genom 

resultatet kan vi inte utläsa hur ofta ungdomarna använder grönområden men det vi kan 

konstatera är att frekvensen hos dem varierar. Det tyder på att tillgänglighet inte alltid är en 

förutsättning för utomhusvistelse. De två senaste Liv och hälsa ung-undersökningarna (ÖLL, 

2011; ÖLL, 2014a) visar att fler och fler ungdomar i Nora aldrig nyttjar grönområdena. I 

förhållande till totalen i de norra länsdelarna där användningen av grönområden ökar kan 

detta tyckas förvånande med tanke på den stora tillgängligheten, då forskning visar att 

närheten till naturen gör att man använder dem mer (Grahn & Stigsdotter, 2003). Utan att ha 

särskild stor kännedom om övriga kommuner i norra länet hade vår önskan varit att finna 

orsaker till hur det kommer sig att Nora kommuns ungdomar idkar aktiviteter i grönområdena 

i mindre utsträckning idag mot för tre år sedan. Vår reflektion utifrån en av fokusgruppernas 
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(FG1 mix) utsagor är att ett gym uppförts under 2012 och skulle kunna vara en av flera 

anledningar till varför fler väljer bort utomhusvistelse. Enligt dem kan gymmet blivit ett 

alternativt sätt att få träning utförd istället för att besöka motionsspåret och samtidigt kan de 

träffa vänner där. Dessutom spelar det ingen roll vad det är för väder. Möjligtvis kan det 

också ha att göra med den ökande inaktiviteten bland ungdomar där stillasittande 

inomhusaktiviteter generellt ökat de senast åren mot bekostnad av fysisk aktivitet 

(Folkhälsomyndigheten, 2014a). Däremot är många av ungdomarna i studien verksamma i 

olika former av organiserad fritidsaktivitet. Den tar mycket av fritiden men ger ändå fysisk 

aktivitet, vilket i sig inte är något negativt i sammanhanget. Av allt att döma kan vi ändå visa 

på att det inte går att anta att goda förutsättningar genom hög tillgänglighet till grönområden 

är tillräckligt för frekvent användande.  
 

Kommunen - en viktig länk till ungdomars delaktighet 
Ur resultatet framgår att kommunen kan spela en viktig roll för en framtida dialog med 

ungdomar. Ungdomarna i vår studie reflekterar över att delaktighet och inflytande är viktigt 

och lyfter samtidigt fram en känsla av att äldre ungdomar är en lite bortglömd grupp. Detta är 

viktigt att ta fasta på då delaktighet har en tydlig koppling till ungdomars hälsa och fokuserar 

på ett främja livskvalitet (FHI, 2010a). Med tanke på att den nationella ungdomspolitiken 

pekar på vikten av att det i all planering, alla beslut och alla insatser som berör ungdomar bör 

finnas ett ungdomsperspektiv (prop. 2013/14:191) så ger det kommunen en möjlighet att se 

över på vilket sätt man i större utsträckning kan bidra till bättre möjligheter för ungdomar att 

vara delaktiga. Det framgår även i resultatet att ungdomar har många goda idéer om hur 

utvecklingen kring kommunens grönområden skulle kunna se ut. För att öka ungdomars 

användande av grönområden kan det därför vara av stor vikt att också låta dem vara med och 

påverka grönområdenas utformning. I ett hälsofrämjande perspektiv blir det en möjlighet för 

ungdomarna att ta makt över sitt eget liv och samtidigt vara med och ha inflytande över 

samhällsutvecklingen i den egna kommunen (prop. 2013/14:191). Vi menar därför att 

grönstrukturplanen är ett bra exempel på hur man kan göra ungdomar delaktiga i 

utvecklingen. Ungdomarna i vår studie har på olika sätt visat att de är medvetna om 

grönområdens betydelse för hälsan. Kunskapen vi får från vår studie skulle kunna kopplas 

ihop med den teoretiska referensramen Attention Restoration Theory och användas vid 

utformandet av en grönstrukturplan. Utifrån ungdomarnas utsagor kan anpassade områden 

skapas. Tidigare har insyn och dialog kring stadsplanering och utveckling varit ovanligt, även 

om det i dag finns flera exempel på att kommuner gör ungdomar delaktiga genom olika 
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medborgardialoger. Då vår studie visar att ungdomar gärna vill vara delaktiga och ta ansvar 

för utvecklingen av grönområden bör detta uppmärksammas som något positivt. Här finns 

möjligheter att göra något konkret kring ungdomars engagemang i frågan och det är då också 

viktigt kommunen ger ungdomarna ett reellt inflytande.  
 

I det enkla bor det vackra 
Ur en hälsoaspekt kan det vara väl så viktigt att ungdomar har roligt, att de är nöjda med sig 

själva och de aktiviteter som de företar sig. Denna studie visar att fritiden och de 

grönområden som finns tillgängliga kan erbjuda en plats där ungdomar kan vara fria från 

plikter och i stället erbjuda “egentid” och ett ställe där man kan få vara sig själv. De närmar 

sig vuxenåldern men har fortfarande barnasinnet kvar vilket kan bidra till att de har en känsla 

av att vara i en mellanålder och en bortglömd grupp. En tydlig bild av att gruppen ungdomar 

saknar egna platser som kan bidra till att skapa egen identitet och där man inte är i vägen för 

andra grupper framträder i studien.  Grönområden och de aktiviteter som ungdomar utför där 

är med andra ord viktiga för ungdomars utveckling av en egen identitet vilket även King & 

Church (2013) forskning visar. Ungdomarna diskuterar bland annat att deras föräldrar hade ett 

större utbud av just sådana platser under sin ungdom. Identitetsskapande platser kan i sig 

också utgöra en friskfaktor vilket ger en tydlig koppling till Kaplan och Kaplans (1989) 

Attention Restoration Theory som menar att det är viktigt att använda sig av platser där den 

spontana uppmärksamheten ges mera utrymme. Vår reflektion kring detta kan vi till viss del 

härleda till vår egen ungdomstid där vi kan konstatera att det fanns ett stort behov av frihet 

och en egen sfär. Som barn kunde vi låsa in oss på vårt rum och tycka att det var fullt 

tillräckligt för att skapa eget utrymme för en stund. Ungdomarna i vår studie tenderar i stället 

att behöva fly det egna hemmet och alla krav och använder då grönområden i detta syfte, det 

vill säga som en tillflykt och ett “eget rum”.  Med detta vill vi poängtera att det inte handlar 

om att bygga stora och påkostade arenor, vilket man skulle tycka var naturligt när ungdomar 

får önska fritt.  I stället är det enkla platser för egna aktiviteter kombinerat med faktorer som 

enkelhet, närhet, tillgänglighet och frihet som står högst upp på ungdomarnas önskelista.  
 

Ett annat resultat visar att ungdomarna i vår undersökning ofta är ute och promenerar. 

Faskunger (2007) menar att enkla aktiviteter såsom promenader avsevärt kan förbättra 

folkhälsan, varför detta känns relevant att lyfta fram. Vi fann det lite förvånande att 

ungdomarna, och framförallt även killarna, promenerade i så stor utsträckning. Forskning 

visar att ungdomar, likväl som barn och vuxna, rör sig mera frekvent om deras närmiljö är 
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estetiskt tilltalande (Faskunger, 2007). Detta bekräftas av ungdomarna i vår studie då dessa 

helt avstår eller undviker att promenera i områden som de inte anser trevliga. Utformningen 

av grönområden har alltså en stor betydelse för att öka ungdomars användande av dessa. 

Resultatet är viktigt att ta fasta på vid utarbetandet av en grönstrukturplan, då vår studie 

vittnar om att enkla åtgärder skulle kunna minska den ohälsa som idag orsakas av 

stillasittande, stress, minskad fysisk aktivitet (Hjern, 2012; Wennberg et. al., 2013; Lee et al., 

2013). Vi håller därför med Hallal et al., (2006) som menar att det bör satsas mera resurser på 

att främja fysisk aktivitet, detta för att senare kunna plocka ut betydande hälsovinster för såväl 

den enskilde individen som för samhället.  
 

Uppväxten har satt sin prägel 
På olika sätt refererar ungdomarna till uppväxten när det handlar om vad de gör, var de vistas 

och inställningen de har till grönområden. Resultatet visar att skolan och familjen hittills varit 

de arenor som haft störst inverkan på dem och också sett till att de vistats mycket utomhus - 

främst i skolan. Vi kan ana en stolthet i uttrycket på de som i intervjuerna nämnt att de tycker 

sig ha en öppnare inställning till utomhusvistelse jämfört med jämnåriga ungdomar som inte 

vuxit upp med närheten till naturen. De är nöjda med att ha fått förmånen att vistas mycket 

utomhus, vilket de också kan tänka sig föra vidare till sina framtida barn. I enlighet med 

Thompson et al. (2008) och Milligan och Bingleys (2007) studier har barndomen betydelse 

för både attityd, frekvens av användande och en viss känsla för platser. Båda menar att samma 

platser besöks, i liknande syften, och frekvensen av användande blir hög även i vuxen ålder. 

Några av ungdomarna pratar om att de skulle sakna närheten till grönområden om de flyttade, 

medan andra skulle eftersöka det när de letar boende framöver.  
 

Vårt resultat tyder på att uppväxten bidragit med god attityd och de känner sig trygga med att 

vistas i de gröna områdena, så länge de varit där som yngre. Milligan och Bingley menar 

också att föräldrarnas tillåtande attityd och uppmuntrande till lek i grönområden inger en 

känsla av trygghet inför utomhusvistelse. Oavsett om de i sin nuvarande livssituation vistas 

ute ofta eller mer sällan vågar vi påstå att deras kontakt med naturen under barndomen ändå 

kommer ha en positiv effekt på framtida vuxenliv ur ett hälsoperspektiv. Skolan har en egen 

självklar roll då skolplikten gör att alla har samma förutsättningar. I vår studie efterfrågar 

ungdomarna enbart en större variation av platser för undervisning men i övrigt var skolan 

tidigare det mest naturliga sättet att komma ut i naturen. En av fokusgrupperna (FG2 tjejer) 

nämnde att föräldrarna skulle kunna informeras bättre, för att i sin tur kunna ge barnen en 
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större kännedom om vilka grönområden som finns. Vår reflektion med ungdomarnas ord, och 

med bakgrund av forskningen om föräldrarnas betydelse, är att de skulle kunna engageras i ett 

väldigt tidigt stadium i livet. Barnavårdscentralen (BVC) eller föräldramöten på förskola eller 

skola, skulle kunna agera plats för lika förutsättningar. Hur man kan göra hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande val i sin närmiljö och därmed påverka sitt barns och sin egen hälsa, är 

exempel på information som kan tas upp. Då vår studie och andras forskning visat att 

grönområden har positiv inverkan på ungdomars hälsa och att Suhrcke et al., (2005) i sin tur 

påvisar att en god hälsa ger bättre inlärningsförmåga så kan det vara viktigt att utbilda 

skolpersonal om grönområdens betydelse. Detta skulle kunna leda till att fler grönområden 

nyttjas, att de nyttjas i större utsträckning och att ungdomars inlärningsförmåga på så vis kan 

förbättras. I en förlängning kan det även betyda att ungdomarna utökar sitt grönområdesrevir 

på sin fritid och att de känner sig tryggare, samt i en förlängning att de i vuxen ålder tar med 

sina egna barn ut i grönområden i större utsträckning.  

 

8. SLUTSATS 

Ungdomar använder grönområden för att vara fysiskt aktiva men det är sällan som själva 

aktiviteten är huvudsyftet. Återhämtning, socialt umgänge och känslan av frihet är ofta 

viktigare anledningar till varför grönområden används. Uppväxten har format ungdomarnas 

inställning till grönområden, vilket är av betydelse för hur de använder dem idag och hur de 

troligtvis kommer att använda dem senare i livet. Ungdomarna finner det viktigt att 

hemkommunens grönområden bevaras och förvaltas inför framtiden. Oavsett om 

grönområden används i dagsläget eller inte är vetskapen om att de finns av betydelse. 
 

Studien visar på betydelsen av grönområden ur svenska ungdomars perspektiv och de 

förutsättningar som ungdomar i Sverige har för användande av grönområden. Då den svenska 

forskning som vi stött på snarare belyser grönområdens koppling till hälsa i stort kan vår 

studie komplettera denna kunskap för att på bästa sätt användas för att för att forma 

närmiljöer och uppmuntra till användande av grönområden i större utsträckning. 

Utgångspunkten i denna studie är att grönområden främjar hälsa och vår förhoppning är att 

grönområden därför kan bli den naturliga vägen till en bättre hälsa. 

 

 

9. FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 
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Denna studie är tänkt att bidra med fördjupad kunskap kring en specifik åldersgrupp 

ungdomar. I en förlängning kan denna kunskap användas för att urskilja specifika värderingar 

men också skapa underlag för att utveckla enkäter i syfte att få en mer mätbar bild av 

ungdomars relation till grönområden. Möjligheten att fånga in gruppen ungdomar som aldrig 

vistas i grönområden underlättas därmed. Följdfrågor kan hjälpa till att förklara varför just 

dessa ungdomar inte använder grönområden och varför det har skett en ökning av andelen 

ungdomar som aldrig nyttjar grönområden. 
 

Då äldre, likväl som barn och unga, är en prioriterad målgrupp inom det folkhälsopolitiska 

arbetet kan det vara av intresse att göra en kvalitativ studie även på äldre människor. Sveriges 

pensionärer har blivit både friskare och mera aktiva vilket gör det intressant att se vilken 

betydelse grönområden har för dem och vilka förutsättningar denna målgrupp har för 

användande av grönområden. Finns det pensionärer som faktiskt är mindre aktiva och vilken 

betydelse har grönområden i så fall för denna grupp. Med tanke på att underlaget skall 

användas vid utformningen av en grönstrukturplan är det av stor vikt att fånga in ett brett 

befolkningsperspektiv. 
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Bilaga 1 

Informationsbrev          Örebro 2014-11-14 
Hej! 

Vi är två studenter som läser folkhälsovetenskap på Örebro Universitet. Just nu läser vi den 
femte av sex terminer inom folkhälsovetenskap, vilket innefattar en C-uppsatsskrivning.  

Nora kommun vill göra naturen och grönområdena i Nora mer tillgängliga för alla invånare ur 
bland annat ett folkhälsoperspektiv. Vi vill därför prata med ungdomar om hinder och 
möjligheter för att spendera tid i grönområdena i Nora kommun (innefattande; Nora, Ås, 
Gyttorp och Pershyttan). Syftet med denna uppsats är alltså att beskriva ungdomars 
uppfattning om hinder och möjligheter för att spendera tid i Nora kommuns grönområden och 
synen på grönområdenas betydelse för hälsan. 

Vi kommer använda oss av gruppintervjuer för att ta reda på detta, och därför får du detta 
informationsbrev. Intervjun sker i gruppform under ca 1 timme där vi ställer frågor om er 
uppfattning kring grönområden och hälsa. Detta kommer att spelas in och skrivas ner på 
papper, och informationen vi får kommer att användas i vår C-uppsats. Det är bara vi och vår 
handledare som kommer att se den utskrivna intervjun. Det ni säger under gruppintervjun 
kommer att hållas konfidentiellt och det kommer inte att synas vem som säger vad i 
uppsatsen. C-uppsatsen kommer sedan eventuellt att användas av Nora kommun vid framtida 
planering av grönområdena. 
 
I och med att du deltar ger du oss ditt samtycke/godkännande för ditt deltagande i studien. 
Deltagandet är naturligtvis frivilligt och du har rätt att avbryta deltagandet när du vill.  
 
Inför gruppintervjun ber vi dig börja fundera kring tre saker; 

• Vad är ett grönområde för dig? 
• Var brukar du vara och vad gör du där? 
• Saknar du något i grönområdena? 

 

Efter studiens slut kan vi, om du önskar, skicka den till dig. Om det uppkommer frågor är du 
varmt välkommen att kontakta oss eller vår handledare via mail eller telefon enligt nedan. 

Vänliga hälsningar 

Susann Cederlund & Karolin Masson 

___________________________________________________________________________
___ 

Susann; 07XXXXXXX / xxxxxx.xxxxxxxx@telia.com 

Karolin; 07XXXXXXX / xxxxxxx.xxxxx@gmail.com 

Handledare Xxxxxx Xxxxxxxx, Universitetslektor vid Institutionen för hälsovetenskap och 
medicin; xxxxxx.xxxxxxxx@oru.se. 



	   52	  

Bilaga 2 

 
INTERVJUGUIDE FOKUSGRUPPER 
 
Öppningsfrågor 
 

- Vad tänker ni på när ni hör ordet grönområde? 
- Vilka grönområden känner ni till i vår kommun, Nora? 
- Är grönområden viktigt för er? Hur då? Berätta? 

 
 
NYTTJANDE 
 
Berätta om hur ni använder er av grönområden 

- Vilka aktiviteter? 
- Hur ofta? 
- Särskilda tillfällen? 
- Ensam/i grupp? 
- Nu jämfört med för tre år sedan? 
- Hur kompisar använder sig av grönområden?  

 
Vad tror ni att det är som avgör om ungdomar använder sig av grönområden alternativt att 
de aldrig gör det? 

 
MÖJLIGHETER & HINDER 

 
Upplever ni att ni har tillräckliga förutsättningar för att nyttja de grönområden som 
finns i kommunen? 

- I livet (finns tid och utrymme)  
- Utbudet i omgivningarna 
- Är alla områden lika tillgängliga?  
- Förhinder? Vilka? 

Berätta om ett bra område att vistas i  
- Varför just detta område är bra… 

Är det någon typ av grönområden ni undviker?  
- Hur kommer det sig?  

 
Finns det någonting som skulle kunna få er att använda Noras grönområden ännu mera? 
Saknar ni något i utbudet? 

 
HÄLSA 
 
Kan grönområden ha en inverkan på hur man mår?  

- På vilket sätt? Kan ni ge exempel? 
 
Kan ditt mående påverka hur du använder grönområdena?  

- På vilket sätt? Berätta mer… 
- finns det något område i Nora kommun som ni tror har en positiv inverkan på hälsa? 
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Vad tror ni att grönområden har för betydelse för er framtida hälsa? 
 
FRAMTID 
 
Är utveckling grönområden viktiga för en kommun? 

- Varför? 
- På vilket sätt skulle grönområden kunna bli bättre om ungdomar fick med och 

påverka? 
 
Om ni fick önska helt fritt hur skulle ni utforma ert drömområde i Nora kommun?  

- Vad skulle förändras? 
- Läggas till? 
- Tas bort? 
 

Vad tror ni att grönområden i Nora kommer att ha för betydelse för er i framtiden? 
 
 
Avslutningsfrågor 
 

- Känner ni att det finns något mera som ni skulle vilja tillägga om grönområden och 
ungdomars användning av grönområden? 

- Är det någonting av det som vi pratat om här i kväll som ni känner att ni skulle vilja 
lyfta fram som extra viktigt? 


