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ABSTRACT
Jonsson, F. 2019. Relationen mellan människa och naturmiljö: En analys ur ett restorativt perspektiv av naturmiljöer i
stadsdelen Rosendal. Kulturgeografiska institutionen, Uppsatser, Uppsala universitet.
Mental illness linked to stress and mental fatigue is increasingly common and some say that urban life is the cause.
Science shows that experiences in nature may have a restorative affect on human well-being. The study emphasizes the
importance of considering mental health in urban planning by including a restorative perspective. It examines the
relationship between humans and their natural environment in the urban planning of Rosendal in Uppsala. Using
document analysis, the study analyzes how restorative environments are represented in planning documents for
Rosendal and identifies values related to natural environments. An observation of Solvallsparken based on eight
restorative characteristics provides further understanding of how natural environments can be used as a restorative
environment. The result shows that several different concepts are used to describe restorative environments which can
be summarized as recreation, ecosystem services, and public environments. In essence, natural environments are linked
to values concerning social gathering, biodiversity, attractiveness and in some cases, natural environments are given
lower priority. Above all, the nearby forests adjacent to Rosendal can be used as restorative environments.
Solvallsparken as a restorative environment is limited.
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1. INLEDNING
Du gamla, du fria, du fjällhöga nord, du tysta, du glädjerika sköna, din sol, din himmel och dina
ängder gröna. Detta är ord plockade ur den svenska nationalsången som Grahn (1991) uppfattar
som en kärleksförklaring till den svenska naturen genom tolkningen: My opinion is that this
declaration of love is adressed to swedish [sic!] nature and landscape. And I think most of the
swedish population agrees (Grahn, 1991, s. 290). Kanske är det så att naturen länge har haft en
speciell inverkan på oss människor. Det finns ett flertal studier som undersöker den psykologiska
hälsoeffekten av att vistas naturmiljöer (se Bratman, Hamilton & Daily, 2012). Att befinna sig i
naturmiljöer kan ha en återhämtande, det vill säga en restorativ effekt för personer med
stressrelaterad psykisk ohälsa som exempelvis mental utmattning (Bratman, Hamilton & Daily,
2012). Stressrelaterad psykisk ohälsa är en stor anledning till varför många, framförallt kvinnor är
sjukskrivna. Antalet sjukskrivningar i Sverige har mer än dubblerats över en tioårsperiod och därför
är förebyggande arbete viktigt (Sveriges Radio, 2018). Enligt United Nations (2016) bor över
hälften av världens befolkning i städer. Vissa menar att det urbana livet idag gör människor
utmattade (Bratman, Hamilton & Daily, 2012). I Sverige bor 80% av befolkningen i tätorter (SCB,
2015) vilket understryker vikten av att ha inslag av natur i staden för att förebygga mental
utmattning och skapa hälsosamma stadsmiljöer.
Uppsala är en stad som växer och utvecklas. Redan år 1985 pekades området Rosendal ut som
ett passande ställe för bebyggelse och idag pågår byggandet av en ny stadsdel. Rosendal ska bli en
blandad stadsdel med bostäder, handel och service. Området präglas av både arkitektonisk och
biologisk mångfald. Närhet till parker och natur anses ha högt värde i Rosendal (Uppsala kommun,
2016a). Den här uppsatsen handlar om hur restorativa miljöer representeras och vilka värden som
tillskrivs naturmiljöer i plan- och styrdokument för stadsdelen Rosendal. Studien ger genom
exemplet Rosendal ökad kunskap om relationen mellan människan och den urbana naturen i
Uppsala. Uppsatsen bidrar med att uppmärksamma människors psykiska hälsa inom stadsplanering
generellt och mer specifikt hur naturmiljön i Rosendal kan användas för återhämtning vid stress och
mental utmattning.

1.1 Syfte och frågeställningar
Syftet med studien är att ur ett restorativt perspektiv analysera relationen mellan människa och
naturmiljö i planeringen av området Rosendal i Uppsala. För att besvara syftet har följande
frågeställningar skapats.
1. Hur representeras restorativa miljöer i plan- och styrdokument för Rosendal?
2. Vilka värden kopplas till naturmiljö i plan- och styrdokumenten, och vilka konsekvenser får det
för områdets utformning?
3. Vilka förutsättningar har naturmiljöer att fungera som restorativa?
Begreppet restorativa miljöer syftar i uppsatsen till miljöer som främjar återhämtning (Hartig,
2005). Det är en miljö som kan bidra till att reducera stress hos människor. Se vidare kapitel två.
Begrepp som natur och naturmiljö är mycket komplexa och kan ha olika betydelser beroende på
kontexten (Castree, 2005). I denna uppsats syftar begreppet naturmiljöer snarare till naturlika
element i en urban miljö än till en orörd naturmiljö. Naturmiljöer avser i uppsatsen parker,
grönområden, skog och bostadsgårdar.
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1.2 Disposition
Uppsatsen har ett inledande introduktionskapitel där syfte och frågeställningar presenteras. I kapitel
två beskrivs begreppen mental utmattning och en restorativ miljö närmare. Tidigare forskning och
även de två teorierna om restorativa miljöer som arbetet kretsar kring redogörs i kapitel två. Det
tredje kapitlet beskriver området Rosendal i Uppsala och efterföljande kapitel redovisar uppsatsens
tre olika metoder. Kapitel fem och sex är en blandning av empiri och analys, där uppsatsens
insamlade material varvas med analytiska tankegångar. Den information som kom fram genom
intervjun redovisas parallellt med dokumentanalysen och observationerna i kapitel fem och sex för
att integrera intervjupersonens kommentarer direkt när ett ämne tas upp. Det sjunde och sista
kapitlet är en sammanfattande avslutning.

2. FORSKNINGSÖVERSIKT OCH TEORIER
Det finns två välanvända teorier om naturens restorativa effekter som pekar på att naturen är särskilt
restorativ (Bratman, Hamilton & Daily, 2012). Det är Attention Restoration Theory (ART) (Kaplan
& Kaplan, 1989) och Stress Reduction Theory (SRT) av Ulrich (1993). Båda dessa teorier lutar sig
mot evolutionsteorin i stora drag. Då SRT mer fokuserar på fysiologiska aspekter så som
stressämnen i kroppen, ses ART som mer lämplig att använda då teorin behandlar en
återuppbyggnad av uppmärksamheten hos en individ (Bratman, Hamilton & Daily, 2012). SRT
beskrivs kort härnäst av utrymmesskäl då den är värd att nämna, medan en utförlig beskrivning av
ART finns i kapitel 2.3. Enligt SRT har naturen en helande kraft som ligger omedvetet. Landskap
där en kan se horisonten och platser nära vattendrag är speciellt restorativa då de upplevs som säkra
platser, vilket går tillbaka till när dessa landskap hade en hög överlevnadschans evolutionärt sett.
Teorin av Ulrich beskriver att stress kan reduceras genom att enbart vara i naturen (Bratman,
Hamilton & Daily, 2012). Medan ART och SRT beskriver hur naturmiljöer i sig är restorativa, finns
ytterligare en teori Supportive Environment Theory (SET), som förklarar kommunikation och
interaktion mellan en person och dennes omgivning (Bengtsson et al. 2018 s. 11). Även SET har ett
evolutionärt perspektiv. Denna teori beskrivs mer ingående i avsnitt 2.4.

2.1 Mental utmattning och en restorativ miljö
Det är många som kan relatera till känslan av trötthet eller att vara sliten efter en lång arbetsdag,
efter veckor eller månader av hårt arbete (Kaplan & Kaplan, 1989, s. 178). Känslan uppstår sällan
på grund av fysisk utmattning, utan dessa situationer handlar istället om mental utmattning. Kaplan
och Kaplan (1989) menar att utmattning kan komma som följd av stress. Stress uppkommer av en
påfrestande förberedelse inför en händelse som känns hotande, och utmattning kan vara en senare
reaktion på den stressen. En person kan även bli mentalt utmattad av intensivt arbete med något
som personen egentligen uppskattar.
Under senare delen av 1970-talet utvecklades intresset för restorativa miljöer och Hartig (2005)
pekar på att ett allmänt ökat intresse för ämnet ser ut att följa de ökade fallen av stressrelaterad
psykisk ohälsa. Under 1980-talet kom forskning som visade att naturliga grönområden, trädgårdar
och parker påverkar människors psykiska hälsa positivt (Kaplan & Kaplan, 1989). I samband med
detta började begreppet restorativ användas som ett sätt att beskriva effekterna av denna påverkan
(Grahn et al. 2010). De teorier som finns om restorativa miljöer speglar hur samhället tidigare har
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sett på krav i vardagen och vilka miljöer som har hjälpt människor att återhämta sig från arbetet att
nå upp till kraven (Hartig, 2005).
En person som kan anses ha påverkat teorierna om restorativa miljöer är Fredrick Law
Olmested. Olmested arbetade som landskapsarkitekt och stadsplanerare och var verksam under
senare delen av 1800-talet. Olmsteds teorier liknar dagens beskrivningar av förhållandet mellan
människa och naturmiljö och visar en tydlig koppling mellan dåtidens uppfattning och dagens
vetenskap om naturen som en restorativ miljö. Dock är hans beskrivning om att hjärnan blir
mjukare vid avsaknad av återhämtning avfärdad idag (Hartig, 2005). Olmsted såg att avsaknaden av
rekreationsmöjligheter, pressen från arbetslivet och arbetet hemmavid bland annat skapade
dysterhet och lättretlighet. Det är känslor som idag kan gå under kategorin psykisk stress eller
utmattning. Olmsted använde sitt tankesätt som argument för att öka möjligheten att utnyttja
naturmiljöer till fördel för människors psykiska och fysiska hälsa i städer. Även idag används
teorier om restorativa miljöer i syfte att föra samma argumentation (ibid).

2.2 Tre kriterier för teorier om restorativa miljöer
Hartig (2005) urskiljer tre kriterier som teorier om restorativa miljöer ska uppfylla. För det första
ska teorin specificera vad en person återhämtar sig ifrån. För det andra ska återhämtningsprocessen
beskrivas med resurser. Återhämtning är en term som: […] står för ett antal processer genom vilka
en eller flera individer förnyar eller återupprättar anpassningsresurser eller -förmågor som har
försvagats (Hartig, 2005, s. 265). För att en person ska kunna återhämta sig måste personen
dessförinnan ha förbrukat resurser. Resurser handlar om vilka förmågor en person besitter i att
kunna upprätthålla eller förbättra adaptionen till miljön som personen befinner sig i. Dessa resurser
kan vara av exempelvis biologisk, psykologisk eller av social prägel och aktiveras under tiden för
anpassningen. Om en person inte kan utnyttja dessa resurser, eller skapa nya resurser, kan det med
tiden få konsekvenser för individens välmående och fysiska hälsa. Det sista ordet i termen
återhämtningsprocess indikerar även att ett tidsperspektiv för återhämtning bör inkluderas. För det
tredje beskriver Hartig att miljöer kan främja eller medge återhämtning, men endast de miljöer som
främjar återhämtning är att betrakta som restorativa. En teori om en restorativ miljö ska således
beskriva miljöer som är till nytta för återhämtning och inte enbart miljöer som gör återhämtning
möjlig.
Samtliga återhämtningsprocesser utgår från att en aktivitet sker, och själva aktiviteten sker i en
miljö. Processer för återhämtning är inte kopplade till en speciell miljö men kan ske smidigare i en
viss miljö än i andra miljöer. Detta tankesätt om restorativa miljöer gör att det finns ett antagande
om att det finns en annan miljö där återhämtningsbehovet skapas. Denna andra miljö är till viss del
krävande på olika sätt och kan utgöra samma geografiska plats, men röra exempelvis olika personer,
tidpunkter, eller andra fysiska, sociala och rumsbestämda aspekter. Återhämtning kan ske när en
person besitter förmågan att se skillnaderna i dessa olika miljöer (Hartig, 2005).

2.3 Attention Restoration Theory
Attention Restoration Theory (ART) handlar om att medvetet kunna rikta sin uppmärksamhet och
teorin har utvecklats av makarna Stephen och Rachel Kaplan (Kaplan & Kaplan, 1989). ART
förklarar hur naturmiljöer kan ha restorativa effekter på människors förmåga att fokusera. Enligt
teorin har en människa två typer av uppmärksamhet. En spontan ofrivillig uppmärksamhet och en
direkt riktad, viljestyrd uppmärksamhet (Bratman, Hamilton & Daily, 2012). Den spontana
ofrivilliga uppmärksamheten används exempelvis när det prasslar i en buske bakom oss. Denna
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uppmärksamhet är uthållig och tillåter oss att upptäcka faror (Grahn, 2011). Direkt uppmärksamhet
är någonting som kräver att en person anstränger sig. Om detta förklarar Kaplan (2001a) följande:
The task one is pursuing may in itself require effort; in addition, confusion and distractions that
make it more difficult to pursue the task may extract further effort (Kaplan, 2001a, s. 508). När det
krävs energi och kraft för att koncentrera sig på en sak, tar det även energi och kraft att hålla
tillbaka tankar på annat (konkurrerande stimuli) som kanske är mer intressant (Bratman, Hamilton
& Daily, 2012).
De som stödjer denna teori argumenterar för att det urbana livet idag nöter på den direkt riktade
viljestyrda uppmärksamheten i högre grad än vad tidigare livssituationer gjorde (Bratman, Hamilton
& Daily, 2012). Över en tid av påfrestning kan förmågan att hålla undan konkurrerande stimuli
försämras och personen får då svårare att rikta sin uppmärksamhet (Hartig, Mang & Evans, 1991, s.
5). Då kan personen bland annat lätt bli irriterad, stressad, glömsk, få svårigheter att identifiera
sociala signaler mellan människor och få svårt att planera. Personen kan även få svårare att
kontrollera sig själv (Grahn, 2011; Hartig 2005). Detta är alltså en slags utmattning av personens
förmåga att kunna rikta sin uppmärksamhet (Hartig, 2005). I naturmiljöer aktiveras den spontana
uppmärksamheten, som annars inte används särskilt ofta, vilket ger den direkta uppmärksamheten
chans att vila (Bratman, Hamilton & Daily, 2012). En restorativ miljö är enligt Kaplan och Kaplan
(1989) en miljö som låter den spontana uppmärksamheten styra medan den riktade
uppmärksamheten ges chans att återhämta sig.
2.3.1 Fyra faktorer för en restorativ effekt
Makarna Kaplan beskriver fyra centrala faktorer som ett landskap bör innehålla för att ge restorativa
effekter på den direkta uppmärksamheten. Dessa fyra faktorer beskrivs som tillhörigheter som hör
till interaktionen mellan person och miljö, och inte enbart miljön i sig (Kaplan, 2001b, s. 482):
1. Being away: being distinct, either physically or conceptually, from the everyday environment.
2. Fascination: containing patterns that hold one’s attention effortlessly.
3. Extent: having scope and coherence that allow one to remain engaged.
4. Compatibility: fitting with and supporting what one wants or is inclined to do.

I arbetet har Hartigs (2005) svenska översättning av de fyra faktorerna använts. En viktig del i
teorin av makarna Kaplan är att få möjlighet till att ta avstånd och vara borta från (1) sitt vardagliga
arbete, mentalt och eventuellt geografiskt. Genom avståndet kan personen vila från kraven om
riktad uppmärksamhet i det vardagliga arbetet (Kaplan, 1995 s. 173-174). Det räcker inte bara med
att vara borta, utan de andra faktorerna behöver även finnas i viss mån (Bengtsson et al. 2018, s. 8).
Mellan människor och miljö skapas fascination (2), vilket kan ske genom att en person upptäcker
saker i naturen som exempelvis en solnedgång (Kaplan, 1995). Fascination är viktigt för att inte bli
uttråkad men framförallt för att det låter den direkta uppmärksamheten vila (Kaplan & Kaplan
1989, s. 184). Omfattning (3) innebär att miljön ska vara innehållsrik och skapa en känsla av en ny
värld men samtidigt vara sammanhängande så att en kan förstå sig på miljön. Kompatibilitet (4)
handlar om det mänskliga intresset och gäller när en persons vilja förenas med vad miljön stödjer
(Kaplan, 1995, s.172-174). Om en person söker sig till en park för att vila och parken visar sig vara
skräpig och det finns störande människor, råder inte kompatibilitet trots att de andra faktorerna är
uppfyllda (Bengtsson et al. 2018).
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Enligt ART: […] så kommer återhämtning ske som en följd av att vara borta, fascination,
omfattning och kompatibilitet i utbytet mellan person och miljö (Hartig, 2005, s. 271). ART
förklarar att det är mer troligt att naturmiljöer är mer återhämtande än andra miljöer, även om det
finns flera olika miljöer som skulle kunna medföra liknande erfarenheter (Bratman, Hamilton &
Daily, 2012). Just en naturmiljö har ofta färre antal människor inom sin radie vilket minskar risken
för att en annan människa kräver en persons uppmärksamhet. En naturmiljö påminner i låg grad om
kraven i vardagen och det skapar en känsla av att vara borta och kunna vila. Det finns även en
biologisk aspekt kopplat till naturmiljöer. Grönska och solnedgångar är exempel på ting och
händelser som en människa biologiskt sett ofta ser som fascinerande (Kaplan, 1995; Hartig, 2005).
Inslag av natur kan även finnas i en byggd miljö och Kaplan (2001a) menar att även kortvariga
stunder av en vy från ett fönster kan ha återhämtande effekter. Tillgången till fönster och även
utsikten utanför fönstret påverkar återhämtningen, men det är den upprepande effekten av
fönstervyn som ger restorativ verkan. Behovet av långa pauser vid arbete kan minskas genom att
vid upprepade tillfällen se ut genom ett fönster och det kan även reducera mental utmattning som
inte ännu har blommat ut (Kaplan, 2001a, s. 508-512).
Kaplan och Kaplans (1989) forskningsteori visar fördelarna med att vistas i naturmiljö för ett
återhämtande syfte. Men det är även intressant att ta reda på hur och varför det anses fördelaktigt ur
ett landskapsarkitektoniskt perspektiv (Stigsdotter & Grahn, 2002). Vad skiljer en bättre naturmiljö
från en sämre? Därför presenteras nedan teorin om den stödjande miljön som beskriver åtta
karaktärer för en restorativ miljö.

2.4 Supportive Environment Theory
Supportive Environment Theory (SET) översätts av Grahn (2011) till teorin om den stödjande
miljön. Fortsättningsvis kommer den engelska förkortningen SET att användas. SET utgår från att
människan under miljoner år har utvecklats i miljöer som är sociala, kulturella och fysiska (Grahn,
2011, s. 46-47). Enligt SET behöver människor en stödjande miljö för att kunna utvecklas dels
fysiskt - sinnen, muskler och rörelser och dels psykiskt - förmågan att känna och tänka. SET innebär
att människor har olika behov av stödjande miljöer sett till deras fysiska och psykiska förmåga och
tillstånd (ibid).
Begreppet betydelsespelrum är centralt inom teorin och handlar om att miljön runtom
människan, saker och ting i ens omgivning, kan få en förändrad betydelse. En person kan uppleva
en miljö som mindre betydelsefull eller kaotisk beroende på hur personen mår och dennes psykiska
och fysiska resurser (Grahn et al. 2010). Ju mer stressad och pressad en människa känner sig, desto
större är behovet att vara i en miljö som är stödjande. Begreppet stödjande använder Grahn (2011, s.
47) synonymt med en restorativ miljö. I en livskris eller vid sjukdom kan en stödjande miljö ha en
positiv effekt på den psykiska hälsan, men individen kan ofta uppleva en förändrad uppfattning om
miljön. Det innebär att betydelsespelrummet har förändrats (Grahn et al. 2010, s. 149-153).
Ett flitigt använt hjälpmedel av Grahn är hans pyramidliknande beskrivning av den mentala
styrkan hos en person som påverkar graden av socialt engagemang (Grahn, 1991; Stigsdotter &
Grahn, 2002; Grahn, 2005; Bengtsson et al. 2018). Graden av socialt engagemang och den mentala
styrkan påverkar i sin tur hur olika personer tar till sig och upplever naturen (Stigsdotter & Grahn,
2002). Pyramiden beskriver fyra olika stadier av mental styrka, där botten av pyramiden
representerar låg mental styrka och toppen hög (Stigsdotter & Grahn, 2002). Uttrycket mental
styrka kan tolkas olika och därför vill jag uppmärksamma att ju högre upp i pyramiden en befinner
sig, desto mer ork har en att genomföra vardagliga sysslor. Att befinna sig längst upp i pyramiden
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handlar inte om att ha omänskliga psykiska krafter utan snarare om en grundläggande psykisk kraft
hos en individ. Det är dock inte önskvärt av alla människor att genomföra rekreativa aktiviteter som
aktivt deltagande och utåtriktat engagemang innebär (Grahn, 1991, s. 124-126).

Figur 1. ”En pyramid av behov och krav gällande fysisk-social omvärld” (Grahn, 2005, s. 249). SETpyramiden illustrerar individers olika typer av deltagande, beroende på hur individen mår psykiskt som
kopplas till begreppet betydelsespelrum (Pálsdóttir, 2014). Källa: Bengtsson et al. 2018.

Grahn (1991) argumenterar för att de två nedersta delarna innebär att människokroppen måste
återskapas innan en person har kraft eller ork till annat. Kraft och ork till annat syftar då på de två
översta delarna av pyramiden. De två nedre delarna av pyramiden associeras mer till liv och
rekreation medan de översta två delarna syftar till lycka i högre grad. Begreppet rekreation syftar till
att återskapa någonting som exempelvis psykisk och fysisk kraft (Grahn, 1991, s. 120-126).
Botten av pyramiden benämns som inåtriktat engagemang där fysisk aktivitet beskrivs som
privat. Där vill en helst inte bli störd och därför kan passande aktiviteter vara promenader eller att
samla ved. Under detta stadium bearbetar personen gamla intryck och därför uppskattas inte nya
intryck som kräver sortering. I Grahns (1991) tidiga konstruktion av denna modell benämns detta
stadium som passiv rekreation, men teorin har utvecklats något med tiden (Bengtsson et al. 2018).
Basens bredd är stor vilket indikerar på att ytan för individens sårbarhet och behovet av en enkel
miljö även den är stor (Grahn, 2005). I det andra stadiet, emotionellt deltagande, kan personen
gärna titta på sin omvärld men saknar den mentala kraften att själv delta. I det tredje stadiet, aktivt
deltagande, kommer som namnet tydligt avslöjar - den mentala styrkan att tillåta aktivt deltagande.
Personen kan vara kreativ, klara av att genomföra någonting i grupp och kan exempelvis planera en
middag. Det aktiva deltagandet är prestigelöst och personen kan fortfarande ha svårigheter att följa
sina egna planer (Stigsdotter & Grahn, 2002). Aktivt deltagande kan handla om att utföra saker
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enligt fasta rutiner, medan utåtriktat engagemang handlar om att själv utveckla en handling (Grahn,
1991, s.124-126). Högst upp i pyramiden finns utåtriktat engagemang och utgör det fjärde och sista
stadiet. Den mentala styrkan är väldigt stark och personen klarar av att själv ta initiativ till att starta
och genomföra projekt. Personen klarar av en miljö som ställer högre krav, medan en som befinner
sig längst ner i pyramiden har större behov av en miljö med låga krav (Stigsdotter & Grahn, 2002).
Jag rekommenderar att ägna någon extra sekund åt att studera bilderna intill pyramiden då de på ett
pedagogiskt sätt väl illustrerar innebörden av varje stadium.
2.4.1 Åtta karaktärer
Grahn (1991) beskriver i sin doktorsavhandling åtta typer av karaktärer som kan upplevas i naturoch grönområden. Samtliga åtta karaktärer, rofylldhet, vildhet, artrikedom, rymd, vidd, refug,
samvaro samt kultur utgör olika kvalitéer i stödjande miljöer. Dessa karaktärer är kvalitéer som
stödjer självläkande processer genom att exempelvis skapa urkänslor av glädje och nyfikenhet som i
sig kan leda till att en person börjar tänka konstruktivt (Grahn, 2011, s. 49). I tabellen nedan
sammanfattas karaktärerna. Denna tabell ligger till grund för studiens observation. Grahn (1991)
poängterar att karaktärerna vanligtvis hittas som en kombination av flera olika karaktärer, men det
är även möjligt att stöta på dem i ren form. Vidare menar Grahn: One could say, that the eight
characteristics are eight primary colors, which can be used by skillful architects to give tension and
substance to the park (Grahn, 1991, s. 287). Detta indikerar på att det även finns parker som inte har
målats väl med de åtta karaktärernas färger. Parker med skräp, spår av vandalism och som inte har
skötts väl uppfattas ofta som osäkra. En park som ger ett tomt, öde intryck utan människor i rörelse
ger också ett osäkert intryck för besökaren (Grahn, 1991).
Karaktär

Beskrivning

Rofylldhet

Platsen innebär ro och tystnad. Ljud av vind och vatten, fågelkvitter och insekter.
Försiktighet, andakt, renhet och lugn signalerar platsen. Frånvaro av skräp, buller
och människor som stör.

Vildhet, natur

Platsen ger intryck av att vara organisk framvuxen. Naturligt uppvuxen och
självsådd natur, att ingen människa har skapat det - ett naturligt sammanhang. Lavoch mossbelupna stenblock. Äldre stigar. Tankar på sägner och mystik.

Artrikedom

Området bjuder in till upptäckter av olika växt- och djurarter. Mångfald.

Rymd

En lugn känsla som att ”komma in i en annan värld”. En sammanhängande helhet
som exempelvis en bokskog. Stort och rymligt, behöver inte fundera var gränserna
går.

Vidd, allmänning,
öppna platser.

Inbjudande, grön, öppen plats som ger utsikt. Till exempel en äng. Gamla platser
för marknader, eller dagens platser för tillfälliga idrottsaktiviteter eller picknick.

Refug, viste, skydd.

Omslutande och tryggt, lätt att känna som sitt eget ställe. Barnets koja, en berså,
eller vuxnas trädgård. Tillåter en att slappna av, vara dig själv och samtidigt
utforska och leka.

Samvaro, möte

En social arena, möjliggör möten mellan människor. Hit kommer människor för
dans, musik, mat eller för att se andra dansa runt en midsommarstång. Miljön
bjuder in till gemenskap, genom exempelvis en gågata eller en marknadsplats.
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Kultur

Platsen kopplas till symboler för mänskliga värderingar, religion och historiska
händelser. Erbjuder fascination över tidens gång. Minnesmärken.

Tabell 1. Tabellen redovisar åtta upplevda karaktärer av stödjande miljöer. Över tiden har karaktärerna fått
något annorlunda benämningar och därför är tabellen konstruerad genom min egen sammanställning av
beskrivningarna av de åtta karaktärerna. Källor: Grahn, 1991; Grahn, 2005; Grahn et.al, 2010; Grahn,
2011.

Dessa åtta huvudkaraktärer menar Grahn och hans kollegor (2010) utgör grunderna i byggandet av
parker och trädgårdar. Karaktärerna ger utrymme för att uppleva naturmiljöer genom flera av
människans sinnen - det visuella, dofter och ljud bland annat. Tillsammans bygger karaktärerna en
stabil grund, men vissa av dem är viktigare än andra. En trädgård, Alnarps Rehabiliteringsträdgård
har byggts utifrån detta tankesätt (ibid). På SLU i Alnarp har man genom att kombinera
trädgårdsodling som terapimetod och användningen av restorativa naturmiljöer tillsammans med
annan psykologisk terapi, skapat ett nytt sätt att behandla stressrelaterad ohälsa som mental
utmattning och depression. Trädgården är indelad i två delar. En del där Kaplan och Kaplan (1989)
och Ulrichs (1993) teorier används för att skapa en restorativ miljö. Den andra delen fokuserar på
odling, enligt teorier om trädgårdsodling som aktivitet för att skapa positiva effekter för hälsan
(Grahn et al. 2010, s. 117-123).
I början av terapin i Alnarps Rehabiliteringsträdgård var karaktärerna refug, vildhet och
rofylldhet viktiga (Grahn et al. 2010, s. 150). Det kan förklaras med att de mest komplicerade
relationerna en person har, är relationen mellan andra människor. När en person är stressad är
behovet av enklare relationer större som exempelvis till naturlika objekt - stenar och vatten, som
inte ställer några krav (Ottosson & Grahn, 2008, s. 65). Senare i terapin blev rymd, artrikedom och
vidd allt viktigare i takt med att personerna blev mer nyfiken på miljön. Kultur var viktigt i
sökandet av symboliska värden och stegvis blev även samvaro och den social delen viktigare
(Grahn et al. 2010).

3. OM ROSENDAL
Stadsdelen Rosendal i Uppsala är belägen mellan Stadsskogen och Dag Hammarskölds väg. I
närheten finns även skogsområdet Kronparken. Tidigare har delar av området varit en militär
skjutbana och fram till 2013 fanns även en golfbana. Den nya stadsdelen omfattar över 60
fotbollsplaner till ytan och därför byggs området ut i fem olika etapper (Uppsala kommun, 2016c).
Detaljplanen för etapp två till fem ger utrymme för 3500 bostäder och beskriver att sammanlagt för
stadsdelen går det att bygga ca 5000 lägenheter (Uppsala kommun, 2016a). Rosendal kommer
inrymma allt från särskilda boendeformer med boendestöd, universitetslokaler, förskolor, skola,
primärvård till handel och service (Uppsala kommun, 2018). Stadsdelen strävar efter att det ska
vara: […] lätt att göra rätt (Uppsala kommun, 2016c, s. 10), vilket är områdets definition av hållbar
stadsutveckling och innebär att hållbara alternativ i vardagen ska finnas. Rosendal beskrivs som en
länk i kunskapsstråket mellan närliggande universitet, Akademiska sjukhuset och näringslivet vid
Uppsala science park (ibid).
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Figur 2. Den vänstra bilden i figuren visar var Rosendal ligger i förhållande till centrala Uppsala. Det
rödmarkerade området utgör detaljplaneområdet för etapp två till fem, medan den intilliggande gulstreckade
markeringen representerar etapp ett. Den högra bilden visar hur området kommer att se ut och det gröna
representerar de parker som planeras i området. Källa: Uppsala kommun, 2016c.

I figuren ovan syns att etapp ett är skiljt från resterande delen av Rosendal vilket förklaras av att
området omfattas av två olika detaljplaner. Detaljplanen för etapp ett vann laga kraft 2010 och är
som tidigare nämnt till större delen färdigställd (Uppsala kommun, 2010; 2016c). Detaljplanen för
etapp två till fem vann laga kraft år 2016 (Uppsala kommun 2016a). Hela stadsdelen utom etapp
fem, förväntas stå klart år 2021. När etapp fem ska påbörjas är ännu inte bestämt (Uppsala
kommun, 2016c). Rosendal är i översiktsplanen utpekad som ett utvecklingsområde som kallas för
Södra staden, där även Ulleråker och Ultuna samt Ultuna-Gottsunda ingår som en ny stadsnod
(Uppsala kommun 2016b). I den vänstra bilden i figur 2 framgår att Rosendal är en del av
utvecklingsområdet.
I den högra bilden i figuren ovan syns Solvallsparken markerat som ett grönt område längst ner
i det högra hörnet. Solvallsparken utgör platsen för uppsatsens observation. Parken har gestaltats av
Karavan landskapsarkitekter och beskrivs som en plats för fysiska aktiviteter, sociala möten och en
plats som främjar hälsa. Parken sägs ha någonting för alla med en lekplats anpassad för yngre barn
och ett stort utbud av aktiviteter med allt från parkour till boulebana (Landezine, u.å). Andra parker
i Rosendal planeras ha: […] gröna oaser, lekplatser, platser för bollspel, picknick och grillning,
pulkabacke, skridskobana, skidspår, vattenkontakt, odling (tillfällig), skogskänsla, blomprakt, utsikt,
naturstig, solbad, café (Uppsala kommun, 2016c, s. 48). Dessa parker är Carlshageparken med
fokus på naturupplevelser och gemenskap, utflyktslekparken Siegbahnsparken, den urbant moderna
Husarparken, Biparken som ska fungera som habitat för att bevara skyddsvärda arter som lever på
platsen idag, och Elsa Eschelssons park som också den är modern med inslag av vatten (ibid). De
senast nämnda parkerna är i skrivande stund inte färdigställda, men de ger en viss känsla för
områdets planerade naturmiljöer.
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4. METOD
I kapitlet presenteras den metod som använts för att besvara uppsatsens syfte. Studien består av tre
delmoment - dokumentanalys, observation och en intervju. Genom att blanda dessa olika metoder
täcks fler aspekter in i studien (Valentine, 2005, s. 112) vilket leder till att uppsatsen får ett mer
innehållsrikt datamaterial och därför kan tolkningen anses ha en mer stabil grund (Repstad, 1999, s.
21).

4.1 Dokumentanalys
Uppsatsens första och andra frågeställning rör direkta frågor gällande plan- och styrdokument för
Rosendal. Ordet restorativ i sin bokstavliga bemärkelse nämndes aldrig i något av dokumenten.
Därför har innehållet i plan- och styrdokumenten som berör naturmiljöer plockats ut för att
analyseras ur ett restorativt perspektiv, vilket kan beskrivas som en kvalitativ dokumentanalys
(Esaiasson et al. 2017, s. 217). Denna metod har framförallt valts av två anledningar. För det första
syftar uppsatsen till att analysera relationen mellan människa och naturmiljö i planeringen av
området Rosendal, vilket kräver ett bredare perspektiv på insamlingen av materialet då syftet gör
vissa delar mer intressanta än andra i plan- och styrdokumenten. För det andra är det troligt att det
restorativa perspektivet delvis är dolt och därför kräver noggrann läsning för att få fram (ibid).
De plan- och styrdokument som uppsatsen behandlar är översiktsplanen för Uppsala kommun
och den fördjupade översiktsplanen för utvecklingsområdet Södra staden som Rosendal är en del av.
Även de två detaljplanerna för området Rosendal och kvalitetsprogrammet för etapp två till fem har
valts ut till uppsatsen. Detaljplanen för etapp ett är kortfattad på totalt 13 sidor, och detaljplanen för
etapp två till fem är längre och mer innehållsrik. Samtliga fem dokument valdes ut då de är högst
relevanta för uppsatsens syfte (Repstad, 1999, s. 87) och plan- och styrdokumenten ger även en
intressant skalnivå till analysen.
Skillnaderna i hur etapp ett har planerats i jämförelse med resterande etapper bör
uppmärksammas. Tankar kring en övergripande gestaltningsplan för de offentliga miljöerna fanns
inte i detaljplanen för etapp ett. Dels för att detaljplanen var mindre och dels för det skiljde sig i hur
byggherrar kom in i projektet. Därför finns det inte ett kvalitetsprogram för etapp ett (Ryttar, 2018).
Dokumentanalysen som berör kvalitetsprogrammet omfattar därför inte etapp ett, utan fokuserar på
etapp två till fem. Dock är etapp ett inkluderad i samtliga kartor i kvalitetsprogrammet med
motiveringen att Uppsala kommun vill visa på sambanden däremellan (Uppsala kommun, 2016c).
Till hjälp för att plocka ut innehållet som rör naturmiljöer användes framförallt arbetets första
och andra frågeställning. Analysen bygger på det som hittades i plan- och styrdokumenten gällande
naturmiljöer och därför kan tillvägagångssättet beskrivas ha ett öppet förhållningssätt. Med detta
angreppssätt riskerar arbetet att sväva utanför syftet, vilket ställer större krav på att behålla fokus på
ämnet (Esaiasson et al. 2017, s. 223-224). De delar av plan- och styrdokumenten som berör
naturmiljöer tematiserades i olika steg (Bryman, 2016). Ett tema som döptes till värden växte fram
under analysen. Därefter analyserades närmare vilka typer av värden som fanns. Då identifierades
att naturmiljöer kan kopplas till värden som bland annat rör attraktivitet och ett socialt värde. Denna
typ av kvalitativa dataanalys kan medföra att de delar som plockas ur plan- och styrdokumenten kan
förlora sin kontext (Bryman, 2016, s. 583), men genom att tematiska materialet skapas lättare en
överblick (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 241-243). Empiriska belägg för analysen presenteras i
form av referat och citat från plan- och styrdokumenten för att stödja de tolkningar som görs och det
bidrar dessutom till transparens (Esaiasson et al. 2017, s. 228).
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Skillnaderna i detaljplanernas informationsrikedom och i hur de olika etapperna planerats kan
ha en betydelse för dokumentanalysen. Detaljplanen för etapp ett är relativt tunn och
kvalitetsprogrammet behandlar som tidigare nämnt i avsnittet inte etapp ett. Det kan medföra att
analysen av detaljplanerna och kvalitetsprogrammet lägger större vikt på detaljplaneområdet för
etapp två till fem. Skillnaderna i hur etapp ett har planerats bidrar till en obalans av information i
dokumenten och kan måla upp en bild av Rosendal som är något generaliserad. Dock gäller
översiktsplanen oavsett detaljplan i Rosendal och etapp två till fem representerar ytmässigt en stor
del av Rosendal, vilket kan anses nyansera perspektivet något.

4.2 Observation
Observationen syftar framförallt till att besvara uppsatsens tredje frågeställning gällande
förutsättningar naturmiljöer i Rosendal har för att fungera som en restorativ miljö. Som stöd
användes Grahns (1991) åtta karaktärer. Genom observation som metod kunde jag använda alla
mina sinnen och vara fysiskt närvarande, vilket enligt Grahn och Stigsdotter (2002, s. 61) är viktigt
för att kunna uppleva och få en helhetsbild av området. En observation i Rosendal besvarar dock
inte frågor om hur eller varför det ser ut på ett visst sätt (Parfitt, 2005, s. 100). Observationen ger en
uppfattning om ljud runt platsen, dofter, och känslor för trygghet i enlighet med Grahns (1991) åtta
restorativa karaktärer, och därför bidrar observationen till mer än enbart det visuella (Marshall &
Rossman, 2011, s. 139-140). En sammanställning av karaktärerna gjordes med hjälp av flera källor
för att få en bred beskrivning. Resultatet av sammanställningen framgår i tabell 1. Orden till
beskrivningarna av karaktärerna behölls till största delen för att undvika att innebörden ändras.
En solig förmiddag den 5 december 2018 gjordes en explorativ observation för att undersöka
observationsmetodens möjligheter i det relativt nybyggda området. Solvallsparken valdes ut som ett
lämpligt område att studera närmare då karaktärerna främst berör parker (Grahn, 1991, s. 7) och för
att parken är färdigställd till skillnad från andra planerade parker i Rosendal. En andra observation
genomfördes den 12 december 2018. Det var då gråmulet väder och tidvis snöfall. Bilder samt
fältanteckningar dokumenterades noggrant. Observationen genomfördes utifrån Grahns åtta
karaktärer (se tabell 1) och platsen värderades så sakligt som möjligt utifrån de teoretiska kriterierna
för en restorativ miljö (Marshall & Rossman, 2011, s. 139-140).
Under andra observationen medtogs ett utskrivet papper på tabell 1 och en karta (se figur 3)
över området för att underlätta orientering. Därför går det att argumentera för att den andra
observationen var mer fokuserad (ibid). Solvallsparken delades in i tre delar (se figur 3) benämns
som södra delen, norra delen och skogspartiet. Den södra delen utgör parkområdet med bland annat
tennisvägg, gräsmatta, och gungor. Den norra och södra delen avgränsas genom att parken blir
väsentligt mycket smalare på ett ställe. Den norra delen innefattar utegymet och lekplatser för yngre
barn. Hinderbanan och discgolfbanan hör till skogspartiet. Indelningen gjordes för att lättare kunna
göra en överskådlig observation av området. Se vidare bilaga 2 för bilder av Solvallsparken.
Det går att argumentera för att en observation av en park som inkluderas i kvalitetsprogrammet
hade varit logiskt. Detta är dock inte möjligt eftersom etapperna som ingår i kvalitetsprogrammet
inte är byggda ännu, eller håller på att byggas. Därför gjordes en observation av Solvallsparken i
etapp ett, vilket också är intressant eftersom det kan visa på eventuella skillnader i prioritering och
utformning av naturmiljön. Observationen av parken belägen i etapp ett kan även anses utjämna den
något bristande tillgången på information om etapp ett.
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4.3 Intervju
Ett samtal med Sara Ryttar, landskapsarkitekt vid Uppsala kommun, utfördes i ett tidigt skede i
arbetsprocessen och fungerade som en introduktion till området Rosendal. Ryttar har goda
kunskaper om Rosendal och samtalet gav tillgång till bland annat kvalitetsprogrammet som vid den
tidpunkten inte fanns tillgängligt på Uppsala kommuns hemsida. Denna del av metoden kan därför
ses som ett litet men dock viktigt komplement till de övriga metoderna. Under samtalet användes en
karta över Rosendal vilket gjorde konversationen mer interaktiv och informationen lättare att
sortera. Samtalet kan beskrivs som en semistrukturerad intervju då en intervjuguide användes och
flertalet följdfrågor ställdes under tiden (Bryman, 2016, s. 201). Restorativa miljöer och plan- och
styrdokument var intervjuguidens huvudsakliga teman och samtliga av dessa berördes. Frågorna
rörde dels generella frågor om naturmiljöer ur ett restorativt perspektiv och hur kommunen arbetar
med det i praktiken, och dels hur dessa frågor framställs i plan- och styrdokument för Rosendal.
Intervjun spelades in för att få en utförlig redogörelse om vad intervjupersonen sade. Eftersom
det är tidskrävande att transkribera intervjuer, transkriberades endast valda delar som ansågs mer
intressanta för uppsatsen (Bryman, 2016). Dessa delar från intervjun rör de beskrivningar som både
liknar och skiljer sig från plan- och styrdokumenten. Materialet analyserades tematiskt likt
dokumentanalysen (Kvale & Brinkmann, 2014), trots att materialet från intervjun var mindre
omfattande. Ett stort projekt som Rosendal involverar flera aktörer och därför skulle fler intervjuer
kunnat genomföras. Utifrån studiens syfte räckte det dock med informationen från en intervju då
fler intervjuer hade flyttat perspektivet från restorativa miljöer i plan- och styrdokumenten till att
lägga mer fokus på tjänstemännens eller byggherrarnas egna upplevelser av planeringsprocessen.

5. ANALYS AV PLAN- OCH STYRDOKUMENTEN
Avsnitt 5.1 redogör för hur restorativa miljöer representeras vilket belyser uppsatsens första
frågeställning. Avsnitt 5.2 till 5.5 redovisar och diskuterar värden som kopplas till beskrivningar av
naturmiljöer vilket syftar till uppsatsens andra frågeställning. De värden som finns kopplade till
naturmiljöer i plan- och styrdokumenten handlar om flera olika värden. Naturmiljöer är värdefullt
som en social träffpunkt och för den biologiska mångfalden som även beskrivs genom den
historiska, unika naturmiljön i området. Värdet attraktivitet identifierades och beskriver värdet av
naturmiljön i sig men även som en sammanhållen grönstruktur ur ett större perspektiv. Olika
prioriteringar kunde urskiljas till naturmiljöer som berör förtätning, samlade parkeringsplatser och
ekonomiska värden. En kortare analys av vissa värdens konsekvenser för utformningen av området
presenteras i avsnitt 5.6. Till sist följer en del av dokumentanalysen som behandlar ett
hälsoperspektiv i planeringen av Rosendal.

5.1 Restorativa miljöer i plan- och styrdokumenten
Restorativa miljöer beskrivs på flera olika sätt och kan sammanfattas som att handla om begrepp så
som rekreation, ekosystemtjänster och offentliga miljöer vilket syftar på parker och grönområden.
Begreppet rekreation är återkommande genom samtliga analyserade dokument när det kommer till
beskrivningar av naturmiljöer. Eftersom begreppet syftar till att återskapa exempelvis liv eller
psykisk och fysisk kraft (Grahn, 1991, s. 120), går därför beskrivningar av naturmiljöer som platser
för rekreation hand i hand med ett restorativt perspektiv.
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I översiktsplanen beskrivs restorativa miljöer enligt min tolkning, genom representation av
begreppet grönområden där det framgår att bland annat parker och skogsområden ingår. Följande
citat ur kvalitetsprogrammet är ett exempel på hur restorativa miljöer representeras: Stadens
grönytor och ekosystem, från skogsområden, parker till gröna gårdar, gatuträd och gröna tak
bidrar med många olika ekosystemtjänster. Grönområdena skapar avkopplande och rekreativa
miljöer i staden […] (Uppsala kommun, 2016c, s. 12). Grönområden är således ett relativt brett
begrepp. Noggrann läsning av den fördjupade översiktsplanen visade att det finns flera begrepp som
representeras vid resonemang kopplade till restorativa miljöer, trots att restorativa miljöer inte
beskrivs ordagrant. Restorativa miljöer representeras genom beskrivningar av fritidsfunktioner,
offentliga miljöer, rekreativa kvalitéer, parker, grönområden, mötesplatser, rekreativa resurser,
rekreation, gröna miljöer och grön struktur.
Restorativa miljöer beskrivs i detaljplanen för etapp två till fem likt beskrivningarna i de
översiktliga dokumenten. Ytterligare ett sätt som Uppsala kommun beskriver de miljöer som kan ha
en restorativ verkan uppmärksammades. Följande uttryck förklarar hur ett centralt parkstråk genom
Rosendal kan ses som ett komplement eller som alternativ till andra miljöer: Parken kompletterar
genom sin öppenhet den täta bebyggda miljön och utgör ur rekreationshänseende ett alternativ till
kringliggande skogsmiljöer (Uppsala kommun, 2016a, s. 7). Genom denna formulering ställs en
park och skogsmiljöer mot varandra som alternativ till miljöer för återhämtning. Karaktären vidd
representerar en öppen plats som ger utsikt. Öppenheten i parken som nämns i citatet ovan kan
tillåta en person att beskåda sin omvärld vilket kan vara till nytta för en som klarar av emotionellt
deltagande som aktivitet. Skogsmiljöer kan däremot tillgodose personers behov vars mentala styrka
passar in på SET-pyramidens lägsta nivå eftersom skogsmiljöer tillåter aktiviteter som kan utföras
utan att involvera andra människor som kan upplevas störande. Dessutom innehåller exempelvis
Stadsskogen objekt så som stenar, vilket skapar en kravlös relation mellan en stressad individ och
den yttre miljön. Under intervjun förklarade landskapsarkitekten att parkerna i Rosendal ska
komplettera varandra och ha olika inriktningar (Ryttar, 2018). Variationen av parker och
skogsmiljöer anser jag kan bidra till att täcka in fler av de behov som SET-pyramiden illustrerar.
I översiktsplanen finns en tydlig beskrivning av den tänkta funktionen för grönområden, där
flera av Grahns karaktärer går att identifiera. Vid stadens ytterkanter ska platser för vad som kan
tolkas som återhämtning finnas, vilket uttrycks i översiktsplanen som: I mer glesa delar av staden
och vid stadens rand finns större gröna områden, med möjligheter till avskildhet, lugn och tysthet
(Uppsala kommun, 2016b s. 29). Avskildhet tolkar jag som ett spår av karaktären refug och
beskrivningen av ljudmiljön kan kopplas till karaktären rofylldhet. Jag ser det som lovande att
karaktärerna återfinns så tidigt som i översiktsplanen för att naturmiljöer i Rosendal ska ges
förutsättningar att kunna utformas och användas som en restorativ miljö.
I kvalitetsprogrammet får ekosystemtjänster stort utrymme när restorativa miljöer representeras
och ekosystemtjänster beskrivs som: […] de funktioner hos ekosystemen som upprätthåller och
förbättrar livsvillkor och välmående för människan (Uppsala kommun, 2016c, s. 12). Till
beskrivningen av ekosystemtjänster hör även känslomässiga värden som skapar kvalitet i livet och
en god hälsa. Det kan ses som ett sätt att indirekt syfta till att skapa rum för både psykisk och fysisk
hälsa, vilket kommer diskuteras mer i avsnitt 5.7. I kvalitetsprogrammet sägs att bland annat parker,
skogsområden och gröna gårdar bidrar till ekosystemtjänster. Stadsskogen är en kulturell
ekosystemtjänst som står för rekreation, medan andra parker fyller en annan funktion: I Rosendals
parker kompletteras de kulturella ekosystemtjänsterna med mer stadsnära parkupplevelser som lek,
samvaro, blomsterprakt, fest […] (Uppsala kommun, 2016c, s. 12). Intressant är att i detta citat
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finns även karaktären samvaro tydligt framställt. Fler karaktärer än de som nämnts fanns även i
kvalitetsprogrammet. Det pekar på att Grahns karaktärer som kan bidra till att skapa restorativa
miljöer har följt med från översiktsplanen till kvalitetsprogrammet gällande Rosendal. I
kvalitetsprogrammet ges även ytterligare en dimension till beskrivningen av restorativa miljöer
eftersom det tar upp flera funktioner. Förutom att grönområden är avkopplande, renar de även
dagvatten, fångar upp partiklar i luften och erbjuder svalka under varma dagar.

5.2 Social träffpunkt
Ett genomgående tema i den fördjupade översiktsplanen och även i kvalitetsprogrammet handlar om
naturmiljöer som en social träffpunkt. I mindre utsträckning återfinns temat även i översiktsplanen.
Samtidigt som naturmiljöer beskrivs ha en rekreativ - eller en restorativ - funktion blandas ofta
sociala möten in i beskrivningen av naturmiljöer. Om hela utvecklingsområdet beskriver Uppsala
kommun (2018, s. 28):
De offentliga miljöerna inom utvecklingsområdena ska utformas så att de underlättar för möten mellan
människor. De ska fungera som rekreativa utemiljöer i närhet till bostaden som kompletterar både de större
gröna och blå strukturerna och de privata bostadsgårdarna inom Södra staden.

Det är i de offentliga rummen som möten ska ske. De offentliga rummen beskrivs bland annat som
torg, parker och grönområden (Uppsala kommun, 2018, s. 15), vilket överensstämmer med
uppsatsens definition på naturmiljöer. Den planerade funktionen för naturmiljöer kanske inte ger en
restorativ effekt i praktiken när samma yta både ska tillåta möten, vara en social plats och samtidigt
tillåta lugn och ro. Dock handlar Grahns (1991) karaktärer samvaro och rofylldhet både om sociala
möten och en plats som signalerar lugn. Här blir det tydligt att karaktärerna i verkligheten inte alltid
förekommer i sin renaste form eftersom karaktärerna redan i den översiktliga planeringen förs
samman. Enligt Kaplan (2001b) är faktorn kompatibilitet central för att ett landskap ska ge
restorativa effekter. Det möjliggör att se en naturmiljö som restorativ om miljön stödjer det en
person tänk sig att göra i miljön. Om en person har för avsikt att agera socialt i Rosendals
naturmiljö, och miljön tillåter det, är faktorn kompatibilitet uppfylld. Därför går det å ena sidan att
argumentera för att en miljö med social prägel i Rosendal kan vara restorativ beroende på vad de
besökande har för avsikt med besöket. Å andra sidan är de mest komplexa relationerna en människa
har relationen mellan andra människor vilket gör att inriktningen på naturmiljöer som sociala
träffpunkter kan vara problematiskt beroende på vilket stadie i SET-pyramiden en befinner sig. Vid
Alnarps rehabiliteringsträdgård var karaktären samvaro viktig först senare i behandlingen. Om en
person har återhämtat sig från en krävande miljö kan personen befinna sig i pyramidens över halva
och först då kan de mer sociala naturmiljöerna tillfredsställa personens behov.

5.3 Biologisk mångfald
Vid en närmare analys av detaljplanen för etapp två till fem har naturmiljöer med fokus på sociala
möten mer eller mindre suddats ut. Det sociala perspektivet kopplat till naturmiljöer finns
fortfarande i detaljplanen för etapp två till fem, men det är inte lika tydligt. Ryttar (2018) menade
dock att det sociala perspektivet på naturmiljöer är viktigt ända in i gestaltningsfasen. Istället är det
andra värden kopplade till naturmiljöer som är mer framträdande i detaljplanen för etapp två till
fem. Dessa värden handlar mer konkret om (Uppsala kommun, 2016a, s. 14):
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Dagens mestadels obebyggda miljö är intressant ur ett naturvärdesperspektiv. Det finns ett flertal ovanliga
djurarter och exemplar av månghundraåriga tallar. Både floran och faunan har betydelse i ett större ekologiskt
perspektiv. I stadsmiljö kan växtligheten ge rekreativa värden och ge ökad hållbarhet genom ekosystemtjänster.

Till beskrivningarna som rör restorativa miljöer finns ett värde i de växt- och djurarter som lever i
området och det faktum att en sådan miljö tar lång tid att växa fram. I citatet ovan nämns att
växtligheten kan ge rekreativa värden. Genom Grahns (1991) definition av rekreation och
karaktären artrikedom kan citatet tolkas som att Uppsala kommun har en restorativ miljö i åtanke. I
samtliga dokument är det dock oklart om det som ofta benämns som rekreativa miljöer är
restorativa miljöer enligt Hartigs kriterier för teorier om restorativa miljöer. Hartig (2005) skiljer på
teorier om miljöer som medger och främjar återhämtning. Det är svårt att genom enbart texten få en
känsla om naturmiljöerna handlar om miljöer som främjar återhämtning, eller om det är miljöer som
enbart medger återhämtning vilket enligt Hartigs definition inte är att betrakta som en restorativ
miljö. Genom uppsatsens observation och teorin om stödjande miljöer utreds detta närmare i kapitel
sex.
Följande citat understryker värdet av den äldre unika miljön i Rosendals omkringliggande
skogsområde: I Kronparken finns tallar som är upp till 350 år gamla. Tallbestånd av detta slag är
en stor brist i det brukade skogslandskapet […] (Uppsala kommun, 2016a, s. 20). Miljön är unik
och skulle ta århundraden att återskapa, om det ens är möjligt vilket även Ryttar (2018) resonerade
om på liknande sätt under intervjun. Denna naturmiljö i Rosendal är således värdefull på grund sin
sällsynthet. Ytterligare ett perspektiv på det biologiska värdet som tillskrivs just de gamla tallarna är
att de påminner om platsens historia vilket även kan kopplas till Grahns karaktär kultur. Det finns
en ambition att bevara historian på platsen vilket gör att tallarna ses som en tillgång. Höga tallar kan
likt en bokskog bidra till att skapa karaktären rymd. Jag tolkar det som att Uppsala kommun
beskriver Stadsskogen och Kronparken som unika, och att det i sig är betydelsefullt för området.

5.4 Attraktivitet
I den fördjupade översiktsplanen beskrivs naturmiljöers mångfald och stadsmiljöernas offentliga
rum som någonting attraktivt: Södra staden ska utvecklas till att vara attraktiv för alla som bor,
verkar och besöker området. Stadsmiljöer med attraktiva och väl fungerande offentliga rum och en
mångfald av naturmiljöer för rekreation är en grund för detta (Uppsala kommun, 2018, s. 6). Det är
tydligt att Uppsala kommun som avsändare vill ha naturmiljöer i utvecklingsområdet. De värden
som tillskrivs naturmiljö i detta fall handlar om attraktivitet och att rekreation i sig ses som
någonting värt att eftersträva. I den fördjupade översiktsplanen och i översiktsplanen är det även av
stor vikt att grönområden ska vara sammanhängande: När grönstrukturen hänger ihop får vi
sammanhängande miljöer för rekreation. Det blir också lättare att värna biologisk mångfald för
växter och djur och att dra nytta av flera ekosystemtjänster (Uppsala kommun, 2016b, s. 29).
Strävan efter en sammanhängande grönstruktur motiveras genom att det gynnar växt- och djurliv
men även med hänsyn till rekreationsmöjligheter.
I kvalitetsprogrammet beskrivs även det geografiska läget som strategiskt: Området har ett
strategiskt läge med närhet till både rekreationsområden och kommunikationsstråk (Uppsala
kommun, 2016c, s. 7). Det strategiska läget beskrivs utifrån närheten till rekreation och
kommunikation. Resonemanget om den unika naturmiljön som beskrevs i avsnitt 5.3 kan kopplas
ihop med strävan efter en sammanhängande grönstruktur och det strategiska geografiska läget. Jag
ser det som att strävan efter sammanhängande grönstruktur också handlar om det ”unika” med
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naturmiljöer och ”bristen” på naturmiljöer i städer på ett mer generellt plan. Strävan efter en
sammanhängande grönstruktur behöver därför inte enbart handla om att gynna djurliv och
rekreation. Jag tolkar det som att den senaste tidens urbanisering kan ha bidragit till att se
sammanhängande grönstrukturer i stadsmiljöer som någonting mer ovanligt och därför också mer
attraktivt. Därför görs tolkningen att Uppsala kommun framhäver stadsnära boendemiljöer med
närhet till sammanhängande sträckor av naturmiljöer som ett kulturvärde i sig, speciellt med tanke
på Rosendals närhet till Stadsskogen och Kronparken.

5.5 Prioriteringar
I detaljplanen för etapp ett beskrivs mycket lite om naturmiljöer. Naturmiljöer värderas dock högt
på grund av att naturmiljöerna är ekologiskt känsliga. Däremot upplever jag att naturmiljöerna
kanske ändå inte prioriteras tillräckligt: Rosendal ska innehålla en relativt tät bebyggelse med
möjlighet för många funktioner, men också grönområden av hög kvalitet (Uppsala kommun, 2010,
s. 2). Citatet ger intrycket att grönområden och dess höga kvalitet bokstavligen kommer i andra
hand trots det ”höga” värdet naturmiljöerna anses ha. Vidare i detaljplanen för etapp två till fem
jämförs ytan av parkmark med en tidigare detaljplan (Uppsala kommun, 2016a, s. 10):
Detaljplanen utgår i relativt stor utsträckning från markanvändningen i den befintliga detaljplanen och ger
därmed i begränsad grad ändrade förutsättningar. Den parkmark som finns i den gällande detaljplanen minskas
dock sammantaget i storlek. Bestämmelsen naturmark för en talldunge i norr föreslås ersättas med en
torgbestämmelse. Exploateringsgraden höjs.

Den totala mängden parkmark minskas och delar av det som tidigare utgjorde naturmark enligt en
äldre detaljplan blir till torg. Exploateringsgraden blir högre. Detta bekräftar det som framkom
under intervjun. Ryttar (2018) förklarade att naturvärden och sociala värden prioriteras i projektet.
Med naturvärden menas de arter som idag lever på platsen som behöver skyddas, naturliga
höjdskillnader och även det krondike som finns i området. Parker ses som en tillgång för de som
bor i stadsdelen och dessutom menar Ryttar att de djurarter som bevaras även kan vara en tillgång
för de sociala värdena, och skapa en mer intressant naturmiljö (Ryttar, 2018). Under intervjun
uttryckte landskapsarkitekten ambivalens över hur naturmiljöer hanterats i planeringsprocessen: I
detaljplaneprocessen så [paus] kanske man inte värderade naturvärdena så högt ändå. Där var det
ju mycket att få in så många bostäder som möjligt också på den här ytan. Så det är liksom ett
nollsummespel (Ryttar, 2018). Vidare förklarade landskapsarkitekten att nollsummespelet handlar
om balansen mellan antal bostäder, att värna om den natur som bör värnas om och de parker som
ska stärka den sociala funktionen i stadsdelen. Senare under samtalet uttryckte Ryttar en känsla av
att vilja få in bevarandet av naturvärden ännu tidigare i projektet. Dels för att säkerställa att de arter
som lever i området får en god livsmiljö och dels för att det kan visa sig svårt och ekonomiskt
kostsamt att försöka skapa helt nya miljöer till de arter som huserar i området (Ryttar, 2018). Ett
argument som används när detaljplanen beskriver vad som kan tolkas som förtätning, är att det
effektiviserar markanvändningen: Genom att bygga högt och koncentrerat används marken
effektivt, vilket innebär att större ytor kan sparas för parker och torg (Uppsala kommun, 2016a, s.
59). Förtätningen motiveras genom argumentet att det ger mer plats till bland annat parker.
Närheten till parker är ur ett restorativt perspektiv positivt. Men hur blir det när många människor
ska dela på ytan? Ytterligare ett argument för förtätningen kopplat till restorativa miljöer handlar
om samlade parkeringsplatser. Genom att bygga parkeringshus i området minskas antalet
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parkeringsplatser på gårdarna vilket: […] möjliggör grönskande gårdar med stora träd och
odlingar (Uppsala kommun, 2016a, s. 58). Detta resonemang återfinns i både detaljplanen för etapp
två till fem och kvalitetsprogrammet. Grönskande gårdar som går att se genom en titt ut från
bostäders fönster kan vara återhämtande för den psykiska hälsan. Därför ser jag tanken om ett
samlat parkeringshus som positivt och hänvisar till Kaplans (2001a) forskning om att fönstervyn
kan vid upprepade tillfällen ge en restorativ effekt. Genom att gårdarna innehåller grönska istället
för hårdgjorda parkeringsytor kan det påverka människors psykiska hälsa positivt.
Spår av ekonomiska värden i resonemang om naturmiljöer fanns i den fördjupade
översiktsplanen genom exemplet: Tillgång till parker, natur och vattenmiljöer inom de offentliga
miljöerna höjer även det ekonomiska värdet på befintliga och kommande bebyggelsemiljöer
(Uppsala kommun, 2018, s. 42). Citatet ovan visar hur ett ekonomiskt värde kopplas till
naturmiljöer i Södra staden. Naturmiljöer ses som en tillgång och något attraktivt för
utvecklingsområdet och på så sätt finns det även ekonomiska incitament till att skapa eller bevara
dessa naturmiljöer. Det får mig att fundera på vad som egentligen väger tyngst, det ekonomiska
värdet av att bevara och skapa naturmiljöer eller den faktiska närvaron av och möjligheten att kunna
vistas i naturmiljöer?

5.6 Utformning
När det kommer till utformningen av Rosendal påträffades i detaljplanen för etapp två till fem och i
kvalitetsprogrammet ett genomgående tema som förklarar hur vissa värden kopplat till naturmiljöer
direkt påverkar utformningen av Rosendal. Vattenstråk beskrivs i plan- och styrdokumenten ha ett
ekonomiskt och ekologiskt värde, fylla en funktion för hantering av dagvatten och i
kvalitetsprogrammet sägs det även ha ett estetiskt värde. Ett befintligt dagvattenstråk kommer
användas för att skapa inslag av vatten i Rosendal. Jag tolkar vatten som ett element som kan bidra
till en restorativ effekt med tanke på Kaplan och Kaplans (1989) beskrivning av fascination. Ett
vattendrag skulle likt en solnedgång kunna fånga ens uppmärksamhet och därmed låta den direkta
uppmärksamheten vila. Ulrichs (1993) teori beskriver platser nära vattendrag som evolutionärt
säkra platser vilket också motiverar inslag av vatten i stadsdelens naturmiljöer. Grahn beskriver inte
vatten i sig som en karaktär men ljudet av vatten beskrivs i karaktären rofylldhet. Därför är det väl
motiverat att ta tillvara på de vattendrag som finns i området i ett försök att behålla elementet som
kan bidra till att skapa en restorativ miljö.
Mer om värden och konsekvenser för områdets utformning visades i kvalitetsprogrammet. Där
blev det klart att Uppsala kommuns perspektiv skiljde sig från Grahns teori SRT på en punkt. Till
karaktären vidd hör beskrivningen öppen plats som ger utsikt, till exempel en äng. Uppsala
kommun (2016c, s. 46) prioriterar dock inte karaktären vidd i Rosendals naturmiljö:
På den gamla golfbanan finns idag en intressant ängsflora med arter värdefulla för områdets insektsfauna. Då
Rosendals parker behövs för aktivitet och rekreation är utrymmet för ängsmark begränsat. Stora möjligheter
finns däremot att utnyttja taklandskapet för olika typer av ängsytor.

Här krockar det täta stadsbyggnadsidealet med det restorativa perspektivet i planeringen. Samtidigt
som parker behövs för rekreation, ges ängsmarken inget värde trots att ängsmark enligt SRT kan
bidra till att skapa en restorativ miljö. Beroende på vilka som får tillgång till dessa takytor med
ängsmark kan taklandskapet med en av Grahns karaktärer utgöra en restorativ miljö för en del
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människor. Jag ser det dock mer som ett försök att hänga med i debatten om hållbar utveckling än
ett försök att skapa en restorativ miljö.
Stadsskogen och Kronparken är framträdande naturmiljöer i detaljplanen för etapp två till fem.
Därför föreslås att skapa synliga entréer till platserna. Inslag av skogens material återfinns även i
vissa parker som planeras i Rosendal (Ryttar, 2018). Utifrån SRT görs bedömningen att inslag av
naturliga element kan vara positivt ur ett restorativt perspektiv. En person som är utmattad är i
större behov av en miljö med lägre krav där de naturliga elementen kan illustrera objekt som
människor har en enklare relation till.

5.7 Hälsoperspektiv lämnas oproblematiskt
Uppsala kommun skapar i beskrivningar av naturmiljöer och även i andra sammanhang, vad som
kan tolkas som ett något begränsat perspektiv på hälsa. Det framgår av plan- och styrdokumenten
att hälsoperspektivet beskrivs utifrån aktiviteter som kräver en fysisk ansträngning. Efter noggrann
läsning av plan- och styrdokumenten för Rosendal märktes hur begreppet hälsa och välbefinnande
används parallellt med varandra: Parker, naturområden och vattendrag i staden har stor betydelse
för människors välbefinnande och hälsa, för biologisk mångfald och för kommunens identitet
(Uppsala kommun, 2018, s. 42). Citatet kan ge en känsla av att välbefinnande associeras till den
psykiska hälsan medan hälsa mer fokuserar på den fysiska hälsan. I citatet finns en koppling mellan
natur och människors välbefinnande och hälsa vilket sätter människan i relation till naturmiljön.
Dock känns relationen underförstådd eftersom en förklaring till varför naturen har betydelse för
människors välbefinnande saknades. Bara att naturen har betydelse framfördes.
Hälsa för stadens invånare kan även beskrivas utifrån ett perspektiv som rör hållbar utveckling
och planetens gränser: Förnybara och giftfria material lägger grunden för hög resurseffektivitet,
god folkhälsa och välfärd (Uppsala kommun, 2016a, s. 11). Citatet ger en något bredare syn på vad
hälsa kan innebära. Färdmedel och resor som kräver fysisk aktivitet är något som prioriteras i
Rosendal. Gågator ingår i Grahns beskrivning av karaktären samvaro, vilket motiverar följande
citat. När gång- och cykelvägar beskrivs uttrycks i den fördjupade översiktsplanen att: Aktiva resor
är också relevanta för kommunens målsättningar för folkhälsa […] (Uppsala kommun, 2018, s. 66).
Därför går det att argumentet för att resonemanget bidrar till att se hälsa ur ett fysiskt perspektiv,
snarare än ur ett psykologiskt perspektiv. Jag menar inte att det fysiska perspektivet på hälsa inte är
viktigt, utan jag menar snarare att det fysiska perspektivet på hälsa tar över. Därför finns det lite
utrymme för den psykiska hälsan i planeringen av Rosendal.
Det fysiska perspektivet på hälsa går även att identifiera när Uppsala kommun i detaljplanen för
etapp två till fem beskriver planområdets förutsättningar för rekreation: I södra Rosendal har det
byggts en tennishall. Stadsskogen används för löpning, cykling och promenader. Området kan
utifrån detta sägas präglas av sport- och fritidsaktiviteter (Uppsala kommun, 2016a, s. 59). Trots
att stadsskogen på andra ställen i plan- och styrdokumenten beskrivs som en plats för avkoppling,
ger analysen intrycket av att synen på Stadsskogen är starkt kopplad till fysiska aktiviteter av olika
slag. Ur ett restorativt perspektiv kan genom SET-pyramiden förstås att fysiska aktiviteter inte är till
för alla, det beror på hur individen mår psykiskt. Det starka fokus på just fysiska aktiviteter kan
kopplas till Alnarps rehabiliteringsträdgård, där trädgårdsodling användes som fysisk aktivitet för
att skapa positiva hälsoeffekter för terapideltagarna. Med stöd i SET, är det positivt att naturmiljöer
erbjuder aktiviteter av olika slag som förhoppningsvis tillåter besökande att finna något som passar
ens behov. Ur ett större samhällsperspektiv anser jag att det blygsamma utrymmet det psykiska
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perspektivet på hälsa får i plan- och styrdokumenten kan sägas förstärka den tabu som finns i
samhället kring psykisk ohälsa.

6. OBSERVATION AV SOLVALLSPARKEN
Vid det andra observationstillfället delades området upp i tre delar för att lättare kunna få en
översiktlig bild av parken. I uppsatsen nämns parkens delar enligt min indelning (se avsnitt 4.2).
Trots att delarna ibland beskrivs självständigt bör parken ses som en helhet. Anledningen till att
skogspartiet tagits med i parken är för att hinderbanan utgör en naturlig förbindelse mellan parkens
delar och skogspartiet. Nedan redovisas det insamlade materialet från observationerna efter Grahns
(1991) åtta karaktärer för en stödjande miljö. Ordningsföljden på karaktärerna är huvudsakligen den
samma som enligt tabell 1, men ibland överlappar vissa karaktärer varandra.
Samtliga delar av parken uppfyller karaktären rofylldhet när det kommer till renligheten, då
parken var fri från skräp. Det fanns en del människor som jag mötte men ingen människa som
störde. Parken signalerar varken lugn eller försiktighet eftersom den är skapad för fysisk aktivitet
(Ryttar, 2018). Det gör att parken trots renligheten inte uppfyller karaktären rofylldhet. I
skogspartiet blev jag störd av en närgången lösspringande hund. Den erfarenheten bidrar till ett
mindre rofyllt intryck. Vidare får erfarenheten mig att fundera över hur denna plats upplevs
sommartid eftersom det förmodligen är fler människor i rörelse då än under en förmiddag i
december. Med tanke på att det bor många människor på liten yta går det att förvänta sig att möta
människor som eventuellt kan upplevas störande.

Figur 3. Karta över Solvallsparken i Uppsala, byggår 2016. Egen indelning av parkens delar. Den norra och
södra delen av parken har i sig tydliga gränser medan skogspartiet egentligen inte har någon gräns.
Skogspartiets gräns på kartan är därför imaginär. Källa: Landezine, u.å.
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När det kommer till parkens ljudupplevelser uppfyller de inte karaktären rofylldhet. I norra delen
hördes trafik från både Rosendalsvägen och Vårdsätravägen. Även buller från det pågående bygget
av resterande etapper kunde höras, dock är det ett ljud som inte kommer finnas i framtiden. Ljudet
från trafiken på Vårdsätravägen hördes starkare i södra delen. Fågelkvitter kunde höras inne i
skogspartiet, men inte ute i parken. Genom att ljudmiljön förändrades bidrog det till att skapa en
känsla av att komma in i en annan värld vilket gör att karaktären rymd uppfylls i skogspartiet.
Vid första observationstillfället fanns ingen snö på marken och det var tydligt att ”stigarna” är
anlagda av människor. Det tunna snötäcket vid andra observationen täckte de stigar i skogspartiet
som tillhör hinderbanan vilket gav ett naturligt sammanhang och markytan upplevdes mer naturligt
skapad. I detta fall bidrog snötäcket till att skapa karaktären vildhet. Den vita snön låg lätt på träden
och de mossbelupna stenarna, vilket verkligen lever upp till karaktären vildhet. Tjocka trädstammar
i skogspartiet vittnar om ett naturligt sammanhang. Själva skogspartiet uppfyller karaktären vildhet
i och med att ingen människa har skapat skogen - den är självsådd. Det finns ett myller av stigar
inne i skogen, både av större och mindre slag som kan uppfattas som äldre stigar i enlighet med
karaktären vildhet. I parkens norra och södra delar finns det mycket lite som kan karaktäriseras som
vildhet. Skogsdungen i den södra delen mot Vårdsätravägen må vara självsådd och sparades vid
parkens uppförande (Ryttar, 2018), men jag upplevde att skogsdungen saknar sammanhang och
därför inte kan ses som karaktären vildhet.
Parkens norra och södra delar bjuder inte in till visuella upptäckter av olika växt- och djurarter
som kan karaktäriseras som artrikedom. Den plats de olika aktiviteterna upptar, tar fokus från de få
planteringar som finns. Skogspartiet däremot lever upp till denna karaktär med den biologiska
mångfalden som finns där. Återigen har parken ett tydligt fokus på lek och rörelse vilket kan vara en
förklaring till att mindre fokus lagts på att skapa artrikedom i parkens norra och södra delar.
Närheten till skogspartiet som är en del av Stadsskogen bidrar till att karaktären artrikedom kan
upplevas i parken.
Det tunna snötäcket som fanns vid andra observationen bidrog till att skapa rymd i skogspartiet
och gav ett mjukare sammanhängande intryck. Jag kan tänka mig att grönskan under sommaren
även kan bidra till en sammanhängande, levande helhet. Karaktären rymd beskriver att en inte ska
behöva fundera var parkens gränser går. Skogspartiet närmast parken är mer öppet, för att sedan bli
tätare längre in och stigarna smalare en bit in i skogen. På så sätt finns det gränser även i skogen,
dock behöver en inte direkt fundera var dessa gränser går. Parkens norra och södra delar har tydliga
gränser med två vägar på kortsidorna, ett bostadsområde på ena långsidan och skogspartiet på den
andra långsidan. Därför behöver en inte fundera var gränserna går och parken i sig är öppen vilket
ger ett rymligt intryck. Att komma in i parken kan för vissa upplevas som att komma in i en annan
värld - en värld full av lek och aktiviteter. Jag tolkar det dock som att Grahn menar att karaktären
rymd bör präglas av lugn samtidigt som utrymmet är stort, vilket gör att denna karaktär ändå inte
kan räknas som uppfylld i parken, däremot uppfylls den i skogspartiet.
Parken är väldigt öppen, utan egna rum i sig. Står en vid ena kortsidan går det att se till den
motsatta kortsidan i den avlånga parken. Det finns en stor gräsyta som ger utsikt och dessutom finns
flera upphöjda sittplatser som också ger ytterligare uppsikt över parkens delar. Löparbanan som är
anlagd genom parken uppleves förstärka karaktären vidd då löparbanan går längs hela långsidan av
parken. Skogspartiet däremot uppfyller inte karaktären vidd utan skogspartiet kan snarare upplevas
mer som en vägg. Jag upplevde en skarp kontrast mellan den höga, mörka skogen och den öppna
parken.
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Karaktären refug var svår att identifiera i parken. Enligt Grahns beskrivning skulle barnets koja
kunna vara av sådan karaktär, där barnet kan vara sig själv och samtidigt utforska och leka. Det
fanns ett krypin för mindre barn i norra delen av parken. I skogspartiet fanns det en koja byggd av
pinnar från skogen som smälte in i sammanhanget. Den såg ut att vara spontant byggd. I övrigt
upplevs parken som ett enda stort rum, bortsett från planer för tennis, paddel och andra bollsporter.
Helhetsintrycket var dock att parken är öppen. Paddelbanorna är som en glasbur vilket kan ses som
omslutande och tryggt för vissa personer. Men upplevelsen skulle SET förklara beror individens
mentala styrka och betydelsespelrum. Därför känns parken som helhet inte omslutande och trygg i
enlighet med karaktären refug. Den karta (figur 3) som visar Solvallsparken ger ett intryck av att
träden som är markerade i form av runda gröna cirklar, ser ut att vara både av samma sort och av
samma storlek. Ett besök på platsen ger en helt annan uppfattning. Karaktären refug upplever jag
tydligare på kartan än i verkligheten. Tillexempel upplevs träden mot det vitmarkerade området
”gardencenter” i övre delen av kartan, glesare ifrån varandra i verkligheten. Det kan därför bidra till
att sänka känslan av karaktären refug, då intrycket av en rumsindelning i parken minskar.
Skogspartiet kan fungera som en avskärmning från aktiviteterna i parken. Karaktären refug bör
vara omslutande och trygg vilket skogspartiet skulle kunna gestalta. Dock tolkar jag skogspartiet
som för stort geografiskt område för att upplevas som omslutande. I skogspartiet finns dessutom en
discgolfbana som förmodligen ökar flödet av både människor och flygande föremål. Därför blir
karaktären refug som står för trygghet, svår att applicera.
Solvallsparken är starkt präglad av karaktären samvaro. Det är en social arena som möjliggör
möten mellan människor. Det finns flertalet aktiviteter att utföra, och det finns även sittplatser som
tillåter andra att observera de aktiviteter som pågår i parken. Med discgolfbanan i skogspartiet kan
även den delen av parken utgöra karaktären samvaro. Framförallt är det den norra och södra delen
som har denna karaktär. Parken bjuder in till gemenskap med flertalet aktiviteter anpassade efter
olika åldrar och dessutom utgör löparbanan inklusive en cykelbana som går runt parken, ytterligare
tillfälle för samvaro. Trots att aktiviteterna är uppdelade efter ålder i parkens norra och södra delar,
binder löparbanan ihop den långsmala parken och kan bjuda in till gemenskap.
Grova trädstammar i skogspartiet ger en viss hint om trädens ålder och det förflutna vilket kan
erbjuda fascination för tidens gång. Om det gick att se Uppsalas stadssilhuett med slottet och
domkyrkan skulle det kunna ha bidragit till att uppfylla karaktären kultur. Men siken är skymd av
diverse träd och byggnader. Karaktären kultur finns därför i begränsad form. Karaktären kultur
beskrivs också stå för symboler för mänskliga värderingar. Solvallsparken kan med sin inriktning på
fysiska aktiviteter sägas spegla värderingar i dagens samhälle angående den allmänna trenden om
att vara fysiskt aktiv.
Solvallsparken är starkt präglad av naturmiljö som en social träffpunkt och det sociala
perspektivet som tydlig finns både i den fördjupade översiktsplanen och i kvalitetsprogrammet.
Trots att majoriteten av de plan- och styrdokument som analyserats i uppsatsen skrevs innan eller
samtidigt som Solvallsparken byggdes, utesluter det inte att perspektivet på naturmiljöer som en
social träffpunkt kan ha funnits i tidigare gällande plan- och styrdokument. Som en avslutande
kommentar till observationen vill jag påpeka att jag upplevde det täta stadsbyggnadsidealet i delar
av etapp ett som beskrivits i plan- och styrdokumenten.
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7. AVSLUTANDE DISKUSSION
Syftet med uppsatsen har varit att ur ett restorativt perspektiv analysera relationen mellan människa
och naturmiljö i planeringen av området Rosendal i Uppsala. Till hjälp att uppnå syftet ställdes en
första frågeställning; hur representeras restorativa miljöer i plan- och styrdokument för Rosendal?
Genom plan- och styrdokumenten har jag gjort tolkningen att restorativa miljöer representeras på
flera olika sätt, genom olika begrepp kopplade till naturmiljöer. Sammanfattningsvis kan tre
begrepp representera de restorativa miljöerna - rekreation, ekosystemtjänster och offentliga miljöer.
Resultatet kan för vissa upplevas förvånande då offentliga miljöer i sig kan ha en viss klang och
kanske inte är det första som associeras med en återhämtande miljö. Eftersom parker går under
Uppsala kommuns definition av offentliga miljöer blir resultatet enklare att relatera till. Restorativa
miljöer som ekosystemtjänster fanns representerade i översiktsplanen men var sedan frånvarande
fram till kvalitetsprogrammet. Bortsett från det identifierades ingen direkt skillnad i hur restorativa
miljöer representeras i plan- och styrdokumenten. Däremot visade resultatet att värden kopplade till
naturmiljö till viss del skiljde sig sett till plan- och styrdokumenten utifrån olika skalnivåer, vilket
leder oss in på frågeställning nummer två.
Uppsatsens andra frågeställning löd; vilka värden kopplas till naturmiljö i plan- och
styrdokumenten, och vilka konsekvenser får det för områdets utformning? De värden som kopplas
till naturmiljö handlar om naturmiljöer som social träffpunkt, biologisk mångfald, attraktivitet och
jag fann även att naturmiljöer prioriteras olika i vissa fall. Naturmiljöer har ett högt socialt värde
och ses som en plats för människor att mötas. Naturmiljöer som någonting attraktivt handlar om att
miljön i sig ses som attraktiv och erbjuder återhämtning. Rosendals strategiska läge med närhet till
naturmiljöer bidrar till attraktiviteten och sammanhängande grönområden förstärker bilden av
naturmiljöer som attraktiva. I detaljplanen för etapp två till fem blev det tydligt att värden som
tillskrivs naturmiljöer handlar om biologisk mångfald, de arter som huserar i området och i
slutändan utgör den unika miljön som finns i området. Naturmiljöer konkurrerar dessutom med
andra värden så som ett tätt stadsbyggnadsideal och är därför inte alltid av högsta prioritet. Det
finns ett ekonomiskt värde kopplat till naturmiljöer men det ekonomiska värdet var inte
framträdande i dokumenten. Trots det, är det rimligt att ett ekonomiskt perspektiv har en stor
betydelse för Uppsala kommun och byggherrar som är involverade i projektet. Det faktum att det
något smala perspektivet på hälsa lämnas oproblematiserat och att det psykologiska perspektivet på
hälsa ges lite utrymme kan sägas förstärka tabun om psykisk ohälsa i samhället. Kanske finns det
fler områden i Uppsala som planeras eller har planerats med en obalans i hälsoperspektivets två
sidor, vilket kan bidra till att platser som skapas inte är tillfredsställande för individer som saknar
den mentala kraften att utföra fysiska aktiviteter.
När det kommer till skalnivån visar resultatet en skillnad framförallt gällande det sociala
perspektivet på naturmiljöer, beroende på vilken skalnivå plan- och styrdokumenten hade. Det
sociala perspektivet som landskapsarkitekten menade är viktigt genom hela processen var näst intill
borttappat i detaljplanen för etapp två till fem. Det återfanns dock tydligt både i den fördjupade
översiktsplanen och i kvalitetsprogrammet. Den observerade Solvallsparken har en stark social
prägel trots att den inte omfattas direkt av kvalitetsprogrammet. En skillnad upptäcktes även i
skalnivån gällande strävan efter en sammanhängande grönstruktur. Strävan fanns i de översiktliga
dokumenten vilket i kvalitetsprogrammet blev mer konkret. Kvalitetsprogrammet beskrev vilka av
stadsdelens parker som hänger ihop och hur människan kan röra sig genom dessa.
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Andra delen av frågeställning nummer två rör utformningen av Rosendals naturmiljöer. Hela
Rosendal är inte byggt ännu. Av de plan- och styrdokument som behandlats dras slutsatsen att det
täta stadsbyggnadsidealet ger en direkt påverkan på stadsdelen, åtminstone på det som observerats
för etapp ett. Om ängsmark går att återfinna på taken återstår att se. Delar av byggnadsmaterialet till
vissa parker inspireras av de närliggande skogarna och inslag av vatten i Rosendal kommer att vara
fortsatt närvarande vilket kan kopplas till att biologisk mångfald ses som ett värde tillskrivet
naturmiljöer.
Den tredje och sista frågeställningen var; vilka förutsättningar har naturmiljöer att fungera som
restorativa? Frågan besvarades genom observationen och exemplet Solvallsparken i Rosendal. I
parkens norra och södra delar kunde jag inte identifiera karaktärerna rofylldhet, vildhet, artrikedom
och rymd. I skogspartiet däremot finns karaktärerna vildhet, artrikedom och rymd. Skogspartiet har
potential till att även uppfylla karaktären rofylldhet om besökare slipper bli störd av andra. Vid
observationen blev jag dock störd vilket bidrog till att jag inte anser karaktären uppfylld, trots att
ljudmiljön var rofylld. Vidd fanns i parkens norra och södra delar men inte i skogspartiet.
Karaktären refug upplevdes inte på ett tydligt sätt i någon av parkens delar. Dock fanns en koja för
barn, men inte något som är tryggt och omslutande för en vuxen. Samvaro är parkens alla delar
präglad av. Karaktären kultur finns i skogspartiet i form av äldre träd men i övrigt gick inte
karaktären kultur att finna i Solvallsparken. Karaktärerna refug, vildhet och rofylldhet var viktiga i
början av terapin vid Alnarps Rehabiliteringsträdgård. Eftersom endast en av dessa karaktärer,
vildhet, återfinns tydligt i Solvallsparkens skogsparti kommer uppsatsen till slutsatsen att parken
inte har rätt förutsättningar att fungera som en restorativ miljö för en person som befinner sig på den
nedre halvan av SET-pyramiden. För en person som befinner sig högre upp i pyramiden och är
nyfiken på miljön har Solvallsparken betydligt bättre förutsättningar att fungera som en restorativ
miljö då karaktärerna rymd, artrikedom och vidd finns i delar av parken. Den starka sociala
inriktningen och karaktären samvaro som Solvallsparken har, gör att naturmiljön inte är utformad
för att kunna fungera som en restorativ miljö för alla.
Grahn (2011) beskriver begreppet stödjande miljöer som en synonym till restorativa miljöer.
Det upplever jag krockar en aning med Hartigs (2005) beskrivning om vad teorier om restorativa
miljöer ska innehålla - teorin ska beskriva miljöer som främjar återhämtning för att miljön ska ses
som restorativ. Vid närmare eftertanke kan Grahns begrepp stödjande miljöer förstås handla om
hans teori och inte om begreppet som sådant. Enligt Grahns teori SET, är en miljö stödjande när
miljön tillgodoser en persons olika behov sett till personens psykiska och fysiska förmåga. Det ser
jag som en miljö som främjar återhämtning. Därför går det att argumentera för att när begreppet
stödjande miljöer används inom SET, beskriver det även en restorativ miljö i Hartigs (2005)
bemärkelse.
Gällande Hartigs (2005) tre kriterier som teorier om restorativa miljöer ska uppfylla görs
tolkningen att ART och SET innehåller samtliga kriterier, i varierande omfång. Jag tolkar det som
att det specifika (ett) en person återhämtar sig från är enligt ART återhämtning från ansträngningen
att hålla tillbaka konkurrerande stimuli, kopplat till den direkt riktade uppmärksamheten. Genom att
en person upplever fascination (två) kan personen låta den direkta uppmärksamheten vila och
därmed förnyas anpassningsresurserna. Tidsperspektivet är dock vagt beskrivet och det hade jag
svårt att uppfatta. Hartig (2005) menar att teorins tidsperspektiv handlar om att gå från att ha lösa
tankar i huvudet till att kunna reflektera över betydelsefulla saker. Jag uppfattar att ART beskriver
miljöer som främjar (tre) återhämtning på ett relativt övergripande sätt genom de fyra centrala
faktorerna. Fascination och exemplet solnedgångar upplever jag mer konkret och därför lättare att
!26

relatera till. Det specifika tillstånd (ett) som SET beskriver att en person återhämtar sig från
upplever jag inte är lika specificerat som i ART. SET kan ha flera olika utgångspunkter angående
vad en återhämtar sig från som exempelvis kan vara trötthet, missbruk och psykoser vilket nämns i
bilden till pyramiden. Jag ser det som att återhämtningsprocessen beskrivs med resurser (två)
genom begreppet betydelsespelrum. Tidsperspektivet finns tydligt i SET genom beskrivningen av
de olika stadier som pyramiden illustrerar. SET har tydliga beskrivningar om miljöer som främjar
(tre) återhämtning genom Grahns åtta karaktärer.
Det var intressant hur utvecklingen av de teorier som presenterats i arbetet kunde följas. När jag
gick tillbaka till ursprungskällorna blev det delvis svårt att känna igen sig jämfört med nyare artiklar
inom ämnet. Jag fann dock stöd för min iakttagelse om teoriernas utveckling i bland annat
Bengtsson med kollegor (2018) som specifikt konstaterade att SET under årens gång har utvecklats
från då Grahn (1991) presenterade teorin första gången.
För framtida studier kan det vara intressant att bygga vidare på min studie genom att undersöka
andra stadsdelar i Uppsala eller jämföra olika kommuners plan- och styrdokument ur ett restorativt
perspektiv. Trots att relationen mellan människa och enkla objekt som återfinns i naturmiljöer är en
utav de enklaste relationerna, är relationen mellan människa och naturmiljöer när det kommer till
samhällsplanering och planering av Rosendal mer komplex.
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BILAGOR
Bilaga 1 - intervjuguide
Inledning
• Hur mycket tid har vi till förfogande?
Upplägg, först mina frågor kopplade till återhämtning. Sen mer specifikt om Rosendal.
• Spela in?
• Hur länge har du jobbat på Uppsala kommun?
• Kan du berätta om din roll och arbetet med Rosendal?
Rosendal
• Vilka dokument finns till Rosendal? (som visar ambitioner, visioner eller grönt)
Restorativa miljöer
• Hur går det till (generellt) när ni planerar miljön mellan husen och parker?
• Vad prioriteras i planeringen av naturmiljöer? Finns det något som går före? Ex. ”vi brukar alltid
göra såhär” eller ekonomiska skäl. Varför?
• Finns det något som bortprioriteras i planeringen av naturmiljöer? Ex. yta tidigare grönområden.
Varför?
• Vad är viktigt för dig när du planerar grönytor och parker? Vad prioriterar du själv gärna? E.x
sittplatser, vattendrag osv.
• Upplever du att det finns extra mycket av ett visst planeringsideal vid planeringen av naturmiljöer
och parker?
• Naturmiljöer har visat sig ha en positiv inverkan på återhämtning/stress, hur jobbar ni med det?
Plandokument
• Hur upplever du parker, bostadsgårdar, och naturmiljöers utrymme i planprogrammet/
detaljplanen? Hur tror du att det utrymme dessa platser får i planprogram/detaljplan förhåller sig
till hur miljön sedan utformas på riktigt?
• Hur upplever du att man i branschen pratade om naturmiljöer, parker och bostadsgårdar förr? Hur
upplever du att man pratar om dessa områden idag?
• Vem har störst inflytande på hur det blir i slutändan? Vem: planerare, politiker, byggherrar. Det:
parker, grönytor, bostadsområden.
• Finns det olika önskemål/ambitioner hos olika aktörer? Ex. Inom kommunen, byggherrar,
närboende. Hur skiljer sig önskemålen/ambitionerna?
• Hur blev utfallet i förhållande till politikernas vision? Planerarnas vision?
Avslutning
• Har du något att tillägga?
• Om det blir aktuellt, kan jag kontakta dig igen?
• Tack.

!30

Bilaga 2 - bilder Solvallsparken

Den övre bilden visar det som i arbetet benämns som den norra delen. Den undre bilden visar södra delen av
Solvallsparken. Källa: Landezine, u.å.
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En stig i skogspartiet, bilden är tagen av författaren.
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