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1 INLEDNING
Denna studie är en del av arbetspaket Livsmiljö inom forskningsprojektet Duvedmodellen (se
https://duvedmodellen.se/), finansierat av Vinnova. Detta PM beskriver Tyréns observationer
med koppling till arbetspaket 3 – Livsmiljö – med ett särskilt fokus på hälsa och välmående.
Dokumentet ger kompletterande information till arbetspaketets huvudsakliga rapport, som tas
fram av forskarna Ann Legeby och Christina Pech vid Kungliga tekniska högskolan, KTH.

Duvedmodellen handlar bland annat om att ta fram en samverkansmodell som stöd för att
utveckla byar och samhällen på landsbygden. En viktig aspekt inom ramen för
samverkansmodellen är att medborgarnas och lokala aktörers erfarenheter och idéer utgör en
viktig utgångspunkt för utvecklingen i samverkan med kommunen. Därför är det viktigt att
aktivt engagera lokalsamhället till delaktighet och inflytande i den kommunala
samhällsbyggnadsprocessen.

I visionen för Duvedmodellen lyfts vikten av ett lokalt inflytande som kan visa vägen för nya
sätt att leva i by på landsbygden och i våra städer: ”Duvedmodellen - grundad i en
samhällsbyggnadsprocess med lokalt inflytande i vitala frågor om boende, arbete, kultur, mat,
digitalisering och energisystem - kommer att vara förebild för hur ett lokalsamhälle kan
utvecklas hållbart, som även visar vägen för resiliens och nya former av livsmiljöer i våra
städer.”

I projektet hanteras några utmaningar som är särskilt relevanta för arbetspaket Livsmiljö.
Dessa är:

 Växande klyftor i livsvillkor mellan stad och landsbygd.
 Underlag för och tillgänglighet till olika typer av service

Växande klyftor i livsvillkor mellan stad och landsbygd är en av Sveriges mest centrala
utmaningar. Förändringarna har en direkt ogynnsam återverkan på offentlig och privat service,
kulturutbud, arbete, transporter och bostäder. Det är många olika aspekter som påverkar
livsmiljön i en by som Duved. I Duvedmodellen betonas offentlig, social och kulturell service,
skola och bibliotek samt lokala kulturvärden. För att hantera den komplexitet som ryms i
arbetet med att utveckla ett socialt hållbart lokalsamhälle som inrymmer arbetsplatser,
service, utbildning, offentliga rum, kultur och mötesplatser behöver samarbete och delaktighet
utvecklas och stärkas mellan olika aktörer (bybor, civilsamhällesorganisationer, näringsidkare,
kommunledning, m.fl.)

Genom flertalet samtal och möten har vi inhämtat bybornas syn på livsmiljön i Duved så som
de upplever den idag; vad de värdesätter, vad de saknar, vilka utmaningar och möjligheter de
ser och hur de vill bidra till att forma framtiden. I detta PM presenteras en sammanfattning av
hur Duvedborna upplever sin livsmiljö samt vilka slutsatser och lärdomar vi kan dra av det i ett
mer generaliserat sammanhang. Förhoppningen är att detta PM ska bidra till att dels vara ett
underlag för planering i Duved och dels att det går att dra vissa lärdomar från Duved och som
går att omsätta på andra platser.

https://duvedmodellen.se/
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En mer utförlig redogörelse för vad som framkommit i samtal och möten med byborna, finns i
’PM Redogörelse för bymöten under Hösten 2021.’

2 SYFTE
Detta PM har två syften:

Syfte 1: Identifiera vilka platser och vilken typ av service som är viktiga för Duvedborna ur
aspekten goda livsmiljöer och med särskilt fokus på folkhälsa. Målet är att öka kunskapen om
Duveds olika platser ur perspektivet hälsa och välmående. Underlaget kan utgöra stöd för att
identifiera, värna och i vissa fall utveckla platser och områden i Duved. Ett försök till
kategorisering görs för att beskriva vilken typ av platser som uppskattas eller inte uppskattas
ur perspektivet hälsa och välmående samt på vilket sätt platserna kan bidra till gemenskap och
samverkan.

Syfte 2: Identifiera några individers generella syn på livsmiljön i Duved och vilken typ av
delaktighet och inflytande de önskar ha över denna. Vi fångar några röster om vad som är
viktigt för dessa individer med avseende på samhörighet, gemenskap, bykänsla, och resonerar
om detta är något som går att översätta till fler platser och samhällen.

3 EN SOCIALT GOD OCH TILLGÄNGLIG LIVSMILJÖ
Enligt det nationella miljömålet God bebyggd miljö ska vår miljö fylla människors och
samhällets behov, erbjuda bra livsmiljöer och bidra till en hållbar utveckling. Hur vi bor och
lever påverkar vår omgivande miljö på många sätt, men miljön påverkar i allra högsta grad
även oss människor. Hur våra samhällen och städer är disponerade, utformade och gestaltade
påverkar hur vi arbetar, lever, umgås och förflyttar oss. Detta påverkar i sin tur vår hälsa och
välmående.

Människors hälsa påverkas dels av de faktorer som individen själv bär på dvs ålder, kön, arv
och dels av de faktorer som samhället bär på, ex socioekonomiska, kulturella och miljömässiga
förhållanden, se figur nedan över Hälsans bestämningsfaktorer. Det är således många olika
faktorer hos individen och i samhället som skapar villkor och förutsättningar för en god och
jämlik hälsa. Det finns starka kopplingar mellan de individuella förutsättningarna för god hälsa
(se de ljust orange bågarna i figuren) och de samhälleliga förutsättningarna för god hälsa,
såsom olika samhällsarenor (se de mörkt orange bågarna i figuren).

För en samhällsplanering som främjar goda livsmiljöer är vissa samhällsarenor särskilt
relevanta, vilka i sin tur är avgörande för de individuella förutsättningarna. Tillgången till olika
samhällsarenor - såsom boende, närmiljö/fritid, kultur, föreningsliv/skola, utbildning/arbete,
försörjning/hälso- och sjukvård, omsorg, socialt arbete - skapar förutsättningar för olika
levnadsvanor och de olika val vi kan göra.

En samhällsplanering som skapar goda livsmiljöer innebär alltså att främja och utveckla dessa
olika samhällsarenor som alla är stödjande strukturer för hälsa, när de är tillgängliga, jämlika
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och jämställda. I denna delstudie har samtalen främst kretsat kring samhällsarenorna närmiljö,
fritid, kultur och skola.

Figuren visar Hälsans bestämningsfaktorer, källa Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

En socialt god livsmiljö är enligt Boverket1:
”En ur social synpunkt god livsmiljö handlar bland annat om god tillgång till service,
arbetsplatser, utbildning, kollektivtrafik, rekreationsområden, kultur, fritidsaktiviteter och
mötesplatser. Den främjar vardagslivet för medborgarna och ger goda förutsättningar för
social sammanhållning, integration, trygghet, rekreation och fysisk aktivitet. En
mångfunktionell bebyggelsestruktur som används dygnet runt där bostäder, arbetsplatser och
service blandas ökar möjligheten till säkerhet och trygghet i samhället. Korta avstånd till
funktioner i vardagslivet ökar också tillgängligheten. De gröna och rekreativa ytornas betydelse
för människors hälsa, rekreation och välbefinnande måste dock balanseras mot en allt tätare
bebyggelsestruktur och utgå från vikten av att staden ska fungera och vara tillgänglig för alla”.

Att ha tillgång till en mångfald av utbud och samhällsarenor skapar alltså förutsättningar för
många av de mänskliga grundbehoven bla social sammanhållning. I en mindre by som Duved
finns dock inte samma underlag och möjlighet att kunna erbjuda denna mångfald av utbud,
som på en större ort.
I den här delstudien fokuserar vi specifikt på platser som är av betydelse för människors
upplevelse av hälsa och välmående. Det innefattar platser för såväl rekreation och vila som
platser för aktiviteter och stimulans. Studien är begränsad i tid och djup men vald metod ger
ändå en inblick i vad som är viktigt för några av byborna.

1 https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/allmanna-intressen/livsmiljo/

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/allmanna-intressen/livsmiljo/
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4 UNDERLAG
Genom ett antal samtal har vi insamlat bybornas syn på livsmiljön i Duved och vilken typ av
delaktighet och inflytande de önskar ha, se sammanställning av underlag nedan. I denna
rapport samlas de delar av samtalen som handlar om livsmiljöfrågor med koppling till upplevd
hälsa och välmående.

 Bymöten, 4 och 5 oktober 2021. Se även den separata rapporten ”Redogörelse för
bymöten HT 2021”.

 En gemensam djupintervju med en handläggare på kommunen samt en person som är
såväl boende som verksam i Duved, 6 oktober 2021

 Öppet möte med fokus på betydelsefulla platser, 30 november 2021. Se även den
separata huvudrapporten som tas fram av Ann Legeby och Christina Pech, KTH inom
Arbetspaket Livsmiljö.

5 SAMTAL OCH MÖTEN
Information om dessa möten med bybor har skett via annonsering på olika ställen och
inbjudan spreds via olika kanaler, ex byföreningens Facebook-sida, Årebladet och
anslagstavlor. Dock har inga riktade inbjudningar skickats eller personliga kontakter tagits. Det
medför att de som har kommit till träffarna sannolikt är de som är mest intresserade av
projektet och de som känner ett stort engagemang för byns utveckling. Förmodligen finns det
fler som är engagerade men som inte hade möjlighet att närvara av olika skäl.

Det innebär att det är ett relativt begränsat urval av bybor som vi nått och att vi behöver
betrakta våra resultat som indikationer och inte som faktiska slutsatser som gäller alla bybor.
Därtill behöver vi ju förhålla oss till att det finns olika uppfattningar mellan byborna om vad
man vill med Duveds framtid.

Deltagare vid de olika träffarna:

Bymöte 4 oktober 2021
Totalt deltog 44 st, varav 23 män, 18 kvinnor och 3 barn

Samtal i en grupp med 10 st deltagare: De flesta i denna grupp hade bara bott i Duved några
månader, upp till något år, och som längst i 2,5 år. Deltagarna var också ungefär i samma ålder,
ca 30-40 år och hade små barn hemma, i förskoleålder och vissa i skolåldern.

Bymöte 5 oktober 2021
Totalt deltog 31 st, varav 18 män, 10 kvinnor och 3 barn.

Samtal i en grupp med 8 st deltagare: Flera i denna grupp var i åldern 30-40 år och hade små
barn hemma, i förskoleålder och vissa i skolåldern. Många var egenföretagare inom
restaurang, eventföretag, media, och drev pensionat. Några var ganska nyinflyttade och några
hade bott längre. Någon deltagare var en äldre pensionär.

Öppet möte 30 november 2021
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Totalt deltog 26 personer i samtal som har dokumenterats.

Enskilda samtal med 6 personer: Tre av dessa var pensionärer som bott många år i Duved. Två
var medelålders som också bott mycket länge i byn. En person var i 30-årsåldern och relativt
nyinflyttad.

Kortare enskilda samtal med 5 personer: Ett par var yngre småbarnsföräldrar, en person var
nyanländ till Sverige samt två var tjänstepersoner från kommunen.

I detta PM sammanställs endast slutsatserna från samtalen med ovanstående. För att ta del av
dokumentationen av hela det öppna mötet hänvisas i första hand till rapporten som tas fram
av KTH.

Djupintervju 6 oktober 2021
Gemensamt samtal i form av djupintervju med 2 personer: En tjänsteperson på kommunen
samt en person som är såväl boende som verksam i Duved.

6 SAMMANFATTNING
Nedan följer en sammanfattning och en förenklad bild av det som framkommit i de olika
dialogerna som beskrivs i rapporterna ”Redogörelse för bymöten hösten 2021” samt i KTHs
huvudrapport för AP3 Livsmiljö. Materialet bygger på samtal med ett utsnitt av byborna och
kan ej sägas representera alla, men vissa tendenser kan man ändå utläsa.

6.1 ’DUVEDBORNAS’ SYN PÅ LIVSMILJÖN

Det som det råder samstämmighet om bland informanterna handlar om att det här är en plats
där man kan ha en hög livskvalitet. Här finns närheten till naturen och friluftslivet. Här är det
gångavstånd till många platser, barnen kan gå själva och behöver inte skjutsas så ofta.

Många av dem vi pratat med uttrycker att här finns en bykänsla, som de beskriver i termer av
att det är litet och det är gångavstånd till det mesta. Det är en plats för att behålla samverkan,
delaktighet, inflytande, trivsel, trygghet och stolthet. Det är en plats där man hälsar på
varandra. Det finns ett starkt engagemang hos byinvånarna genom tex byföreningen.

För att bibehålla bykänslan i tider av byggnation anser flera att det är viktigt att skapa
samlingsplatser och ha ett bilfritt centrum där möten mellan människor uppmuntras.

Många informanter betonar och uppskattar att här finns det ett stort utbud av aktiviteter för
sport, friluftsliv, rekreation och naturupplevelser. Det som saknas idag är samlingsplatser,
parker, bänkar att sitta på vid älven, trottoarer. Tydligt är också att det saknas ett utbud och
möjligheter att ta till sig samt utöva kulturaktiviteter. Det är många som önskar detta.

I byn saknas en samlingsplats och utbud för de äldre barnen, ungdomarna och de unga vuxna.
Det finns idag ingen naturlig samlingsplats för denna grupp. Det saknas mötesplatser även för
andra grupper i byn.



Uppdrag: Duvedmodellen för lokalsamhällen 2.0 2022-04-27
Beställare: Rapport

9(13)

Det är svårt att promenera i nord-sydlig riktning i byn då det finns få och otydliga kopplingar
mellan Karolinervägen och de andra öst-västliga vägarna. En risk är också att förtätning och
ökat byggande som föreslås i kommunens planer samt privatisering av mark ytterligare riskerar
att minska antalet framkomliga passager. Det saknas också trottoarer i byn.

Ett syfte med studien var att försöka kategorisera vilken typ av platser som uppskattas
respektive inte uppskattas. Generellt kan vi se att informanterna uppskattar fjället för olika
typer av aktiviteter som då också bidrar till gemenskap och möten med andra. Ett område intill
hyreshusen vid Kyrklägdan angavs också som mycket uppskattat. Här finns en öppen allmän
plats som skapar förutsättningar för olika typer av spontana aktiviteter såsom lek och
hundpromenader mm. Även Kärleksparken är en uppskattad plats inom samma kategori, då
det finns möjlighet till spontana möten och att den utgör en samlingsplats för olika aktiviteter.

Platser som inte uppskattas av informanterna är området vid Duved station som beskrivs
ogästvänligt och otryggt samt själva Karolinervägen. Här känns det otryggt att promenera, då
det inte finns någon trottoar och bilarna kör väldigt fort.

Ett annat syfte med studien var att försöka identifiera vad det är i livsmiljön som bidrar till att
byborna upplever gemenskap och delaktighet. Generellt kan vi se att många informanter
betonar att byn är liten, många känner igen och hälsar på varandra, det är tryggt och är
gångavstånd även för barnen. Flera känner en gemenskap med varandra genom att man är
stolt över sin by. Det finns dock en oro för att man bygger igen stråk och bidrar till att det blir
ännu svårare att hitta fram i gena kopplingar i byn. Att det inte finns all typ av samhällsservice
och utbud verkar inte vara ett stort problem. Däremot vill byborna själva få rådighet att skapa
detta utbud genom egna initiativ vilket upplevs svårt att få till.

Med stöd av figuren hälsans bestämningsfaktorer kan vi förenklat konstatera att det finns flera
samhälleliga förutsättningar i Duved som skapar förutsättningar för goda levnadsvanor. Här
finns flera samhällsarenor som kan stärka den upplevda hälsan. Gångavstånd till det mesta
främjar fysisk aktivitet samt möten mellan människor. Möjligheter till friluftsliv ger
förutsättningar för en aktiv fritid. Flera idrottsföreningar och framför allt byföreningen skapar
också gemenskap mellan byborna. Däremot uttrycks en avsaknad av kulturliv i Duved. Många
önskar att byborna själva kan utveckla denna arena men förutsättningar i form av
gemensamma lokaler saknas för detta idag.

För att ytterligare kunna undersöka vilka samhällsarenor och stödjande strukturer som skulle
behöva utvecklas för att stärka bybornas hälsa och välmående, behöver vi ta avstamp i en
inventering av det befintliga hälsoläget hos byborna. Det är något som i så fall behöver
involvera kommunens kunskap och underlag och som skulle kunna göras i efterföljande eller
uppföljande studier i ett senare skede.

6.2 DUVEDBORNAS ENGAGEMANG OCH RÅDIGHET

Många av informanterna är angelägna om att hålla kvar vid en bykänsla som här definieras
som en plats för samverkan, delaktighet, inflytande, trivsel, trygghet och stolthet. Flera
uttrycker att det därför är viktigt att det finns samlingsplatser där människor kan mötas och att
man fortsätter att känna igen varandra.
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Vissa informanter menar att en by är något mindre och att det övergår till att kallas för
samhälle när byn växer och når en viss nivå av service. Några menar att det går att  utveckla
byn mot ett samhälle också, men då är det viktigt att vi behåller denna samverkan i så fall.
Informanterna menar att här innebär samverkan att man har inflytande och kan känna
delaktighet.

Som nämnts ovan är det inte en direkt önskan eller förväntan hos informanterna om  att
kommunen ska stå för allt utbud för en socialt fungerande livsmiljö.

Här finns redan ett lokalt och socialt engagemang samt ett stort intresse för hållbarhet hos
många bybor. En utmaning är att tillväxten och utvecklingen går så fort och att informanterna
uttrycker oro för att de värden som idag uppskattas riskerar att byggas bort i samband med
nyexploatering. Många uttrycker att de skulle vilja ha en närmare dialog med kommunen för
att kunna bidra till att driva utvecklingen i en hållbar riktning.

I samtalen har det framkommit att det handlar om många olika slags frågor såsom
samnyttjande av lokaler, bevara uppskattade platser, öka tillgängligheten och möjligheter att
gå och mötas i byn mm. Många bybor har stor kunskap, kraft och initiativförmåga men
upplever att de inte har förutsättningar och rådighet att kunna ta de initiativ de själva vill. I vår
återrapportering finns också ett separat PM om lokalt medborgarinflytande.

7 SLUTSATSER
Informanterna förmedlar en önskan att kunna ta initiativ, få driva frågor och själva skapa ett
utbud av tex barnaktiviteter, kultursatsningar, stöd för läxläsning mm, men att många upplever
att de saknar förutsättningar och rådighet för att skapa detta.

Det som efterfrågas är till exempel att få tillgång till kommunala gemensamhetslokaler bland
annat i nya skolan, tillgång till biblioteket för kulturcirklar eller andra lokaler för musik och
dans. En informant menar att det behövs en dialog mellan byborna och kommunen, där man
även behöver våga samtala om de svåra målkonflikterna i byn.

En slutsats är att det behövs en dialog och en samverkansform mellan byborna och
kommunens tjänstepersoner för att skapa dessa förutsättningar.

Flera informanter menar att i Duved behöver man bli bättre på att möta de äldre barnens,
ungdomarnas och de unga vuxnas olika behov av tex samlingsplatser, gymnasium och billigare
bostäder.

Många hävdar att bättre framkomlighet och tillgänglighet i byn behöver skapas genom bla
bättre och tydligare kopplingar i nord-sydlig riktning genom byn, från E14 mot Karolinervägen.

Sammanfattningsvis kan sägas att informanterna anger bykänslan och närheten till varandra
som nyckeln till att vilja ta egna initiativ till utveckling och hållbara lösningar. Men för att
kunna driva detta ända fram efterlyser de en närmare samverkan och dialog med kommunen
om de svåra avvägningarna och målkonflikterna. Detta är en erfarenhet som går att översätta
till många andra platser och frågor i landet.
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8 BILAGA – VIKTIGA PLATSER I DUVED, UR ETT
HÄLSOPERSPEKTIV

Nedan följer en förteckning av platser som Duvedborna har beskrivit som särskilt
betydelsefulla. Följande framkom i samtalen med deltagarna i Öppet möte 30 nov 2021. Det
finns många platser på fjället som uppskattades för olika aktiviteter och rekreation. I byn
uppskattas särskilt föreningshuset, Kärleksparken, Kyrklägdan, samt hälsocentralen och ICA för
möten och diverse service. Utmed älven och vid Myggvallen finns områden och platser som
många uppskattar för rekreation, vila, stillhet men också träning och sport. Duved station och
området väster därom beskrivs som ej välkomnande och otryggt.

Frågor som ställdes till byborna om de olika platserna:
 Varför är platsen viktig?
 För vem?
 Hur upplever du platsen?
 Vad gör du på platsen?
 Vilka funktioner finns på platsen?
 Hur mår du på platsen?

Hamrebacken på fjället
En plats för för alla, inkl barnfamiljer, äldre
Slalom
Ej köer
Lugnt och trevligt

Fjälltoppen vid Tege
En fjälltopp dit man kan göra dagsturer, lagom avstånd.

Leråleden norr om E14 mot Tegefjäll
För både yngre och äldre
Upplevs: blir alltmer blött, slitage.
Gör: Vandring, cykel
Blöta områden blir större, folk går runt, behövs spänger.
En bybo hade erbjudit sig åt Skistar att lägga ut spänger men fick nej.

Motionsspåret norr om E14.
För både yngre och äldre
Upplevs: blött halva året, högt gräs, blött, skulle behöva vara grus.
Gör: Mountainbike, hästar, löpare – blir slitage
Oklart vem som ansvarar för marken, troligtvis privat mark, vem sköter?

Motionsspåret nere i byn.
Viktig plats för alla
Positivt med olika längder
Finns iordningsställda spår, gratis
Rädd pga funnits en björn i området med sitt barn, sedan i somras.
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Föreningshuset i byn
Skolan hyr in sig för skolluncherna
Även fritids på sommaren här.
Utanför har anlagt en bouleplan, pga de förra flyttades fr Idrottshallen
Där är nu en isbana för små barn.

”Kärleksparken” i byn
För barnfamiljerna, de som väntar på bussen
Lekpark och samlingspark
Finns en oro för att platsen kommer att bebyggas av en ny större ICA-affär.

Kyrklägdan
Området nedanför Kyrklägdan
Viktig plats för de som bor i hyresrätterna
Barnfamiljer
Hundpromenader
Byggs kojor
Barnen leker i området på skaterampen och dirtbanan
Finns ett fint vattendrag

Duved station
Platsen känns mörk, mycket klotter
Bussarnas vändplan är ej trevlig
Stationshuset är stängt och obemannad
Ej trevligt välkomnande för hitresta
Skulle behöva bygga ihop stationen med byn, bättre belysning utmed vägen ned mot
stationen.
Det är mycket trevligt med glasblåseriet i stationshuset.

Duved station och vidare västerut
Funktionen är industri
Få boende i området
Ej välkomnande
Platsen känns obehaglig

Fiskestigen
Det är en mycket uppskattad stig utmed älven, från byn mot Millestgården.
Den skapades omkring år 2005 och är uppskyltad och döpt av elever i åldrarna 10-15 år.

Utmed älven
Det finns fina stråk att ströva på utmed älven.
Stråket är viktigt, då det är en fin lugn plats / område
Det är en naturplats för att uppleva ro, sitta och vila, lugnt och inte mycket folk.
Det saknas bänkar utmed älven på vardera sida om jvg-bron
För vuxna, ej barn
Kan bada här
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Myggvallen nere vid älven.
Platsen är viktig för alla och särskilt hundägare.
Här kan man uppleva avkoppling, natur, grönstruktur, vatten och ljudet från forsande älven.
Fiska, grillar, vandra, träning.
Avkopplande

Myggvallen
Platsen är en idrottsvall som används av skolbarn och föreningar.
Här finns också en grillplats och vindskydd.
Här är ofta blött, mkt mygg, på våren av översvämma marken av smält snö, rinner inte undan.
Vallen ligger på privat mark.

Hälsocentralen
För alla, barnfamiljer, äldre
Här finns sjukgymnast, läkare
Här får man olika behandlingar och tex vaccinationer.

Samhällsservice Fotvård
För alla, damer, herrar, skidåkare
Suverän service
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