
Grön infrastruktur innebär ett strategiskt 
planerat nätverk av högkvalitativa mer eller 
mindre naturliga marktäcken som är utformade 
och skötta för att bevara biologisk mångfald 
och leverera ett brett utbud av ekosystem-
tjänster både på landsbygden och i städerna.

För att identifiera vilka olika sådana marktäck-
en som upplevs gynna människors välbefin-
nande, intervjuade vi 400 personer som bor 
i städer eller på landsbygden i de tre län som 
bäst representerar den befintliga gradienten 
mellan stad och land i Sverige.

Fjäll ovan trädgränsen, sjöar, gammel- 
skogar, hagmarker, gårdar på landet och 
äldre tallskogar är prioriterade miljöer för 
välbefinnande hos både landsortsbor och 
stadsbor (se foton).

Enligt både EU:s och Sveriges rikt-
linjer är innebär grön infrastruktur 
ett strategiskt planerat nätverk av 

mer eller mindre naturliga områden av hög 
kvalitet och andra lämpliga miljöegenskaper 
som är utformade och skötta för att leverera 
ett brett utbud av ekosystemtjänster och 
skydda biologisk mångfald både på lands-
bygden och i städerna. Grön infrastruktur 
ska alltså uppfylla två huvudfunktioner: 
bevarande av biodiversitet samt mänskligt 
välbefinnande och välfärd. Den studie som 
vi sammanfattar här handlar om människors 
syn på vilka typer av marktäcken och grön 
infrastruktur som ger en positiv effekt på 
människors välbefinnande i städerna och på 
landsbygden.
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För att bättre kunna ta in grön infrastruktur i 
den fysiska planeringen identifierade vi om-
råden med koncentrationer av marktäcken 
som prioriterades av de intervjuade personer-
na. Andelarna i landskapet av de föredragna 
marktäckena var överlag låga.

Minst tre skötselstrategier behövs för att 
upprätthålla grön infrastruktur för män-
niskors välbefinnande: (1) att restaurera 
sammansättningen, strukturen och funktionen 
hos naturliga ekosystem genom att utveckla 
funktionella nätverk av skyddad natur, (2) att 
upprätthålla traditionella kulturlandskap och 
livskraftiga landsbygder som kopplade sociala 
och ekologiska system, och (3) att diversifiera 
skogsbruksmetoderna så att besöksvänliga 
skogar bevaras som bas för flera olika ekosys-
temtjänster.

Fjäll ovan trädgränsen, sjöar, gammelskogar, hagmarker, gård på landet och äldre tallskogar är prioriterade miljöer för välbefinnande hos både  
landsortsbor och stadsbor. Foto: Per Angelstam.
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boskapsskötsel för mer än 5000 år sedan. 
Den industriella produktionen av metaller 
började i regionens centrala delar (Bergs-
lagen) för mer än 2000 år sedan. Den 
nordligaste delen av regionen var däremot 
i sen tid relativt opåverkad av intensiv 
markanvändning – jordbruket började där 
för mindre än 200 år sedan och skogsbru-
ket ändå senare. Fronten för omvandling av 
naturskog till industriskog går i regionens 
norra periferi, och fortfarande finns några 
områden med fjällnära naturskog kvar.

Medan skog, malm och vatten en gång 
var grunden för produktion av varor 
blir immateriella värden ett allt viktigare 
fundament för landsbygdens utvecklings-
möjligheter i Sverige. Naturbaserade och 
kulturella värden i landskapet framträder 
som viktiga leverantörer av postmoderna 
produkter för turism och rekreation, och 
för ett attraktivt boende.

Intervjuer med boende i staden och 
på landet
Totalt genomfördes 400 intervjuer under 
sommaren 2015. Respondenterna bedöm-
de den relativa betydelsen av materiella 
och immateriella värden i olika landskap 
för sitt personliga välbefinnande. De iden-

För rumslig planering av grön infrastruktur 
är det nödvändigt att identifiera och loka-
lisera områden som människor prioriterar, 
och som tillhandahåller många ekosystem-
tjänster för mänsklig välfärd och välbefin-
nande. Dessa byggstenar för en fungerande 
grön infrastruktur kan bestå av områden 
med olika marktäcken som har olika stor-
lek och form, beroende på typ av biotop 
och de ekosystemtjänster som tillhanda-
hålls. Vi identifierade och lokaliserade, ur 
ett medborgarperspektiv, de marktäcken 
som bidrar till människors välbefinnande i 
de tre län som bäst representerar gradien-
ten mellan stad och land i Sverige.

Sveriges brantaste gradient mellan 
stad och land 
Tre län i Sverige – Dalarna, Västmanland 
och Örebro – fångar det mesta av landets 
naturgeografiska, sociala och ekonomiska 
mångfald (Figur 1). Lokala landskap i detta 
stora område varierar från städer och jord-
bruksområden med spridda lövskogsområ-
den i söder till avlägsna boreala skogsom-
råden och fjäll i norr. De utvalda länen är 
också representativa för Sveriges mark-
användningshistoria. I söder började man 
att röja bort naturskogar för jordbruk och 
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tifierade vilka marktäcken som gav dem 
de viktigaste nyttigheterna. Totalt fanns 24 
olika typer av marktäcken i studieområdet, 
och dessa presenterades som fotografier 
tryckta i A4-format. Bilderna speglade 
olika gradienter i Sverige, mellan land 
och stad, naturskogar, brukade skogar och 
kulturlandskap, storskaligt och småskaligt 
jordbruk, tätorter och vägar, samt sjöar och 
fjäll. Respondenterna uppmanades också 
att förklara de fördelar som varje utvalt 
marktäcke gav dem i form av personligt 
välbefinnande. Dessutom lämnade respon-
denterna uppgifter om ursprungsland, 
utbildning, yrke, ålder, kön och bosätt-
ningstid i länet, samt typ av fastighet, om 
de ägde någon sådan i studieområdet.

Lokalisering av prioriterade mark-
täcken
Vi analyserade intervjuuppgifterna för att 
identifiera de marktäcken som prioritera-
des av minst 50 % av de intervjuade per-
sonerna. Med hjälp av offentliga rumsliga 
databaser identifierade vi var dessa fanns 
inom studieområdet. Vi kartlade sedan 
områdena med koncentrationer av både 
enskilda och flera prioriterade marktäcken.

Prioriterade marktäcken 
Respondenter från landsbygden identifie-
rade sjöar, fjäll, gammelskogar, äldre tallsko-
gar, hagmarker, och gårdar på landet som 
de viktigaste för sitt personliga välbefin-
nande. Respondenter från städer, å andra 
sidan, identifierade endast de tre första av 
dessa som viktiga. För både landsbygds- 
och stadsbor var var och en av dessa typer 
av marktäcken förknippade med flera eko-
systemtjänster. Våra resultat visar att grön 
infrastruktur i det svenska sammanhanget 
förväntas leverera en lång rad olika värden: 
t.ex. rekreation/turism (sociala värden); 
känsla av plats och inspiration (kulturella 
värden); vilt, bär och svamp, timmer och 
odlad mat (ekonomiska värden); och livs-
miljöer för arter (ekologiska värden).

Rumslig fördelning av prioriterade 
marktäcken
Sjöar och äldre tallskogar var jämnt spridda 
inom studieområdet, och utgjorde 8 % res-
pektive 7 % av ytan. Gammelskogar (2 % 
av studieområdet) fanns glest spridda över-
allt, men var vanligare i Dalarnas nordli-
gaste del, som också var den enda platsen 
för fjäll över trädgränsen (2 %). Levande 
landsbygd och trädbärande gräsmarker (1 
% av studieområdet) var vanligare i söder. 

Figur 1. Studieområdet bestående av de tre länen Örebro, Västmanland och Dalarna (skuggade 
områden), som tillsammans speglar Sveriges tydliga biogeografiska och kulturella övergångszon 
(till vänster). Befolkningstätheten i svenska kommuner (till höger) illustrerar den branta gradienten 
mellan stad och land inom studieområdet.



Som framgår av Figur 2 är förekomsten av 
de prioriterade marktäckena för männi-
skors välbefinnande mycket fragmenterade.

De högsta andelarna av alla prioriterade 
marktäcken fanns i kommunerna Älv-
dalen (28 % av arealen), Arboga (27 %) 
och Askersund (26 %) för både stads- och 
landsbygdsmänniskor (Figur 3). Den lägsta 
andelen (< 5 %) fanns i Kumla kommun. 
De högsta totala andelarna av alla typer av 
grön infrastruktur fanns i Arboga och Laxå 
kommuner (24 % av den totala ytan) och 
den lägsta andelen i Kumla (0 %) (Figur 4).

 
Planering för grön infrastruktur i 
Sverige
Planering och utveckling av grön infra-
struktur måste kunna hantera människors 
olika uppfattningar om immateriella 
värdens betydelser av olika marktäcken för 
mänskligt välbefinnande och välfärd, samti-
digt som man fortsätter att tillhandahålla 
de traditionella materiella nyttigheterna. 
De prioriterade marktäckena som re-
spondenterna identifierade tillhandahåller 
liknande uppsättningar av materiella och 
immateriella värden. Många ekosystem-
tjänster som är viktiga för människors 
välbefinnande är dock platsspecifika eller 
på annat sätt inte enkelt utbytbara. Kan de 
som föredrar gammelskogar för rekrea-
tion ersätta dessa genom att använda sjöar 
eller äldre tallskogar? Substitution är ännu 
svårare när det gäller känslan av plats, som 
ofta är kopplad till människors personliga 
identitet. Därför kan förlusten av priori-
terade marktäcken av ett slag leda till mins-
kat tillgång på ekosystemtjänster som är 
viktiga för människors välbefinnande inom 
ett visst område.

Det underifrånperspektiv för att definie-
ra ”människors habitatval”, som presenteras 
här, kan ses som ett första steg i strategisk 
fysisk planering för funktionella nätverk 
av olika slags grön infrastruktur som syftar 
till att identifiera prioriterade marktäckens 
huvudfunktioner, och var de är belägna. 
Koncentrationer av flera slags grön infra-
struktur kan inkluderas i fysisk planering 
för människors välbefinnande på regional 
nivå, medan enskilda områden med olika 
arealer av ett visst marktäcke kan tas med 
i gröna infrastrukturnätverk på lokal nivå. 
Operativ planering kommer också att vara 
nödvändig för att utveckla fysisk planering 
så att för att designa funktionella gröna 
infrastrukturnätverk.

En informerad dialog mellan relevanta 
intressenter, inklusive bidrag från allmänhe-

Figur 2. Rumslig fördelning av prioriterade marktäcken för respondenter från landsbygd (vänster) 
och stad (höger).
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ten, kan bidra till att utveckla lämpliga stra-
tegier för skötsel för varje specifikt område. 
I Sverige är en möjlighet till att inkludera 
prioriterade marktäcken att ta med viktiga 
områden i den kommunala översiktspla-
neringen. Det finns dock stora skillnader 
mellan olika kommuner när det gäller 
ekonomiska resurser, data, färdigheter och 
kunskaper som krävs för fysisk planering. 

Dessutom upplever kommuner svårigheter 
att samordna komplexa frågor kring lång-
siktig fysisk planering, och att lösa konflik-
ter mellan konkurrerande intressen. Detta 
tyder på ett starkt behov av arenor för att 
utveckla ett landskapsperspektiv, vilket kan 
möjliggöra och främja olika intressenters 
deltagande och inkludering i utveckling 
av fungerande grön infrastruktur. Med ett 

Figur 3. Arealandel (% av den totala arean i respektive kommun) av alla prioriterade marktäcken 
för boende på landsbygd (till vänster) och i stad (till höger).

 



medborgarperspektiv på kunskapsproduk-
tion, samverkan mellan intressenter och 
gemensamt lärande kan detta bli ett viktigt 
bidrag till en hållbar landsbygdsutveckling

Tre strategier och utmaningar för en 
fungerande grön infrastruktur
1. Bevara naturligt förekommande eko-
systems sammansättning, struktur och 
funktion genom att skydda, sköta och 
återskapa funktionella nätverk av gam-
melskogar. Detta mål riskerar att inte nås 
eftersom de befintliga skyddade områdena 
är glest spridda i landskapet och inte har 
tillräckligt stor areal, och därför inte kan 
tillgodose dagens skogs- och miljöpolitiska 
ambitioner.
2. Bevara (a) traditionella metoder för 
mångbruk i kulturlandskapet, och (b) 
levande landsbygd. Traditionella jordbruks-
metoder har dock för närvarande marginell 
lönsamhet, vilket äventyrar kulturlandska-
pets överlevnad och därmed de resulte-
rande ekosystemtjänsterna som skapas av 
kulturlandskap som kopplade sociala och 
ekologiska system.

3. Diversifiera nuvarande intensiva skogs-
bruksmetoder för att behålla besöksvänliga 
skogar som en källa till flera ekosystem-
tjänster för människors välbefinnande. 
Många intressenter uttrycker ökad oro för 
de negativa effekterna av intensiva skogs-
bruksmetoder på skogslandskapets andra 
värden. Att dagens fokus på skogsbruk 
riktas mot maximalt utbyte av vedråvara 
och biomassa är en stor utmaning

Ämnesord
Rumslig planering, landsbygdsutveckling, 
skogsbruksmetoder, traditionell markanvänd-
ning, skyddade områden, stadsbo, invånare på 
landsbygden.
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Figures 1—4 are reprinted from Elbakidze et al. 
(2017) with permission from Elsevier.
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