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Förord 
Denna C-uppsats är skriven under höstterminen 2012 i kulturgeografi som ett avslutande på 

kursen Samhällsgeografi C.  

 Jag skulle vilja framföra ett stort tack till min handledare Sofia Cele för allt stöd och 

engagemang under uppsatsens gång. Alla synpunkter har varit värdefulla för 

sammanställandet och utförandet av uppsatsen. 

 Jag skulle även vilja tacka Stefan Hanna, ordförande Gatu- och samhällsmiljönämnden i 

Uppsala kommun; Maria Borup, landskapsarkitekt och planarkitekt på Thyréns AB i 

Stockholm; Elisabeth Berglund, Arkitekt och chef för stadsutveckling på Thyréns AB i 

Stockholm; Lars Johansson, stadsträdgårdsmästare i Solna stad; Mats Tapper, arbetschef Peab 

i Uppsala kommun; Helena Espmark, landskapsarkitekt i Uppsala kommun; Maria Gardfjell, 

kommunalråd Miljöpartiet i Uppsala kommun; Tom Karlsson, gatu- och parkchef på kontoret 

för samhällsutveckling i Uppsala kommun och Per Westerlund, Parkdriftansvarig i Uppsala 

kommun som delade med sig av sina erfarenheter och åsikter. Utan er hade denna uppsats inte 

varit möjlig. Till sist skulle jag även vilja tacka alla som läst och kommenterat min uppsats 

vilket har lett till stora förbättringar av materialet.  

 

Marlene Gustafsson 

Uppsala januari 2013 
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1. INLEDNING 

 

Majoriteten svenskar bor idag i städer. Städer har blivit trendigare med åren och fler än 

någonsin väljer idag att flytta till mer urbana platser. Den ökade urbaniseringstakten har 

medfört ökad byggnation och förtätning av stadsmiljön. Efterfrågan på stadslivet är 

fortfarande stor och många som vill bo i staden står idag utan bostad.
1
 Idag flyttar till exempel 

två fulla bussar med människor till Stockholm varje dag.
2
 För att kunna ha ett utbud som 

matchar efterfrågan kan städer komma att förtätas ytterligare. För att förtätning ska vara 

möjlig, offras eller hamnar flera grönområden i kläm för bostadsbyggandet. Mycket natur, 

park och trädgård försvinner från människans närhet samtidigt som flera studier visar att 

grönska är viktigt för människans välbefinnande men även för städers hållbarhet.
3
  

Forskare uppskattar att det år 2030 kommer att bo över fem miljarder människor i 

världens städer.
4
 År 2050 beräknas hela 90 % av den svenska befolkningen bo i urbana 

miljöer.
5
 För att grönskan ska ha en roll i den förtätade staden måste planerare, arkitekter, 

politiker och byggbolag planera och bygga på rätt sätt. Urbaniseringen ställer stora krav på 

politiker och tjänstemän att skapa långsiktigt hållbara livsmiljöer. Grönska måste planeras för 

en social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet men också komma att skötas bättre för att 

dessa miljöer ska utnyttjas mer effektivt.
6
 Nu byggs det för framtidens stad. Det som händer 

här och nu kan komma att påverka oss i framtiden. Förändringar sker kontinuerligt i 

stadsmiljön. Frågan är vilken roll som det gröna: natur, park och trädgård, kommer ha i 

framtidens stad? Denna fråga kommer att besvaras i uppsatsen. 

Uppsatsen fokuserar på grönskans roll i framtidens stad och synen på grönska som 

stadsbyggnadselement. Resultatet bygger på intervjuer samt på litteratur inom ämnet. 

Uppsatsen analyserar även Uppsala kommuns översiktsplan för att se hur de behandlar 

grönskan i framtidens Uppsala. Studien tyder på att staden kommer fortsätta att förändras och 

det handlar främst om den urbana grönskan. Grönskan kan komma spela en större roll i den 

förtätade staden. Det är en ny typ och form av grönska vi kommer se i framtidens stad. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens huvudsyfte är att analysera vilken roll och betydelse som det gröna, och med det 

menar jag, park, natur och trädgård, kan komma ha i framtidens stad samt hur det kommer att 

användas som ett stadsbyggnadselement. För att uppnå mitt huvudsyfte kommer jag att 

genomföra intervjuer med politiker, planerare, landskapsarkitekter, arkitekter och byggbolag 

för att få höra deras åsikter om ämnet. För att göra detta konkret undersöker jag även i 

uppsatsen vad Uppsala kommuns översiktsplan säger om den urbana grönskan i framtidens 

Uppsala. För att uppfylla mina syften kommer jag utgå från följande frågeställningar: 

 

                                                        
1
 Thorsson, S. Danielsson, S. Mårtensson, F och Larsson, M. 2012-04-27. 

2
 Framtidskommissionen. http://www.framtidskommissionen.se/nyhet/bor-alla-i-stan-i-framtidens-

sverige [Hämtad den 2012-12-18]. 
3
 Sorte, J, G. 2005: 229. 

4
 Thorsson, S. Danielsson, S. Mårtensson, F och Larsson, M. 2012-04-27. 

5
 Hedlund, A. 2012-02-28. 

6
 Chiesura, A. 2004: 129-130. 
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 Vad har respondenterna för åsikter om den urbana grönskans roll i framtidens stad?  

 Hur och varför kommer den urbana grönskan att fortsätta förändras i framtiden? 

 Hur behandlas den urbana grönskans framtid i Uppsala kommuns översiktsplan och 

hur överensstämmer Uppsala kommuns översiktsplan med vad respondenterna säger 

om det generella för framtidens stad?  

 

1.2 Disposition 

Uppsatsen består av två delar. Först redovisas en huvuddel där bakgrund, syfte, 

frågeställningar och metod presenteras. Uppsatsens tillvägagångssätt kommer där att 

presenteras. Vidare kommer lagstiftning enligt plan- och bygglagen och miljöbalken följt av 

tidigare forskning om grönskans olika värden, förtätning och gröna projekt. Sedan följer en 

beskrivning av undersökningen som uppsatsen kommer att grundas på och resultatet av den. 

Det sista som presenteras i huvuddelen är en slutdiskussion och analys för att diskutera 

frågeställningar och syfte. Efter huvuddelen följer en avslutande del med referenslista och 

bilagor. 

 

1.3 Lagstiftning 

Plan- och bygglagen (PBL) (2010:900) och miljöbalken (MB) (1998:808) är de lagrum som 

behandlas i anknytning till stadsplaneringen för stadens grönska. Plan- och bygglagen är 

Sveriges lag som lägger grunden för planläggning av mark, vatten och byggande. 
7
 

Miljöbalken syftar till att stödja en hållbar utveckling som går ut på att rådande generation 

och framtida generationer försäkras en god och hälsosam miljö. För att det ska vara möjligt 

måste det finnas en insikt om att naturen har ett skyddsvärde och människan har ett ansvar att 

förvalta den väl.
8
  

 

Plan- och bygglagen (2010:900) 

“3 § Planläggning enligt denna lag ska med hänsyn till natur- och kulturvärden, 

miljö- och klimataspekter samt mellankommunala och regionala förhållanden 

främja   1. en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tilltalande utformning av 

bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder,   2. en från social synpunkt 

god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper,   3. en 

långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt goda 

miljöförhållanden i övrigt, och   4. en god ekonomisk tillväxt och en effektiv 

konkurrens.”
9
 

 

Miljöbalken (1998:808) 

“6 § För en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- eller 

vattenområde ska det väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att ändamålet 

                                                        
7
 Riksdagen. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Plan--

och-bygglag-2010900_sfs-2010-900/ [Hämtad den 2012-11-20]. 1 kap. 1§. 
8
 Riksdagen. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-

1998-808/ [Hämtad den 2012-11-20]. 1 kap. 1§. 
9
 Riksdagen. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Plan--

och-bygglag-2010900_sfs-2010-900/ [Hämtad den 2012-11-20]. 2 kap. 3§. 



6 

 

ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och 

miljön.”
10

 

 

Översiktsplanen 

Enligt PBL ska varje kommun ha en översiktsplan. Denna plan ska visa målet för en 

långsiktig utveckling av den fysiska miljön. Den ska också komma att visa riktningen för 

beslut om hur mark- och vattenområden ska användas. Den ska även vägleda hur den byggda 

miljön ska brukas, förbättras och behållas. Översiktsplanen är inte bindande. Här ska 

kommunen presentera sin värdering av hur ansvaret att ta hänsyn till allmänna intressen vid 

beslut om användning av mark- och vattenområden ska tillgodoses. Översiktsplanen ska 

innehålla det grundläggande vad gäller den avsedda användningen av mark- och 

vattenområden samt kommunens syn på hur den byggda miljön ska brukas, förbättras och 

behållas. Även hur de ska tillgodose de presenterade riksintressena och följa rådande 

miljökvalitetsnormer. Samt hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till 

och anpassa översiktsplanen med lämpliga nationella och regionala mål och planer och 

program som är viktiga för en hållbar utveckling inom kommunen.
11

  

 

1.4 Centrala begrepp 

Grönområde  

”Reserverat område i form av park- och naturmark inom och i närheten av städer och 

tätorter, främst avsett för rekreation och friluftsliv.”
12

 

Grönstruktur 

“Sammanhängande system av grönska, mark och vatten i anslutning till bebyggda miljöer.”
13

 

Natur 

“Är ett komplicerat begrepp. Å ena sidan åsyftas den materiella världen i stort (i en extrem 

betydelse: allting) men särskilt den av människan (väsentligen) opåverkade omgivningen i 

form av växter, djur, landformer osv. Å andra sidan åsyftas någots (vanligen något levandes) 

grundläggande egenskap, väsen eller egenart.”
14

 

 

Fickpark 

“Fickparker är små kilar av grönska som finns i stadsmiljön. Dessa områden är hårda av 

gammal vana men de bryts upp för att ha planteringar och gräs på.”
15

 

  

                                                        
10

 Riksdagen. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-

1998-808/ [Hämtad den 2012-11-20]. 2 kap. 6§. 
11

 Riksdagen. http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Plan--

och-bygglag-2010900_sfs-2010-900/ [Hämtad den 2012-11-20]. 3 kap. 1-5§. 
12

 Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/lang/grönområde [Hämtad den 2012-11-14]. 
13

 Boverket. 2010: 1. 
14

 Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/lang/natur [Hämtad den 2012-11-14]. 
15

 Ritzén, J. 2012-10-24: 4-5. 
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Stad 

“Ett geografiskt område som kännetecknas av en viss typ av rättslig status (juridisk 

definition) eller en viss typ av markanvändning (funktionell definition). I båda fallen består en 

stad vanligtvis av en tät bebyggelse- och befolkningsanhopning.”
16

  

 

 

2.  METOD 

 

Jag har använt mig av en kvalitativ metod
17

 i min uppsats om urban grönska. Att det blev en 

kvalitativ och inte en kvantitativ metod har att göra med att jag ville ha personliga tolkningar 

och erfarenheter. Jag började använda mig av litteraturstudier för att sätta mig in i ämnet om 

grönskans roll i staden, grönska som stadsbyggnadselement och gröna projekt. Detta för att 

med hjälp av intervjuerna komma fram till vilken roll den urbana grönskan kan komma ha i 

framtidens stad. Det finns många artiklar och vetenskapliga tidskrifter inom ämnet eftersom 

det blir allt trendigare att bosätta sig i staden. Dessa har jag använt mig av genom hela 

uppsatsen. För att få svar på syfte och frågeställningar har jag genomfört nio stycken 

intervjuer med politiker, planerare, arkitekter, landskapsarkitekter och byggbolag. Att det blev 

nio intervjuer har att göra med att jag kände att jag hade fått tillräckligt med material för att 

komma fram till ett resultat. Jag begränsade mig till personer som arbetar med dessa yrken i 

Uppsala kommun och Stockholm för att kunna ha möjlighet att träffa personerna fysiskt.  

Intervjuerna som genomfördes var semistrukturerade intervjuer
18

. Teman och frågor 

färdigställdes innan intervjutillfället som intervjupersonerna fick ta del av via mejl innan vi 

träffades
19

. Detta för att de skulle ha möjlighet att kunna förbereda sig. De intervjuer som 

genomfördes spelades in och transkriberades
20

. Det uppstod inga komplikationer med 

elektroniken. Intervjuerna varade mellan en och en och en halv timme. Intervjuerna 

genomfördes i respondenternas arbetslokaler vilket innebar lugna och avslappnade miljöer
21

. 

Respondenterna var väldigt positiva till att bli intervjuade när de kontaktades via telefon eller 

mejl. Alla var väldigt insatta i ämnet och kom väl förberedda till intervjuerna vilket 

underlättade. Diskussionerna flöt på bra och de bidrog med relevanta och intressanta åsikter 

och erfarenheter. 

Intervjuerna genomfördes individuellt för att ge intervjupersonerna möjlighet att lyfta 

fram sina egna åsikter och tankar utan att bli påverkad av vad andra tycker. Det har också att 

göra med respondenternas olika yrken. Ett syfte var att se om åsikterna skiljer sig åt beroende 

på vem det är som blir intervjuad. Det visade sig att de hade olika uppfattningar om ämnet 

urban grönska beroende på yrke och uppdrag, vilket var intressant. Det underlättade för både 

mig och för respondenterna att intervjuerna genomfördes i deras arbetslokaler då detta 

sparade tid. Gruppintervjuer är annars väldigt bra då intervjupersonerna kan utbyta 

erfarenheter, se saker ur olika infallsvinklar och tillsammans diskutera fram bra svar.  En risk 

                                                        
16

 Nationalencyklopedin. http://www.ne.se/lang/stad/313776 [Hämtad den 2012-11-14]. 
17

 Andersen, H. 1994: 70.  
18

 Patel, R & Davidsson, B. 2011: 22. 
19

 Repstad, P. 2007: 86. 
20

 Ibid: 93. 
21

 Ibid: 95. 
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hade varit att de intervjuade inte hade kommit till tals lika mycket som vid individuella 

intervjuer. Vissa har lättare att komma till tals i grupp än andra.
22

  

Efter att ha transkriberat intervjuerna och studerat innehållet valdes olika teman ut. Jag 

fann sju stycken olika teman intressanta under intervjuerna. Dessa teman återkommer som 

rubriker i kapitel 6, delen där intervjuerna redovisas. Analysen tar upp slutsatser från dessa 

olika teman. De teman som används var de teman som respondenterna lade stor vikt vid och 

hade mycket uppfattningar om. Samt de teman som jag anser är de mest relevanta för att 

uppnå uppsatsens syfte. Analysen är uppdelad i tre underrubriker för att hjälpa läsaren att 

finna svaren på frågeställningarna. Varje underrubrik representerar var och en av 

frågeställningarna. 

Jag har även studerat Uppsala kommuns översiktsplan för att kunna uppnå min 

frågeställning med att analysera hur de i översiktsplanen behandlar grönskan i framtidens 

Uppsala. I analysen kommer sedan resultatet från översiktsplanen att jämföras med resultatet 

av intervjuerna.  

 

2.1 Avgränsning 

Uppsatsen fokuserar generellt på grönskans roll i framtidens stad. Grönskans roll i någon 

specifik stad har inte studerats. Därför har jag i min första frågeställning valt att angripa den 

utifrån ett bredare stadsbyggnadsperspektiv. Det vill säga, hur städers urbana grönska kan 

komma att se ut i framtiden. Detta besvaras utifrån resultat av intervjuerna samt tidigare 

forskning och litteratur. Jag avgränsade mig till intervjuer med personer som arbetar med 

grönska i staden. Det på grund av intresse och för att jag anser att de har tillräckligt med 

kompetens inom ämnet för att kunna prata om framtiden.  

I den tredje frågeställningen har fokus riktats mot en specifik stad och då blev det 

Uppsala. Att det blev Uppsala har att göra med lättillgänglighet och intresse. Uppsala är en 

stad som växer och blir större med åren, fler och fler väljer att bosätta sig i staden.
 23

 Att fler 

invånare vill bosätta sig i staden innebär förtätning och byggnation. Många parker försvinner 

till kostnad av nya bostäder som ska komma till. Många människor är upprörda över detta då 

mycket grönska försvinner. Det intressanta är då att titta på hur det planeras för grönska i 

staden och hur stor betydelse den kommer att ha i framtidens Uppsala.  

 

2.2 Källkritik 

De typer av källor som använts i uppsatsen är muntliga, elektroniska och tryckta. De tryckta 

källorna är främst skrifter från Boverket vars skrifter är från 2007 och fram till 2010. 

Boverket är en statlig myndighet underställd Socialdepartementet. Det är en 

förvaltningsmyndighet som bland annat behandlar frågor om byggd miljö, fysisk planering, 

byggande och förvaltning av bebyggelse. De lägger kontinuerligt ut nya skrifter, tillgängliga 

för allmänheten online.
24

 Flera vetenskapliga artiklar har använts i uppsatsen. En av dessa är 

en artikel skriven av Anna Chiesura från 2004. Chiesura har en examen i miljöfrågor med 

                                                        
22

 Repstad, P. 2007: 109-110. 
23

 Uppsala kommun. http://www.uppsala.se/sv/Boendemiljotrafik/Stadsutveckling--planering/ 

[Hämtad den 2012-10-30]. 
24

 Boverket. http://www.boverket.se/Om-Boverket/ [Hämtad den 2012-11-05]. 
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huvudämne hållbar utveckling. Hon är också frilansande miljöjournalist och skriver artiklar 

om natur, miljö och hållbarhet för internationella tidningar. Chiesura har varit involverad i 

projekt om hållbar turismutveckling som är ett stort intresse. 
25

  

En bok som har använts är Svensk miljöpsykologi, som är en forskningsöversikt. Boken är 

skriven av Johansson, M och Küller, M och är från 2005. Flera forskare medverkar i denna 

antologi. De kapitel som har använts ur boken är ett skrivet av Gunnar Jarle Sorte som skriver 

om parken för stadsmänniskan och ett skrivet av Patrik Grahn som skriver om terapeutiska 

trädgårdar och trädgårdsterapi.  

De elektroniska källorna som är med i uppsatsen är främst tidningsartiklar från webben. 

Det är framförallt artiklar från Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Göteborgs-Posten 

som är tre stora tidningar i Sverige. Författare till dessa artiklar är personer som arbetar med 

grönska i staden antingen i Uppsala, Stockholm eller Malmö. Några av artiklarna är från 

2008, något som funnits i åtanke och de har därför studerats noggrant. Alla känns trovärdiga 

då det är ett relevant ämne än idag och speciellt relevant för denna uppsats.  

De muntliga källorna är nio intervjupersoner. De intervjuade arbetar som politiker, 

planerare, arkitekt, landskapsarkitekt, på ett byggbolag eller arbetar på andra sätt med grönska 

i Stockholm eller Uppsala kommun. Urvalet gjordes slumpvis via Uppsala kommuns och 

Stockholm stads hemsidor och även genom kontakter. De intervjuade kunde i sin tur 

rekommendera andra personer att intervjua. Nästan alla tillfrågade var villiga att ställa upp. 

De som tackade nej ansåg att de inte hade tillräckligt med kompetens inom ämnet. Det är lätt 

hänt att intervjuer blir vinklade utifrån intervjupersoners perspektiv så även i denna uppsats. 

Uppsatsens syfte är dock att finna svar på vilken roll grönskan kan komma ha i framtiden 

enligt respondenterna och då är det deras subjektiva tankar och åsikter som söks. Som 

författare har jag litat på respondenternas svar men har hela tiden haft i åtanke att det är deras 

jobb och alla vill naturligtvis att det ska låta bra. Respondenterna är alla insatta och arbetar 

med grönska i staden på ett eller annat sätt vilket innebär att deras åsikter är baserade på 

subjektiva erfarenheter.  

Anteckningar fördes vid intervjutillfällena om det skulle bli problem med tekniken
26

. 

Därmed har ingen information uteblivits. Det kan dock hända att jag som författare har tolkat 

den information jag fått av respondenterna på annat sätt än avsett. Jag har väldigt noggrant 

analyserat deras svar innan det har använts i uppsatsen. De var alla positiva till en intervju och 

kom med mycket positiv respons. Under intervjuerna tänkte jag mycket på maktpositioner
27

. 

Jag fick ingen känsla av att någon kände sig under- eller överlägsen. Jag försökte även se till 

att detta inte skulle hända då det skulle kunna påverka diskussionen och resultatet av den.  

  

                                                        
25

 Chiesura, A. 2004: 138. 
26 Repstad, P. 2007: 93. 
27

 Ibid: 96-101. 
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3. GRÖNSKANS OLIKA VÄRDEN 

 

Vid planläggning och lokalisering av bebyggelse är det kommunerna som är ansvariga för att 

ta hänsyn till gemensamma intressen. Kommunerna ansvarar även för att den allmänna 

marken ska vara öppen och lättillgänglig för alla. Men många gånger är det byggherrar som 

planerar och utvecklar nya bostadsområden och de har inte ansvar för det allmänna. Det kan 

leda till att bostadsområden används och utnyttjas till max som resulterar i få platser tillägnad 

rekreation, möte och lek men även i små bostadsgårdar. Många städer förtätas utan tanke på 

stadselement av allmän karaktär. Detta kan vara parker, torg eller gemensamma bostadsgårdar 

som har positiv inverkan på både människan och staden menar Baycan, Vreeker och 

Nijkamp.
28

 Det är viktigt att belysa grönskans roll i staden för att sedan kunna analysera i 

vilken utsträckning den ska finnas i framtiden.  

I vilken utsträckning grönskan kommer finnas tillgänglig beror på hur mycket bebyggelse 

som kommer ske menar Baycan, Vreeker och Nijkamp. All bebyggelse som sker i staden är 

komplex och det finns stora utmaningar för inblandade aktörer att planera och bygga. En stor 

utmaning inom stadsplaneringen är idag arbetet med den befintliga bebyggelsen genom dess 

mellanrum och grönstrukturer. När städer växer och förtätas finns en risk för minskade 

grönområden menar Boverket.
29

 Urban grönska har många värden som inkluderar bland annat 

sociala, ekologiska, ekonomiska, estetiska och kulturella dimensioner.
30

 Det har forskats 

mycket inom dessa ramar för grönska. Mycket har även forskats kring grönskans roll i staden 

och dess för- och nackdelar sett ur en ekonomisk, social och ekologisk synvinkel men även ur 

ett hälsoperspektiv. Dessa värden kommer att presenteras nedan. 

 

3.1 Ekologiska värden 

Urban grönska bär på ekologiska värden. Grönska i staden är bra för den ekologiska 

hållbarheten och biologiska mångfalden menar Boverket. Grönstrukturen i staden tar bland 

annat hand om dagvatten, hjälper till att reglera temperaturen både inom- och utomhus under 

sommarmånaderna, skyddar människorna från farliga UV-strålar genom dess skuggande 

miljöer, renar luften, dämpar buller och bevarar den biologiska mångfalden. Naturen förser 

människor med dessa tjänster, ekosystemtjänster, som människan är beroende av. Enligt 

Boverket skulle de nyttigheter naturen bidrar med gratis försvinna om för mycket natur skulle 

tas i anspråk.
31

  

De ekologiska värdena som grönska bidrar med är livsviktiga att värna om både för 

människans och för stadens bästa. Till exempel blir stadsmiljön väldigt varm på sommaren. 

Då blir träden särskilt effektiva eftersom de skapar skuggpartier och sänker temperaturen 

något som även sker genom avdunstning menar Boverket. Ju grönare städer desto svalare blir 

det. I många städer kan detta vara livsavgörande om det är ett land med väldigt hett klimat. 

Träd kan också komma att bli viktiga då de skuggar vissa byggnader, vilket i sin tur bidrar till 

samhällets energieffektivisering. Parker som ligger nära byggnader bidrar också till att sänka 

                                                        
28

 Baycan-Levent, T, Vreeker, R, & Nijkamp, P. 2009: 195. 
29

 Boverket. 2007: 9. 
30

 Baycan-Levent, T, Vreeker, R, & Nijkamp, P. 2009: 209. 
31

 Boverket. 2010: 2.  
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lufttemperaturen. Träd renar dessutom stadens luft från föroreningar. Enligt Boverket tar 

träden och det gröna inte bort dessa partiklar fullständigt men minskar de med en fjärdedel. 

De binder även koldioxid och producerar syre åt människan. För många är det även något 

vackert som förskönar bilden av staden och främjar människors välbefinnande. Därför är det 

viktigt att få in träd och annan grönska i planeringen och lägga vikt vid detta. Många städer 

lägger idag stor vikt vid planeringen av grönska menar Boverket.
32

 

Grönska i staden är idag långt ifrån självklart menar världsnaturfonden WWF. Idag finns 

det mellanrum i bebyggelsen som kan utnyttjas bättre och förbättras i framtiden menar de. Det 

gäller bara att planera för detta och planera rätt. I mellanrummen kan det planteras och 

anläggas mer grönska. Enligt världsnaturfonden ska den urbana grönskan vara en aktiv del av 

staden och inte en avskild del av den.  Den ska ge liv och vara en del i invånarnas liv. Det är 

tack vare mångfalden i naturen som vi människor faktiskt kan leva ett friskt och gott liv. Den 

genomför processer och ger oss de nyttigheter vi människor är beroende av och behöver för 

att överleva. Allt det som naturen levererar gratis till oss är omöjligt att ersätta med teknik 

menar världsnaturfonden.
33

 

 

3.2 Hälsovärden 

Idag lever vi i samhällen där människor har få möjligheter till återhämtning från stress och 

sjukdomar menar Grahn och Ottosson.
34

 Forskning visar att vistelse i naturen har 

återuppbyggandeeffekter som vila och återhämtning. Därmed en positiv inverkan på 

människors hälsotillstånd. Enligt Sorte kan människor som känner sig trötta känna sig piggare 

och återhämta sig snabbare med hjälp av vistelse i naturen än om de skulle utesluta denna 

miljö.
35

För barn leder naturen till bättre motorik och koncentrationsförmåga menar Baycan, 

Vreeker och Nijkamp.
36

 Naturen resulterar i ökad fysisk aktivitet för både barn och vuxna 

menar Boverket.
37

  

Då studier tyder på att naturen leder till ökad fysisk aktivitet och snabb tillfrisknad är det 

särskilt viktigt att det vid bostäder, skolor, förskolor, arbetsplatser och sjukhus finns tillgång 

till grönska. Enligt Sortes forskning tillfrisknar sjuka patienter fortare om de har utsikt mot en 

park eller grönområde. Grönska kan därför användas i rehabiliteringsprocessen för att få 

människor tillbaka till livet menar han.
38

 Detta är inget nytt då trädgårdar är något som 

använts för terapi, vård och behandling under lång tid. Idag finns terapeutiska trädgårdar 

anlagda med syfte att behandla och läka. Där fungerar trädgårdar som det främsta verktyget i 

behandlingen. Idag ser de flesta sjukhus ut på det sättet att de är omgivna av grönområden 

menar Grahn.
39

  

                                                        
32

 Boverket. 2010: 7-9. 
33

 WWF. http://www.wwf.se/vrt-arbete/hllbara-stder/grna-levande-stder/1365033-urban-grnska 

[Hämtad den 2012-11-29]. 
34

 Ottosson, J och Grahn, P. 2005: 27. 
35

 Sorte, J, G. 2005: 229. 
36

 Baycan-Levent, T, Vreeker, R, & Nijkamp, P. 2009: 196. 
37

 Boverket. 2007: 17. 
38

 Sorte, J, G. 2005: 229. 
39

 Grahn, P. 2005: 245. 



12 

 

Ottosson och Grahn menar att människor som har utsikt mot gröna miljöer upplever sig även 

ha bättre hälsa och känner sig mindre stressade än de som inte har fönster ut mot grönska. 

Enligt Sorte ökar grönska positiva känslor hos människan, vilket är bra för hälsan. Träd och 

växter på skolgårdar leder till att barn leker mer och bättre än på skolgårdar av betong, asfalt 

och grus. Därför är träd och växter viktiga element i barns utveckling menar Sorte.
40

 Ottosson 

och Grahn har även genomfört studier som visar att äldre får bättre koncentrationsförmåga om 

de vistas utomhus i naturen korta perioder varje dag. De äldre upplever själva att de mår 

bättre, känner sig mer alert, känner mer lycka och de känner sig lugnare om de vistas ute i 

naturen ibland. Detta visar en enkätundersökning som Grahn och Ottosson genomförde i 

deras studie.
41

  

Många forskare visar på detta, att människor mår bättre i omgivning med grönska. 

Studier som genomförts tyder även på att människor når ett välbefinnande genom att försöka 

finna olika typer av upplevelser i sin närmiljö. Studier visar att människor i första hand söker 

ostördhet, möjlighet till återhämtning, trygghet och välskötta miljöer menar Boverket.
42

 

Många är eniga om att urbana parker och offentliga grönområden är viktiga för människans 

livskvalité i staden. Chiesura menar att områden där stress är vanligt förekommande i 

vardagen kan naturen fungera som ett lugnande medel.
43

  

Att grönska fungerar som ett lugnande medel kan vara bra element i den hektiska staden. 

Flera studier har visat att människor väljer att bo i miljöer där det finns mycket träd och 

växter framför stadsmiljöer där dessa inslag inte finns. Enligt Sorte påverkar mängden 

grönska i ett bostadsområde och tillgängligheten till den tillfredställelsen med bostaden.
44

 

Alla människor är dock olika men när det kommer till upplevelsen av naturen och dess 

effekter på människan har forskning visat att människor reagerar på ett likartat sätt. Enligt 

Kaplan är det viktigt att dessa gröna miljöer finns tillgängliga i staden då människor behöver 

komma bort från vardagen lite då och då för att söka sig till nya platser. Platser som är 

annorlunda till utseende, doft och innehåll kan få människan att tänka bort problem och 

negativa tankar menar han.
45

 

 

3.3 Sociala värden 

Urban grönska bidrar med sociala fördelar till människorna och staden. Grönområden är 

offentliga rum som bidrar till social hållbarhet. Enligt Chiesura kan grönområden som parker 

med andra ord ses som en bra investering då de skapar sociala mötesplatser, det skapar möten 

mellan människor och uppmuntrar utomhusaktivitet.
46

 I parker kan människor träffas och 

leka, fika, umgås, rasta hunden, njuta av ensamhet eller ta det lugnt. Närhet till grönska är av 

stor betydelse särskilt för människor i samhället som inte kan ta sig särskilt långt. Detta kan 

till exempel vara barn, funktionsnedsatta, hundägare, äldre och sjuka människor menar 

                                                        
40

 Sorte, J, G. 2005: 229. 
41

 Ottosson, J, och Grahn, P. 2005: 48. 
42

 Boverket. 2007: 24-25. 
43

 Chiesura, A. 2004: 130. 
44

 Sorte, J, G. 2005: 227. 
45

 Grahn, P. 2005: 238.  
46

 Chiesura, A. 2004: 130. 
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Boverket.
47

 Att grönområden skapar integration och sammanhållning är för vissa en 

självklarhet. Ett argument mot naturen som stadsbyggnadselement i städer är att det skapar 

avstånd mellan människor och bebyggelse och blir istället rumsliga barriärer. En mening med 

grönska i staden är att det ska vara lätt för människor att orientera sig runt och identifiera sig i 

staden och inte en barriär. Det gröna ska också vara stimulerande miljöer för människan att 

cykla eller promenera i menar Boverket.
48

 Grönområden som äldre parker, kyrkogårdar och 

alléer har stor betydelse för stadens kulturhistoria. Enligt Boverket är det därför viktigt att ta 

hänsyn till dessa miljöer som stärker den kulturella identiteten när det förtätas och byggs 

nytt.
49

  

De sociala värdena är väldigt viktiga för människans livskvalité något som i sin tur är bra 

för staden.
50

 Chiesura kommer i sin forskning fram till att om människor i staden känner 

livskvalité blir resultatet en socialt hållbar stad. Offentliga parker, antal gröna områden per 

invånare och rekreationsområden är ofta nämnda faktorer som gör staden levande, trivsam 

och attraktiv för invånarna enligt henne. Det Chiesura menar är att urban grönska leder till 

social hållbarhet som resulterar i livskvalité som i sin tur leder till en hållbar stad. Allting 

hänger ihop och det gäller att finna en balans mellan alla dessa värden som grönskan bär på 

enligt Chiesura.
51

 Även Kaplan och Kaplan påpekar de positiva effekter grönska har på 

människans välbefinnande och livskvalité.
52

 Det komplexa är att veta vilken typ av grönska vi 

ska satsa på.  

 

3.4 Ekonomiska värden 

Grönskan bär även på ekonomiska värden.
 53

 Att investera i grönska är en bra idé för städer då 

de spelar en stor roll för människan och staden. Den gör mycket gott för människan utan att vi 

tänker på det. Om grönskans roll betraktas som en investering blir de även attraktiva platser 

för såväl boende som besökare. Urban grönska kan tillföra ekonomiska fördelar för både 

kommuner och invånare. Att träden hjälper till att rena luften leder till exempel till minskade 

kostnader för miljöförstöring menar Baycan, Vreeker och Nijkamp.
54

 Enligt dem erhåller 

urban grönska estetiska, historiska och hälsosamma värden som gör städer mer attraktiva att 

besöka och hjälper till att göra städer till turistmål. Urban grönska lyfter värden på bostäder, 

attraherar investeringar, skapar nya jobb och det lyfter värdet i vissa områden.
55

 Enligt 

Chiesura lockar urban grönska med arbete och inkomst. Träd och vatten ökar även bostäders 

värde och därmed även ökade skatteinkomster menar hon. Urban grönska har med andra ord 

en funktion att fungera som en ekonomisk inkomstkälla för kommunerna.
56

  

 

                                                        
47

 Boverket. 2007: 14. 
48
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49
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50
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4. GRÖNA PROJEKT I DEN FÖRTÄTADE STADEN 

 

Detta kapitel kommer inleda med allmän information om den förtätning som sker i världen. 

Därefter följer en presentation om olika gröna projekt som pågått eller pågår i svenska städer 

och konflikter som kan uppstå.  

4.1 Förtätning 

I och med den ökande urbaniseringen är nu städernas tid kommen. Fler än någonsin väljer 

idag att bosätta sig i städer. Idag växer städerna inåt genom förtätning menar Ståhle.
57

 Detta är 

även något som de flesta kommuner tar upp i sina översiktsplaner som till exempel 

Stockholm stad och Uppsala kommun.
58

Idag är stadsbyggnadsdebatten hård när det gäller tätt 

kontra grönt. Enligt Ståhle finns många motsättningar i dagens stadsplanering. Lefebvre 

menar att det finns en hård motsättning mellan ”rätten till naturen” och ”rätten till staden”. Att 

njuta och längta efter naturen avleder enligt honom rätten från staden.
59

 De som talar om 

förtätning i stadsbyggnadsdebatten talar ofta nedvärderande om grönska i staden eller 

undviker att tala om den alls. Förtätningsförespråkare talar negativt om grönskan då de menar 

att grönområdens nackdel är att de minskar stadens täthet. Ståhle menar dock att grönt och tätt 

kan samexistera. Om förtätning sker är den endast attraktiv om en god livsmiljö kan bevaras. 

Staden kan inte vara hur tät som helst då den även kräver fria ytor, grönska, god utemiljö för 

att kunna möjliggöra ett gott stadsliv menar Ståhle.
60

 

Fler än någonsin ser idag till trenden att bosätta sig i städer och platsutrymmet avtar i 

samband med en ökad urban population menar Hedlund.
61

 Siffror från FN visar att världens 

befolkning år 2050 kommer ha ökat till 9,1 miljarder människor. Hela 70 % procent beräknas 

komma bo i städer. 90 % procent av svenskarna beräknas bo i urbana miljöer 2050. FNs 

studie visar tydligt att stadslivet lockar svenskarna samtidigt som andra studier visar att 

människor i allmänhet vill ha en grön stad. Detta kan komma att innebära en konflikt mellan 

tätt och grönt då människan både vill ha mycket grönt i sin omgivning och samtidigt bo 

urbant menar Hedlund.
 62

  

Undersökningar från statistiska centralbyrån visar att andelen gröna ytor har minskat i 

antal och storlek de senaste fyrtio åren. Statistiken tyder på att det kommer fortsätta i samma 

spår även i framtiden och inget tyder på att det avtar. Om inte trenden avtar finns risken att 

flera av stadens värden försvinner eller kringskärs. Därför är det viktigt att se till betydelsen 

av grönskan menar Boverket.
63

 Många svenskar tror idag att den gröna staden kommer att 

vara mindre grön om tjugo år. Det visar en studie som är genomförd av analysföretaget 

”Kairos future”.
64

 Det är många som kan tänka sig betala mer för sin bostad i staden om 

grönska finns tillgängligt i närheten även fast de blir allt dyrare. Enligt Kaplan och Kaplan 
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vill många bo nära en park för att känna stressen avta, känna av dess lugn och för att kunna 

njuta av det estetiska som den bidrar med.
65

  

Över hälften av Sveriges befolkning vill ha mer grönska i staden än vad som finns idag. 

Det betyder att stadsplaneringen och byggandet kommer få en otroligt viktig uppgift i 

framtiden. Det kan komma bli svårt att bygga mycket nya bostäder i staden och samtidigt 

bevara mycket grönska för att människor ska vara nöjda. Den stora utmaningen kommer att 

bli att skapa grönare men tätare städer.
66

 Ståhle skriver i sin avhandling om mått och 

normsystem för friytetillgång. Det vill säga hur normer om närhet till grönska sett ut i 

historien och hur mycket grönska det ska finnas tillgängligt per invånare. Han menar på att 

tillgängligheten till grönska under historien har förändrats och att det även i framtiden 

kommer fortsätta förändras. Hur långt varje invånare ska ha till närmaste grönområde är 

beroende på stadens tillstånd menar han.
67

 

 

4.2 Gröna projekt 

Grönska som stadsbyggnadselement kan användas på olika sätt. Växtlighet byggs och 

planeras idag på längden, tvären och höjden i städer för att det ska finnas mycket grönska. Ett 

ideal är tätt men grönt menar Ritzén.
68

 I den täta staden har all grönska betydelse. Detta 

innebär att det inte spelar någon roll om det planteras även på de minsta ytorna som 

exempelvis balkonger, murar, husfasader och hustak. Det går inte att ersätta skogens natur 

med ett grönt tak men det kan komma bli en smart lösning om det inte finns utrymme för 

grönskan på marken menar Ritzén. I många städer har det gröna byggandet blivit en viktig del 

i stadsplaneringen och många städer har använt idén med gröna tak, fasader och dylikt menar 

Ritzén.
69

 Detta kallas vertikal grönska och är idag något populärt.  

Många städer genomför gröna projekt med mycket inslag av vertikal grönska. Många 

storstäder i världen är väldigt duktiga på vertikal grönska och kan inspirera ett land som 

Sverige med sina idéer. Det är ny teknik som tillåter vertikal grönska som exempelvis gröna 

tak, takvegetation och vertikala växtväggar. Den främsta fördelen med vertikal grönska är att 

markytan inte behöver utnyttjas. Odling av växter på tak och väggar är ett innovativt och 

snabbväxande fält idag. Upplevelsen av vertikal grönska skiljer sig från horisontell grönska 

menar Blanc.
70

 Upplevelsen av vertikal grönska kan vara frisk luft som vi känner när vi 

passerar en gata medan upplevelsen av horisontell grönska kan vara att lämna staden ett tag 

för att besöka en park. Enligt Blanc kommer upplevelsen av att se en vägg fylld av växter 

aldrig bli densamma som att besöka en park.
71

 

Vertikal grönska behöver inte vara det bästa alternativet. Att bygga tätt men grönt kan för 

många städer vara ett mål men det är en svår uppgift. Flera städer i Sverige genomför nu 

gröna projekt. Stockholm är en av världens grönaste städer där hela 40 % av markytan består 

av park- och naturmark. Människor har de senaste åren längtat efter det urbana. Stockholm 
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stad vill nu genomföra ett grönt projekt i och med en promenadstad. Om staden kopplas ihop 

är en promenadstad möjlig menar översiktsplanen.
72

 Stockholm stad översiktsplan har lagt 

fram en vision om en promenadstad som redan har börjat tagit form. Medborgare ska då 

kunna utesluta bil och kollektivtrafik och istället ta sig fram till fots eller med cykel. Detta ska 

bland annat vara bra för de klimatförändringar världen står inför och för människans hälsa 

med tanke på luftföroreningar. I visionen lyfts det fram att varje stockholmare ska ha 

gångavstånd till närmaste park eller grönområde.
73

  

I promenadstaden ska fickparker göra att staden ska upplevas som grönare trots färre 

gröna ytor skriver lyfter de fram i planen.
74

 Dagens Nyheter skriver att naturen i framtiden 

kommer att försvinna för att istället ge plats åt fickparker, gröna tak och stadsodlingar.
75

 På så 

sätt ska staden komma att upplevas som grönare än vad den gör idag. Visionen pekar även på 

att nya stadsparker ska byggas, nya gröna mötesplatser ska skapas för rekreation, invånarnas 

miljöengagemang ska tas till vara på, stadsodlingar ska värnas, och ekosystemtjänster ska 

utnyttjas för att möta klimatförändringarna. För att detta ska fungera hoppas de på att 

människor blir mer kreativa och engagerade för att på så sätt plantera på balkonger, fasader 

och på tak menar Ritzén.
76

 Att odla på det sättet som vi gör idag skiljer sig mot hur människor 

odlade förr i tiden. Ritzén menar att det förr odlades för att det bland annat är estetiskt snyggt 

men att det idag finns en annan syn på grönskan, det är nu biotopiskt.
77

  

Malmö är ett annat exempel på en stad som leder projekt med fokus på en grön men tät 

stad. Ett projekt som pågått är “Urbana villor”.  Här var tanken att kunna bo tätt men grönt. 

För att uppnå syftet staplades villor på varandra med trädgårdar ända upp på taken. Projektet 

är idag avslutat och de boende har idag svävande trädgårdar, vertikal byggyta, centralt läge, 

och vacker utsikt över Malmö. Villorna har en gemensam grön gård men de har även privata 

trädgårdar på hustaken och ett växthus finns tillgängligt för de boende. Detta leder till mycket 

möten mellan grannarna och har gett stort utslag av ett integration menar Tarschys.
78

 Ett annat 

grönt projekt i Malmö är köpcentrumet Emporia som har en park uppe på taket. Staden har 

satsat mycket på att de besökande ska få en grön och skön upplevelse.
79
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5. UPPSALA KOMMUN ÖVERSIKTSPLAN 

 

Detta kapitel kommer att diskutera Uppsala kommuns översiktsplan för att kunna besvara 

frågeställningarna. Nedan följer information om urban grönska i Uppsala kommun enligt 

översiktsplanen.  

 

5.1 Allmän information 

Uppsala kommuns senaste översiktsplan är från 2010 och ger ett långsiktigt mål för stadens 

utveckling fram till år 2030. Den presenterar bland annat visioner hur grönområden i staden 

ska utvecklas i framtiden vilket är särskilt intressant för denna uppsats. Tillväxttrycket på 

Uppsala är hårt och kommunen räknar med en befolkningsökning på drygt 2000 personer per 

år vilket resulterar i en ökning med 40 000 personer fram till år 2030. Detta innebär enligt 

Uppsala kommuns översiktsplan att det krävs utrymme för en tillökning av ungefär 20 000 

nya bostäder fram till år 2030. Det finns utrymme för detta enligt översiktsplanen och även 

plats för mer bostäder än så inom stadsväven om det skulle behövas.
80

 För att klara av de 

klimat- och miljökrav som ställs på staden krävs att grönstruktur, bebyggelse och 

transportsystem görs tätare. Uppsala växer inåt och staden ska komma att utvecklas till en 

stad med mer innerstadskaraktär. Det innebär bland annat att det ska vara större närhet till 

parker och grönområden men även hög kvalité på grönskan som finns kvar. Det är gröna stråk 

och kilar som ska göra upplevelsen av närhet till grönska möjlig. I stadskärnan ska det byggas 

nytt på kvartersmark och i gröna mellanrum som förser omgivningen med värden. Dessa 

mellanrum kan vara parker, trädgårdar eller andra gröna områden i staden. Översiktsplanen 

nämner att hänsyn ska tas till platsens karaktär och dess roll i staden. 
81

  

 

5.2 Viktiga värden i Uppsala kommun 

Enligt Uppsala översiktsplan är de gröna områdena i staden viktiga för att utveckla en hållbar 

stad. De sociala värden som finns i det gröna ska prioriteras. För att öka kvaliteten och 

användningen av stadens parker och grönområden ska dessa rustas upp och skötas om på ett 

bättre sätt än idag. Upplevelsen av dessa allmänna platser ska förbättras för att fler människor 

ska vilja besöka dessa miljöer. Tillgängligheten till större parker är även något som ska 

förbättras för att underlätta att ta sig till grönskan oavsett kön, ålder, etnicitet eller 

funktionsnedsättning. Även torg och gator ska i framtiden bli grönare genom bland annat mer 

utsmyckning. Det kommer även att utvecklas fler nya parker i närhet till bostäder, skolor och 

vården där de kan komma att bli särskilt viktiga menar kommunen.
82

 

Vision Uppsala 2030 innebär bland annat att torg, gator, parker, friluftslivsområden finns 

tillgängliga för fysisk aktivitet och ett socialt liv. Naturvärden ska skötas om och få bevara sin 

identitet därför bör förändringar ske med respekt till dessa. Detta för att det är naturvärdena 

som med hjälp av grönstrukturen i staden skapar en biologisk mångfald. Om förändring i 

staden tar bort något naturvärde ska det kompenseras med utveckling av nytt värde på annan 
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plats. Mellanrum i staden ska omvandlas till stadsrum med rekreativa och sociala 

funktioner.
83

  

 

5.3 Grönskans roll i framtidens Uppsala 

Enligt översiktsplanen har grönområden i Uppsala kommun en viktig roll i att utveckla och 

bevara stadens hållbarhet. Gröna och blå stråk som binder samman stadens struktur med 

naturrekreationsområden ska beskyddas så att de kvarstår och utvecklas. Blå stråk är sjöar, 

vattendrag, hav och grundvatten. Parker och andra offentliga rum ska rustas upp och skötas 

om. Mycket ska byggas och många förändringar kommer att ske, dock ska alla förändringar 

som sker i staden göras med hänsyn till grönstrukturen. Många områden i Uppsala kommer 

även att utveckla grönstrukturen. Uppsala översiktsplan hoppas på att behovet av parker och 

idrottsanläggningar kommer att kunna tillgodoses.
84

 

Översiktsplanen beskriver att med all byggnation som kommer ske i form av bostäder, 

skolor, verksamheter med mera kommer även behovet av grönområden att öka. Den attraktiva 

och aktiva staden kommer att växa fram på torg, gator och parker, det är där stadens liv 

kommer att finnas. Något som kommer att öka i staden är inslagen av träd- och andra 

planteringar. När staden förtätas och det byggs för att underlätta förflyttningar i staden 

beräknas fler att kunna ta sig fram med hjälp av cykel eller till fots. Detta hoppas de ska 

komma gynna klimatet och göra Uppsala kommun mer rofyllt.
85

  

 

5.4 Uppsala kommuns mål med grönskan 

Översiktsplanens mål med grönskan inom stadsområdet är att utveckla och ta hand om de 

viktigaste värdena. Parker och friluftsområden ska hållas relativt tysta och fria från buller. De 

parker som finns idag ska utvecklas och många av dem behöver nya upplevelsevärden för att 

klara behoven i denna växande stad. Det tillkommer innan 2030 flera nya stads- och 

kvartersparker runt om i kommunen. I de stadsdelar där det inte finns en stadspark ska det 

komma att byggas. Uppsala kommun eftersträvar fritidsodling och detta är något som ökar 

markant. De vill därför kunna tillgodose platser åt alla som vill fritidsodla. Detta är positivt då 

det visar sig att trädgårdsskötsel har en positiv inverkan på folkhälsan. Ett mål är att anlägga 

nya kolonilotter och fortsätta plantera i de som redan finns. 
86

  

Andra långsiktiga mål är att alla invånare i Uppsala ska ha närhet till park- och 

friluftsområde av god kvalité. Speciellt skolor och förskolor ska ha närhet till detta då det är 

en lämplig miljö för barns lek och inlärning. Skolor ska använda naturen för pedagogisk 

undervisning. Även bostäder ska ha närhet till grönska, detta kan vara i form av bostadsgårdar 

som blir som en mötesplats för de boende där de får god tillgång av luft, ljus och grönska. Det 

är viktigt att låta tysta, ostörda innergårdar och rekreationsmark vara för det är något 

människan behöver. Det finns även mål om att hitta ännu fler ostörda platser.
87
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6. RESPONDENTERNAS ÅSIKTER OCH ERFARENHETER 

 

Detta kapitel kommer att behandla de intervjuer som har genomförts. De personer som har 

ställt upp och delat med sig av sina åsikter trivs alla med sitt yrke. För många har det varit en 

hobby sedan de var små och som vuxit mer med yrket. Grönska är något de arbetar med i sitt 

yrke och de är på ett eller annat sätt involverade i arbetet med urban grönska. Resultatet av 

intervjuerna kommer att presenteras under sju olika teman. Dessa teman har tagits fram ur de 

intervjufrågor som användes vid intervjutillfällena. Under respektive tema kommer en 

sammanfattning av intervjupersonernas svar att redovisas. Allt som nämns under följande 

rubriker är intervjupersonernas åsikter och kommentarer om inget annat nämns.   

 

6.1 Att definiera grönska 

Beroende på yrke skiljer sig även intervjupersonernas sätt att definiera grönska. Detta är 

förståeligt då de arbetar med grönska på olika vis. De finner alla grönska som ett komplicerat 

begrepp som alla kan definiera olika. Det kan vara så mycket för olika människor. Politiker 1 

definierar grönska som all grönska, både det privata och det offentliga. Politiker 2 uttrycker 

däremot att grönska i stadsmiljön finns för att säkerställa att vi har en boendemiljö som är 

långsiktigt hållbar. Till skillnad från detta definierar landskapsarkitekt 3 det som ett komplext 

begrepp och använder istället grönstruktur som ett övergripande ord. Även landskapsarkitekt 

2 uttrycker att det är lättare att prata om grönstruktur som ett begrepp för det gröna i staden. 

Grönska är istället, menar dessa landskapsarkitekter, det som beskriver detaljerna. Detta 

innebär att de ser grönskan från ett mer övergripande och större perspektiv. För planerare 1 

kan det definieras som något som är en självklar del av staden där natursidan är det största. 

Ingen av de intervjuade kan säga en exakt definition av grönska.  

Att grönska är svårdefinierat gör arbetet med den komplicerad menar respondenterna. Att 

olika aktörer som ska kunna samarbeta med varandra i arbetet med urban grönska har olika 

definition på begreppet grönska och finner det så pass komplicerat kan komma att göra det 

svårt i framtiden enligt mig. Sofie Rådestad, Stockholms universitet, kom i sin c-uppsats 

”Stadsplanering med fokus på stadens grönska – en definitionsfråga?” fram till att ett hinder 

för samverkan mellan olika aktörer inom urban grönska är att vanligt förekommande begrepp 

inte har en klar innebörd. En av de främsta svårigheterna enligt hennes uppsats är i 

planeringsarbetet att formulera planeringens avsikter och nå enighet mellan olika aktörer.
88

 

Detta finner jag även spår av i mina intervjuer, den klara innebörden av grönska saknas.  

 

6.2 Grönskans olika värden 

Landskapsarkitekt 2 uttrycker att vilket värde som ska prioriteras före något annat är olika 

beroende på vem du frågar. Politiker och tjänstemän har vissa förhållningsorder de ska jobba 

efter. Om däremot någon fastighetsägare vill exploatera gör de det och struntar många gånger 

i grönskans värden uttrycker politiker 1. Det är politiker som ger uppdrag till stadsplanerare 

och arkitekter. Det är politikerna som sätter upp ramar och allt börjar och slutar hos dem 

menar landskapsarkitekt 2. Politikerna ger uppdrag åt andra aktörer menar respondenten. 

Politiker 2 uttrycker att de gör helhetsbedömningar av alla värden men finner det viktigt att 
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bevara den biologiska mångfalden. Det innebär att politiker 2 vill bevara livsmiljöer för djur 

och växter som finns här naturligt. Denne finner även jordbruket och skogsbruket som viktiga 

aktörer. Det är enligt respondenten uträknat att det är större värde att bevara naturmarker för 

att de ska fungera som rekreation än att avverka dem för att sedan exploatera på dem. 

Självförsörjningsgraden är inte särskilt stor i Sverige idag men i framtiden tror politikern att 

Sverige kan komma att drabbas av klimathot. Detta klimathot skulle kunna innebära dyrare 

transporter och att vi då skulle komma att bli mer beroende av den åkermark som finns. 

Därför är det dumt att bygga bort den.  

Politiker 1 ser däremot till människans perspektiv som är det väsentliga. Detta med tanke 

på all den forskning som bevisar den hälsoeffekt som grönskan har på människan. 

Respondenten menar att det inte är lämpligt att ha mer än 300 meter till närmaste grönområde. 

Speciellt inte med tanke på att vi lever i en värld med mer inslag av betong. Alla 

landskapsarkitekter uttrycker att vi bör hitta en balans mellan alla värden. Den är viktig både 

för ekologin, för det sociala livet, för ekonomin i staden och för kulturen. Därför blir det svårt 

att säga vad som ska prioriteras. Skulle krockar mellan värden uppstå får dessa lösas på bästa 

sätt och se till den specifika platsen menar landskapsarkitekt 1. Något arkitekten och 

landskapsarkitekterna nämner, är att det kan vara bra att försöka få ihop dessa värden och 

arbeta för att de ska bli ett. Landskapsarkitekt 3 menar att det är detta som planering handlar 

om. Det värde som blir ett kan vara det socioekologiska värdet menar landskapsarkitekt 3. Att 

naturen bidrar med detta värde innebär att vara ute på skidtur i skogen kan innebära så mycket 

mer än bara själva skidturen. Det kan vara hackspetten som ekar genom skogen som gör turen 

till något extra. Utan det ekologiska kanske det sociala i sammanhanget hade varit värt 

mindre.  

Samma respondent uttrycker att varenda yta inte är värdefull, vissa värden är viktigare än 

andra beroende på platsen. Samma person nämner att de högsta sociala och ekologiska 

värdena är de som bör bevaras. Det går även att höja det sociala värdet i vissa miljöer menar 

landskapsarkitekt 2 och 3. Detta kan göras genom att tillföra upplevelser eller komplettera 

med ett annat om man skulle ta bort ett värde. För landskapsarkitekt 2 går de sociala värdena 

främst i planeringen om krockar skulle uppstå. Denne menar också att mycket planering idag 

utgår från de sociala värdena. Det är något som politiker 1 håller med om, att det sociala 

värdet ska prioriteras. Planerare 1 menar att det byggs för medborgarna, alltså för de sociala 

värdena. Nummer ett är att skapa en attraktiv stad där medborgare trivs och finner livskvalité.  

 

6.3 Grönskans roll i staden 

Grönskan har en stor roll i staden uttrycker flera av de intervjuade. Byggbolagsrespondenten 

pratar mycket om hur det ska byggas i staden för att grönskan få spela den roll den har i 

staden. Det är viktigt att bygga på så sätt att grönskan värnas menar respondenten men också 

att det gamla ibland kan behöva förnyas. Ska ett nytt hus byggas som beräknas stå i 100 år 

kan det vara lika bra att förnya vegetationen på samma gång. Annars är detta något som kan 

behöva förnyas några år senare vilket är slöseri med tid och pengar menar respondenten. Då 

är det bättre att förnya allting, både vegetation och byggnad.  

För de intervjuade politikerna gör grönskan staden attraktiv och det gäller att förtäta den 

försiktigt med bostäder och verksamheter. Dessa menar också att den ger människor 
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livskvalité och förbättrar människors hälsa. Politiker 1 uttrycker att människorna hänger ihop 

med staden. Grönskan har en stor roll då den bidrar med ekosystemtjänster menar politiker 2. 

Arkitekten och landskapsarkitekt 1 däremot ser till alla element i staden. Grönskan hade inte 

haft någon roll utan andra element i staden. Helheten i staden ger grönskan dess roll. 

Tillsammans med andra faktorer som exempelvis kollektivtrafiken gör grönskan staden 

levande. Samma personer säger också att grönskan hade fått en större roll om de gröna och 

blå stråken sammanvävdes. Landskapsarkitekt 2 och 3 uttrycker att grönskan har en stor roll 

då den gör staden attraktiv. Att staden är attraktiv betyder i sin tur att människor väljer att 

bosätta sig i staden, det attraherar företag, fungerar som ett konkurrensmedel mellan städer 

och människor väljer att spendera tid ute menar de. Landskapsarkitekt 3 uttrycker att 

förtätningen hjälper grönskan att få en tydligare roll i staden. Det blir ett större behov av 

grönska i den förtätade staden. Det kan hjälpa landskapsarkitekter att motivera varför 

grönskan ska finnas menar respondenten. Arkitekten och landskapsarkitekt 1 och 3 menar att 

det skulle vara tråkigt utan alla träd och växter. Grönskan spelar roll som markör för våra 

årstidsväxlingar för utan den hade detta inte varit lika tydligt menar planerare 2. På detta sätt 

inser vi att tiden går då vi ser löven skifta i färg och falla ger landskapsarkitekt 3 som 

exempel.   

Det som de allra flesta tar upp oavsett yrke är den sociala rollen som grönskan spelar i 

staden. Det ger människan sköna utomhusupplevelser, vackra platser att promenera och cykla 

i, det gör staden till en trivsam boendemiljö, reducerar stress, stimulerar aktivitet och fysik 

träning, bättre hälsa och forskning visar att människor blir lugnare av grönskan. Allt detta, 

menar de, ger grönskan en social och medicinsk roll. Dock nämner planerare 1 att människor 

tar den för givet då det är en del av vår vardagsmiljö och finns runtom oss naturligt.  

 

6.4 Framtida möjligheter med urban grönska  

De menar alla att det finns massor av möjligheter med urban grönska i framtiden. 

Landskapsarkitekt 1 och arkitekten menar att det finns massor av möjligheter då fler har blivit 

intresserade av ämnet. Detta har hänt då fler blir medvetna om grönskans betydelse för 

människan menar de. Landskapsarkitekt 3 säger också att det finns möjligheter då byggherrar 

och politiker börjar förstå att vi måste höja kvalitén på den grönska som finns. Kvalitén är en 

viktig möjlighet menar planerare 2. Det är viktigt att höja kvalitén på den grönska som finns 

för att fler platser ska bli attraktiva och användas mer effektivt.  

Byggbolagsrespondenten menar däremot att det finns massor av möjligheter på grund av 

att det finns mycket yta att bygga på. Det möjliggör en omvandling av staden men detta 

utnyttjas inte idag. Respondenten menar också att det finns mycket yta inne i städer vilket gör 

det möjligt att tillsätta mer grönska även där. Det gäller att värdesätta det som finns inne i 

staden annars kommer mycket att byggas bort på sikt. Respondenten uttrycker att det inte går 

att hindra att en stad växer och bara en dag säga att det inte ska byggas mer för den staden 

kommer dö.  

Till skillnad från detta lyfter politiker 2 fram de sociala möjligheterna, att människor kan 

vara ute och må bättre. Möjligheterna att utveckla det offentliga rummet till mötesplatser som 

stimulerar social samvaro. Det ska finnas möjlighet för människor att kunna njuta av natur 

och blommor menar respondenten. Planerare 1 menar att det finns massor av möjligheter men 
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det gäller att alla aktörer har en vilja för det finns alltid möjligheter i en växande stad. Tillväxt 

leder i många fall till nya möjligheter och idag är politiker positiva till att förbättra miljön och 

satsa på de gröna frågorna. Respondenten tillägger att det finns en politisk grogrund för att 

bygga en vacker stad med många inslag av grönt.  

 

6.5 Framtida svårigheter med urban grönska  

Det finns inte bara möjligheter i framtiden utan även svårigheter som respondenterna nämner. 

De intervjuade står inför olika utmaningar. Politiker 1 nämner en svårighet att inte låta de som 

vill bygga överallt få majoritet då det finns vissa idag som vill bygga bort allt det gröna. Det 

är svårt att hitta en balans då bostadsbristen i många städer är stor och det är svårt att 

värdesätta den åkermark som finns kvar i tillräckligt stor utsträckning menar politikern. 

Politiker 2 menar att medvetenheten och kunskapen om grönska hos de politiska partierna är 

för låg vilket är ett problem. Respondenten menar också att byggföretag och arkitekter har för 

lite kompetens idag. Det kan bli svårt med helheten om inte den rätta kompetensen finns hos 

aktörerna menar politikern. Det går inte att enbart se saker ur ett perspektiv, till exempel den 

ekonomiska nyttan, utan det är helheten som räknas. Detta blir en budgetfråga uttrycker 

respondenten. Detta nämner även planerare 1 och 2, att det blir en svårighet att alltid ha råd. 

Det innebär att även fast lösningar finns kan det kosta mycket pengar. Något som idag kostar 

mycket pengar är skötsel och drift av grönområden uttrycker både landskapsarkitekt 3 och 2, 

byggrespondenten och politiker 1.  

Landskapsarkitekterna och arkitekten tar också upp helheten. Helheten innebär att alla 

element i staden, som till exempel kollektivtrafiken, ska fungera och inte bara grönskan. Det 

innebär att alla aktörer måste samarbeta med varandra inte enbart de som har hand om 

grönskan. De menar också att det blir svårt att få människor att utnyttja de grönområden som 

finns på ett bättre sätt. Men då menar politiker 2 att det inte gör någonting om det finns 

grönområden som inte utnyttjas. Även de som inte utnyttjas har en funktion. En funktion att 

fungera som barriärer mellan bostäder och hårt trafikerade vägar, att bidra med ekologiska 

värden med mera. Men landskapsarkitekt 1 och arkitekten vill att kvalitén ska höjas på det 

gröna som finns så att fler använder dem och att vid dammar och dagvatten bygga stråk för att 

göra det effektivt. De nämner även att det är viktigt att bygga sådant som är hållbart över tid 

och här kommer pengar in i frågan. Det finns oftast pengar till enstaka projekt men sedan 

finns ingen budget till underhåll vilket inte innebär hållbar utveckling. Landskapsarkitekt 3 tar 

upp att grönskan inte ska vara någonting som pyntas till på slutet utan det ska vara en 

självklar del i planeringen. Därför blir en svårighet att få grönskan mer delaktig i planeringen. 

Detta är något som planerare 1 även lyfter fram. 

Landskapsarkitekt 2 uttrycker att det är svårt att veta vilka platser som ska värnas. Alla 

har olika åsikter och en svårighet är att enas. Byggbolagsrespondenten menar samma sak, att 

en svårighet är att tillgodose alla människors olika intressen. Detta menar personen leder till 

att det blir svårt att prioritera saker och hitta en balans. Det som byggbolagen bygger ska vara 

användbart och inte bortkastade pengar. Att medborgare är med och tycker till är viktigt 

uttrycker respondenten då det är för människors skull som det sker en förändring.  
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6.6 Grönskans roll i framtidens stad till skillnad från idag 

Samtliga respondenter uttrycker att grönskan kommer ha en fortsatt stor roll i framtidens stad. 

Ju mer förtätning som sker desto viktigare blir det att se till grönskans betydelse. Arkitekten 

och landskapsarkitekt 1 vill se att grönskan får en roll som en fungerande mosaik, det vill 

säga ett nät som får allt att gå ihop. Grönskan ska även fungera som en mötesplats och arena 

för medborgarna och besökande i staden menar de och landskapsarkitekt 3. Den ska enligt 

dessa respondenter vara en strukturbärare och förtydliga strukturer och gränser. 

Landskapsarkitekt 3 menar att grönskan gör staden orienterbar vilket är svårt om det endast 

finns gator och kvarter. Landskapsarkitekt 3 uttrycker att landskapet ska lyftas fram och få 

prata för sig själv. Det som ska lyfta fram landskapet är det gröna. Politiker 2 lyfter fram att 

det gröna ska ha en social, ekonomisk och ekologisk roll. Att det finns plats för rekreation och 

ekosystemtjänster är viktigt då grönskan både idag och i framtiden kommer ha denna roll. 

Folk vill inte bo kvar i områden där det inte finns grönska menar landskapsarkitekt 2.  

För att det ska finnas grönska kvar är planeringsarbetet väldigt viktigt. Tiderna förändras, 

vi går mot ett grönare tankesätt menar byggbolagsrespondenten. Grönskan kommer att spela 

en hälsorelaterad roll i staden menar bland annat arkitekten. Då människor vill må allt bättre 

och leva längre idag kommer den spela stor roll. Grönskan kommer kanske inte finnas i vår 

närhet som tidigare men det är inget som säger att den någonsin kommer försvinna helt 

uttrycker byggbolagsrespondenten. Förändringar kommer fortsätta att ske något som historien 

tyder på. Förändring både när det gäller utbyggnad av kollektivtrafik, grönska och förtätning 

av staden. Saker och ting förändras med tiden så även grönskan menar 

byggbolagsrespondenten. Enligt landskapsarkitekt 2 har det hänt väldigt mycket på bara tio år 

och det kommer kanske hända ännu mer kommande tio år beroende på konjunkturläge. Enligt 

byggbolagsrespondenten är grönområden både statiska och föränderliga likasom andra 

faktorer i staden. Att staden förtätas och är i ständig förändring innebär även att grönskan 

ständigt förändras. Sedan en tid tillbaka har byggnation alltid börjat med tankarna på själva 

byggnaden i sig och sedan har infrastrukturen och grönskan kommit in i bilden. Grönskan har 

kommit i andra hand och planerats sist av allt. Men i framtiden kan det komma att bli tvärtom 

uttrycker respondenten. Infrastruktur och grönska kan vara det som kommer att planeras först 

och sedan kommer planerandet av byggnader att komma.  

Politiker 1 tror däremot att vi kommer göra det rätt när vi förändrar och bygger nytt men 

att allting kommer utgå från de tre perspektiven. De tre perspektiven som ska vägas mot 

varandra är det ekologiska, sociala och det ekonomiska. Politiker 2 nämner helt andra roller 

som grönskan ska ha. Det gröna ska ha en roll som social mötesplats, en som bevarare av den 

biologiska mångfalden och rollen att stärka våra ekosystemtjänster. Människor i allmänhet 

blir allt mer miljömedvetna och värnar om hotade arter och växter. Byggbolagsrespondenten 

nämner istället att grönskan måste finnas tillgänglig annars får den ingen roll i framtiden. 

Därför gäller det att allt är väl genomtänkt och att det finns ett syfte bakom. Respondenten 

menar att om saker byggs rätt och fler får nytta av det kommer grönskan i framtiden att ha en 

större roll.  

Alla intervjuade tror att det kommer finnas färre grönområden i framtidens stad. På grund 

av den förtätning som sker kommer även en del grönska att tas i anspråk menar de. Detta 

kommer att kompenseras med ökad kvalité på det som finns kvar. Dock innebär förtätning 
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inte bara förtätning med byggnader utan även med grönska menar politiker 2. Byggnationerna 

måste ske någonstans i staden och det gäller att bygga klokt. Detta är något det tvistas om 

inom politiken, nämner politiker 1. 

 

6.7 Gröna trender 

Enligt de intervjuade kommer det många nya gröna trender i framtiden. De intervjuade tar 

upp väldigt många trender. Vissa trender har precis tagit form. För det första är rekreation och 

hälsa en kommande trend uttrycker bland annat alla landskapsarkitekter. Människor blir allt 

mer medvetna om hur de mår. Fler kommer utnyttja de grönområden som finns mer effektivt 

till exempelvis promenader, löpning, utomhusgym och utomhusgympa uttrycker arkitekten 

och landskapsarkitekt 1. De två sistnämnda exemplen kommer troligtvis städer få se mer av 

menar arkitekten. Detta kan vara bra då inte alla har råd eller tid att ta sig till gymmet. 

Politiker 1 nämner också att grönområden kan komma att fyllas med andra upplevelser än 

idag som fler utomhusteatrar, festivaler eller andra aktiviteter. Politiker 2 nämner att städer 

bör fyllas med aktivitetsparker för att göra de mer attraktiva för barnfamiljer.  

En annan trend som landskapsarkitekt 1, 2 och arkitekten tar upp är vertikal grönska, 

något som redan finns i Sverige men som inte blivit riktigt stort ännu. De tillägger dock att 

den vertikala grönskan inte är något komplement till annan grönska. Den vertikala grönskan 

kommer inte ersätta all grönska på marken. Det som kan komma slå in i Sverige är fler gröna 

tak tror planerare 1 men tror inte på gröna husfasader. Taken kan också komma att utnyttjas 

mer till solenergi uttrycker respondenten. Detta för att det är bra för miljön och gröna tak kan 

bland annat vara bra för att ta hand om dagvatten när städer går mot tider med hårdare ytor. 

Det kan också komma att byggas nya förskolor på taken för att utnyttja alla ytor mer effektivt 

menar byggbolagsrespondenten. Gröna husfasader är ingen trend då detta är något som 

fungerar i varmare klimat. Respondenten skulle gärna vilja se fler trädgårdar på taken eller 

parker uppe på taken av köpcentrum. Detta är möjligt och det finns redan tillgängligt i bland 

annat Malmö. Egentligen finns det inga begränsningar förutom ekonomiska, alla inblandade 

måste vara mer kreativa och våga menar byggbolagsrespondenten. Landskapsarkitekt 3 tror 

inte alls på vertikal grönska i staden då det finns så mycket annan natur ändå. Det finns så 

pass mycket markyta att det går att ha allt det gröna på marken menar respondenten.  

Förutom vertikal grönska kan städer i framtiden komma att bli mer multifunktionella, 

något som landskapsarkitekt 3 vill sträva mot. Byggs det en ny park ska den helst fungera 

som en social yta när det inte regnar och ta upp dagvatten när det behövs. Samtidigt ska 

parken även bidra med ekosystemtjänster menar respondenten. Betongparker är något som 

respondenten lyfter fram på samma gång, det kan också vara aktivitetsparker eller 

kombinationsparker. Parker som med andra ord kan nyttjas för flera olika ändamål. 

Byggbolagsrespondenten menar att en aktivitetspark kan vara en park där det finns möjlighet 

att spela boule, möjlighet till spontanidrott och en skateboardramp. En park där det både finns 

gräs och betong. Dessa parker ska inte vara inhägnade utan det ska synas att de är öppna för 

allmänheten och ingen ska få lägga beslag på dem menar respondenten. Därför måste de som 

bygger tänka efter vart de bygger så de bygger på rätt plats. Detta är något nytt, en trend, men 

många aktörer är låsta i det förflutna, hur vi alltid har byggt det förr i tiden menar 

byggbolagsrespondenten. 
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Andra trender som diskuteras under intervjuerna är stadsodling, kolonilotter och gerillaodling. 

Trenderna är stora redan idag och de allra flesta intervjupersonerna tror att det kommer hålla i 

sig. Odling som trend är starkast hos de som bor i lägenheter menar landskapsarkitekt 1 och 

arkitekten. Trädgårdsarbete är ett sätt att vara aktiv och en sysselsättning vilket kan leda till 

bättre hälsa som också ses som en trend berättar de. I vissa städer är kolonilotter mer 

efterfrågade än andra städer menar planerare 2. Det kommer även finnas andra möjligheter för 

odling och trädgårdsarbete i framtiden nämner de alla. Kollektivodling är något som 

intresserat fler på senaste tiden. Det kan till exempel vara matparker, något som öppnats upp i 

Gottsunda, i Uppsala berättar landskapsarkitekt 3. Där odlar människor med olika mycket 

kompetens inom ämnet tillsammans med varandra på en gemensam yta. Detta är särskilt 

roligt då folk från andra städer kommer och är nyfikna på parken vilket har gjort den till en 

turistattraktion. Sådana typer av parker finns även i Stockholm berättar de som tar upp 

matparken i Gottsunda som exempel. Kollektivodling innebär att människor får en chans att 

integrera med varandra och träffa folk från andra kulturer menar landskapsarkitekten, vilket 

kan leda till större social samvaro. Planerare 1 har dock inte hört så mycket om detta och tror 

inte det kommer bli en trend i alla städer.  

Grönskan i sig är även en kommande trend menar de alla. Gator, asfalt, sten och betong 

kan även komma att pyntas med mycket grönska för att göra staden vacker menar planerare 1. 

Vi kommer troligtvis få se mer året runt grönska nämner planerare 2. Politiker 2 tar istället 

upp att grönskan ska vara funktionell eller icke funktionell. Den ska kunna bidra med 

någonting. Ett exempel som respondenten berättar är från Asien där de satt upp träd vid 

övergångställen för att skugga de som står och väntar på att få gå över gatan. Grönskan får i 

detta exempel en enorm funktion. Ett exempel på icke funktionell grönska är Gottsunda där 

de tagit bort buskar vid busshållplatser för att barn gömmer sig bakom dessa och kastar sten 

på bussar och bilar. Funktionalitet och grönska hänger därför ihop och detta är något som 

måste tas i anspråk i planeringsarbetet menar politiker 2. 

Ökad påverkan från allmänheten är också en kommande trend tror flera. Mer kritik 

kommer in till de beslutsfattande om kritik och åsikter. Politiker 1 menar att använda sig av 

alla idéer som kommer in till kommunerna kommer vara svårt men att lyssna, ta emot förslag 

och finna inspiration hos allmänheten är viktigt. Folk har även börjat visa att de bryr sig 

genom insändare i tidningen vilket är jätte bra för de som arbetar med grönska menar 

landskapsarkitekt 2. 
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7. SLUTDISKUSSION OCH ANALYS 

 

Uppsatsens huvudsyfte var att analysera vilken roll som det gröna (park, natur och trädgård) 

kan komma ha i framtidens stad samt hur det kommer att användas som ett 

stadsbyggnadselement. Uppsatsen har även undersökt vad Uppsala kommuns översiktsplan 

säger om den urbana grönskan i framtidens Uppsala. För att uppfylla mina syften utgick jag 

från följande frågeställningar: 

 

 Vad har respondenterna för åsikter om den urbana grönskans roll i framtidens stad?  

 Hur och varför kommer den urbana grönskan att fortsätta förändras i framtiden? 

 Hur behandlas den urbana grönskans framtid i Uppsala kommuns översiktsplan och 

hur överensstämmer Uppsala kommuns översiktsplan med vad respondenterna säger 

om det generella för framtidens stad?  

 

7.1 Respondenternas åsikter om grönskans roll i framtidens stad 

Staden går mot nya tider och framtiden kommer troligtvis ha en del gröna inslag. 

Intervjupersonerna är alla väldigt positiva i diskussionen kring grönskans roll i framtidens 

stad och så även tidigare forskning. Att respondenterna är positiva tror jag kan ha att göra 

med att det är deras yrke det handlar om. I verkligheten är det dock inte bara politiker och 

planerare som bestämmer. Frågan är hur stor auktoritet de har för att deras idéer ska gå 

igenom då det är mycket som ska samspela i samhällsutvecklingen. Därför räcker det inte 

med att endast politiker och planerare är positiva enligt mig. Den urbana grönskan kan 

komma ha en stor roll i den förtätade staden. Jag har kommit fram till att grönskan kommer 

ha en fortsatt social, ekologisk och ekonomisk roll i staden. Den rollen kommer bli ännu 

viktigare i och med att staden förtätas. De intervjuade ser massor av möjligheter och trender 

som kommer att ta fart.  

Det finns dock vissa hinder på vägen tror jag. För att kunna genomföra det många vill 

genomföra behövs en rejäl budget. Att få pengar till projekt verkar inte vara några problem, 

utmaningen är pengar till skötsel och drift tror jag. Att sätta igång ett projekt och sedan inte 

kunna upprätthålla det tycker jag känns onödigt. Varför ska projekt genomföras om det inte 

finns budget till vidare underhållning? Är inte detta slöseri med pengar? Detta är frågor jag 

själv ställer mig angående gröna projekt i staden. Detta var frågor som de intervjuade också 

tog upp men ändå ser det ut på det här sättet. En annan hög kostnad tror jag beror på fel som 

begås av personal som arbetar med grönska i staden. Jag tror att det beror på bristande 

kompetens hos de som sköter delar av den urbana grönskan. Att veta när det exempelvis ska 

planteras blommor kräver att personen har kompetens inom ämnet. För att det som planteras 

ska vara långsiktigt hållbart måste det finnas kunskap. Planteras det på fel årstid kommer inte 

växten att stå särskilt länge vilket kostar massor av pengar. Därför finner jag det jätteviktigt 

att det finns en rimlig budget till skötsel och drift och mer kompetensutveckling till 

personalen. Detta tror jag är några kommande utmaningar. Dock är detta inget jag finner att 

tidigare forskning uttrycker som utmaningar med stadens grönska.  

Att få igenom det många aktörer vill genomföra mot andra intressenter som tycker 

annorlunda tror jag kan bli svårt. Det finns många engagerade i staden som vill satsa på annat 
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än grönska. Många vill idag bygga och förtäta så mycket det bara går, något som även 

Alexander Ståhle hävdar i sin forskning.
89

 Att de intervjuade är positiva till gröna inslag och 

engagerade i grönska betyder inte att alla ser betydelsen i den. Det kommer troligtvis alltid 

vara en kamp mellan exploatörerna och de som försvarar det gröna. Jag tror en svårighet 

kommer bli att få igenom det som aktörerna inom ämnet grönska vill genomföra mot andra 

intressenter.  

Alla intervjupersoner har svårt att definiera grönska vilket jag ser som ett problem. För 

att alla ska kunna samarbeta tror jag att det krävs en tydlig definition på gröna begrepp. Att 

alla pratar om lika grönska är viktigt i arbetet mot en grönare stad. Det är ett komplext 

begrepp som bör redas ut. En oklar innebörd innebär ett hinder i samverkan mellan olika 

aktörer inom urban grönska något som även Rådestad hävdar i sin uppsats.
90

 Detta bör inte 

vara något komplext anser jag. Att vissa väljer att prata om grönstruktur istället är intressant 

då struktur är ett mer övergripande och generaliserande ord. Det tyder på att vissa talar om 

mer övergripande grönska och vissa går ned på djupet av den.  

Att grönskan erhåller viktiga värden är respondenterna överens om. Beroende på yrke 

lyfter de fram olika värden som bör prioriteras. Politiker 2 pratar mer om de ekologiska 

värdena, planeraren mer om de sociala eller ekonomiska och landskapsarkitekt 3 om att hitta 

en balans däremellan. Då alla tycker olika i staden kan detta vara svårt i arbetet med urban 

grönska. Jag anser att det kanske bör satsas mest på det socioekologiska eftersom alla nämner 

hur viktigt det är med balans. Det är något som tidigare forskning också visar, att allt hänger 

ihop. Balansen handlar om en social hållbarhet som leder till livskvalité och så också till en 

hållbar stad. Detta är något som även Chiesura lyfter fram i sin forskning.
91

Även naturvärden 

kan komma ha en social funktion enligt mig. Att umgås med vänner ute i naturen kan vara 

mycket mer än att bara umgås med vänner. Naturen i sig kan spela stor roll i upplevelsen av 

denna utomhusvistelse.  

 

7.2 Den urbana grönskans förändring 

Efter att ha analyserat de intervjuer som har genomförts och läst litteratur om urban grönska 

är min slutsats att staden kommer fortsätta att förändras. Jag en känsla av att vi går mot tider 

där planerare och politiker kommer lägga mer fokus på urban grönska. I dagens läge med 

urbanisering och klimathot tror jag att intresset för vad aktörer inom ämnet kan åstadkomma 

kommer att växa med tiden. Arbetet kommer inte att bli lätt då behovet av grönska växer i och 

med den förtätning som planeras. Dessutom ska det planeras för en hållbar stadsutveckling 

där mycket ska ingå allt från planering till genomförande. Många av de intervjuade uttrycker 

att utan grönska i staden dör vi. Mycket som sägs ska låta väldigt bra anser jag. Det är svårt 

med retorik kontra verklighet och pengar. Mycket som sägs av aktörer inom grönska är 

retorik menar jag. Jag tror inte att budget till det som önskas av aktörer inom grönska finns i 

verkligheten. Det är lika med översiktsplaner där mycket förskönas. Världsnaturfonden 
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skriver på deras hemsida att vi är beroende av naturen för att kunna överleva.
92

 Om någon 

upprepar något tillräckligt många gånger tror vi till slut på det. Vi tror på det som sägs även 

fast det kanske inte alltid är verkligheten menar jag.  

Ett behov vi människor har idag enligt respondenterna är att den urbana grönskan ska ha 

bättre kvalité än vad den har idag för att fler ska nyttja den mer effektivt. Men vad innebär en 

förbättrad kvalité undrar jag. Hur ska detta gå till? Hur ska det kompensera det gröna som 

försvinner då den blir tillgänglig för färre människor? Vem säger att den nya grönskan har 

bättre kvalité? Detta är frågor som jag inte får svar på under intervjuerna men som är väldigt 

intressanta. I framtiden kan det vara en helt ny typ och form av grönska vi kommer se. Det 

kommer troligtvis finnas färre grönområden än vad det gör idag. Det kommer troligtvis bli 

färre små grönområden och fler stora parker. Det känns som att vi inspireras mycket av 

internationella trender där stora parker som Central Park i New York, Hyde Park i London är 

otroligt värdefulla och attraktiva. Kanske måste det inte vara antingen tätt eller grönt. Ett 

samspel däremellan är vad jag tror skulle vara det bästa, en stad som både är tät men grön. 

Samspelet mellan tätt och grönt är även något som Alexander Ståhle hävdar i sin forskning.
93

  

Det är svårt att veta vilka de stora parkerna byggs för menar jag. Alla kommer inte kunna 

ta sig till dessa parker utan är beroende av de små som finns tillgängliga lite överallt. Det blir 

annars svårt för barn, sjuka, äldre och funktionsnedsatta att kunna ta sig till grönskan. Att 

tillgängligheten är särskilt viktig för utsatta i staden håller även Sorte med om.
94

 Alla har inte 

makt eller pengar att bestämma vart de ska bo. Många människor kommer inte kunna flytta 

dit grönska finns tillgängligt då dessa platser kan komma bli väldigt dyra. I och med färre 

grönområden kan mer pengar gå till skötsel och drift av den grönska som kvarstår vilket jag 

däremot finner positivt. Den kvarstående grönskan kommer troligtvis vara av stort värde och 

väl iordninggjord. Gator och torg kan komma smyckas med mycket grönska i form av träd 

och blommor. Detta kan vara med enbart blomkrukor som utsmyckningsgrönska. Detta är 

också ett exempel på en ny form av grönska i framtiden. 

Jag har nu insett att staden kommer att fortsätta förändras och det är inget människorna i 

staden ska vara motståndare till. När städer förtätas, byggs ut, kollektivtrafik förbättras sker 

det naturligt att även grönskan förändras. Jag tror inte att grönskan i staden någonsin kommer 

att försvinna helt eftersom det i Sverige finns så mycket gröna ytor. Vardagstillgången till 

grönska kan dock komma försvinna för vissa. Den spontana vardagsutomhusvistelsen kan 

försvinna tror jag. Att släppa ut barnen för att leka på gräsmattan utanför lägenheten kanske 

inte kommer vara möjligt för alla i framtiden. De spontana utomhusaktiviteterna kan också 

komma försvinna. Om vissa parker och annan grönska ska tas i anspråk för att kvalitén på 

andra ska förbättras kommer den endast bli tillgänglig för vissa. Dock ska de värnas på rätt 

sätt tycker jag. Då den är otroligt viktigt för ekologin som sparar städerna massor av pengar 

kommer den aldrig helt försvinna från vår närhet tror jag. En förändring som kan ske är att 

grönskan kommer att planeras in tidigare än själva bebyggelsen. Detta finner jag positivt då 

det under lång tid har varit tvärtom. I och med den förändring som sker av staden kan även 
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detta vara positivt att vända på. Jag tror att fokus i stadsbyggnadsdebatten i framtiden kommer 

att ligga på offentliga rum som gator, torg och grönska istället för på byggnader och kvarter. 

Jag tror att grönskan kommer bli ett allt hetare ämne för fler människor. Fler människor 

kommer troligtvis vara mera aktiva och tycka till. Människor vill idag vara delaktiga och 

påverka enligt mig.  

Vad medborgare vill ha är väldigt komplext. Det aktörer inom urban grönska planerar 

och bygger för är deras tolkningar av vad medborgarna vill ha. De intervjuade säger själva att 

det sker en dålig kommunikation mellan medborgare i staden och aktörer inom grönska. Men 

då är det svårt att bygga för medborgarna om de inte vet vad de vill ha. Det som genomförs är 

enbart uppfattningar om vad medborgarna vill ha från aktörernas sida. Att fler är med och 

tycker till underlättar arbetet för inblandade aktörer att göra ett bra jobb. Det är dock de med 

rätt kompetens och kunskap som ska planera och bygga staden anser jag. Det kan vara svårt 

för medborgare att vara kreativa inom ämnet när de saknar rätt kompetens. Därför är frågan 

hur mycket medborgare ska vara med och bestämma. Kanske är det bättre om de med rätt 

kompetens och kunskap får vara de som planerar för grönskan i staden. Det kan också vara så 

att det är planerare och politiker som behöver mer kunskap om vad medborgarna vill ha, det 

behöver inte vara motsättningar. Idag handlar mycket om uppgradering av stadsrummet 

kopplat till ett medborgarinflytande. Att få till fler medborgardialoger och att en förbättring av 

dem sker ser jag som något viktigt. Om medborgardialogerna blir bättre kommer troligtvis 

inte människor vara motståndare till förändringar som sker.  

En anledning till att folk har börjat bry sig alltmer tror jag kan vara kopplat till 

klimatanpassning. Klimatanpassning kan ske genom fysisk planering och ju större detta ämne 

blir desto mer kan vi komma att anpassa oss till klimatet. Miljö och klimat är två trender jag 

tror vi kan komma se mer av i framtiden. Grönska som stadsbyggnadselement kommer 

förhoppningsvis att gynna miljön och klimatet. I framtidens stad kan den urbana grönskan 

komma att synas mer på tak, vi kan komma se mer parker och trädgårdar på köpcentrum, mer 

vertikal grönska, mer grönska som används till lärande och även grönska som bara finns där 

för att människor ska må bra när de tittar ut genom fönstret. Många respondenter uttrycker 

också att de vill se mer aktivitetsparker, festivaler och utomhusteatrar. Vilket är väldigt 

intressant som komplement till det gröna. Många förslag som kommer på tal är dock inte 

gröna. Min åsikt är att det gröna i sig måste attrahera annars får inte grönskan en lika viktig 

roll. Detta är inte något som hjälper städer att upplevas som grönare. Vi står idag inför många 

utmaningar men dessa ger också drivkrafter till kreativa lösningar. Jag tror att det är bra att vi 

står inför svårigheter som måste lösas för att staden ska bli en grön stad i framtiden.  

 

7.3 Grönskans roll i framtidens Uppsala 

Efter att läst Uppsala kommuns översiktsplan och intervjuat personer från Uppsala kommun 

har jag kommit fram till att Uppsala kommun troligtvis kommer att följa samma spår som den 

generella staden. Det resultat som kom ut av intervjuerna gäller generellt då även för Uppsala 

kommun. Det som står i Uppsala kommuns översiktsplan är visioner för kommunen. Dessa är 

högt ställda och förhoppningen är att det finns möjligheter att genomföra visionerna så att det 

inte bara blir retorik. Det kommer ta tid att genomföra det som Uppsala kommun har beslutat 

om, men allt är möjligt att genomföra anser jag. Översiktsplanen fastslår hur viktig grönskan 
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är för staden och de är medvetna om att mycket kommer att försvinna i och med den 

förtätning kommunen vill genomföra. Det står bland annat att Uppsala kommun kommer få 

många nya stråk och bättre infrastruktur. Detta var något de intervjuade ansåg var centralt för 

staden för att tillgängligheten ska förbättras.  

Tillgängligheten till grönska är även viktig för att grönskan ska ha en roll i framtidens 

Uppsala. Uppsala kommun vill att medborgarna ska ha grönskan lättillgänglig. Dock anser 

kommunen att om människor väljer att flytta till staden får de själva kontrollera hur nära 

grönska finns tillgänglig om det är en viktig del i beslutsfattande om bostaden. Valmöjlighet 

att flytta till grönskan har inte alla människor, menar jag. Barn har till exempel inte 

möjligheten att välja vart de ska bo. Priset på bostaden påverkar också valet för många 

människor. Grönska bör därför finnas tillgängligt överallt och för alla. Jag finner därför att 

Uppsala kommun bör satsa på en balans mellan större och mindre grönområden för att den 

ska vara tillgänglig för alla. Inte endast en satsning på stora parker med god kvalité. Kanske är 

det då bättre om den finns tillgänglig för alla anser jag. Efter att ha studerat översiktsplanen 

får jag en uppfattning om att Uppsala kommun kommer satsa på några få stora parker med bra 

kvalité. Att kvalitén kommer förbättras är något de intervjuade lägger stor vikt vid. 

De intervjuade hävdar att om någon flyttar in till staden är färre grönområden något att 

räkna med. Det finns inte lika mycket grönska i staden som på landet. Det som kan vara 

positivt med den förtätning som kommer att ske i Uppsala kommun är minskandet av 

utsläppen. Det innebär en förbättring av miljön då kommunen ska göra det möjligt för 

människor att lättare utnyttja kollektivtrafik, göra det mer lockande att ta cykel eller ta sig 

fram till fots istället för att ta bilen. En bättre luftkvalité kan då även uppstå och bullernivån 

kan komma att minska i och med att färre tar bilen. Att bullernivån minskar tror jag kan 

komma leda till att fler besöker grönskan. Som respondenterna nämnde kommer även det bli 

bättre kvalité på det gröna som blir kvar i Uppsala kommun. Frågan är vad detta kommer 

innebära? För vem blir det bättre kvalité? Vad är bättre kvalité? Vad är det som blir bättre om 

kvalitén på viss grönska höjs och tillgängligheten försämras? Detta är komplicerade frågor 

som jag som författare inte finner svar på. Jag tror inte att ökad kvalité på vissa parker löser 

några problem. Det här är frågor som behöver problematiseras mer i planeringen anser jag. 

Dessa frågor är viktiga och jag tror dessa behöver diskuteras mera, kan vara, förslag på frågor 

för framtida forskning.  

Jag anser att Uppsala kommun står inför en stor utmaning. Att bygga så många nya 

bostäder innan 2030 kommer inte bli någon enkel uppgift. Jag tror Uppsala kommer arbeta 

mycket med den urbana grönskan för att göra kommunen ännu mer attraktivt och till ett större 

turistmål. Jag får en uppfattning att kommunen planerar effektiva parker som 

kombinationsparker, aktivitetsparker, matparker, byggnationer och bättre kollektivtrafik. 

Frågan är hur gröna dessa parker kommer vara? Förhoppningsvis har de mycket gröna inslag. 

Det som kommer påverka Uppsala kommuns framtid tror jag är om de kan hitta balansen och 

helheten i staden mellan bostäder och det gröna. Det kommer att krävas att frigöra utrymmen 

för byggnation och för att bygga parker och friluftsområden. Detta kan komma att bli en 

ekonomisk fråga. Nya bostäder och förtätning kräver dock attraktiva, gröna, platser runt 

omkring som försörjer området. Ska det byggas mycket nytt tycker jag de samtidigt ska satsa 

på att förnya grönskan på samma gång. Grönska som är långsiktigt hållbar och som kan stå 
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sig lika länge som de nya byggnaderna, risken är annars att det kan komma kosta mycket 

arbete och pengar i framtiden. Stora delar av Uppsala kommuns översiktsplan behandlar 

urban grönska. Av den anledningen tror jag att grönskan kommer att ha en stor roll i 

framtidens Uppsala.  
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BILAGA 1 

 

Teman/intervjufrågor 

 Bakgrund, utbildning och yrke 

 Innebörden av grönska, betydelse, definition 

 Vilket värde har grönskan? Olika typer av grönska, vilket värde har de olika typerna? 

 Hur ser relationen ut mellan ekologiska värden och sociala värden när man planerar 

för grönska? Hur ser balansen ut? Ska det gröna finnas för ekologins skull eller för 

människans? Hur resonerar man kring detta? Vad händer om det krockar; 

bevarandevärden vs. Friluftsliv. 

 Spelar grönskan någon roll för staden och människorna idag? Vad för roll? 

Detta med tanke på olika typer av människor, barn, unga, yrkesarbetande, 

handikappade, äldre, kvinnor, män. 

 Varför behöver människor urban grönska?  

 Hur tänker du kring grönska som stadsbyggnadselement? 

 För- och nackdelar kring olika typer av grönska 

 Hur planeras det kring grönskan i staden? 

 Ska det finnas grönska i staden i framtiden? 

 Vilken roll ska grönskan ha i framtidens stad? 

 Hur ser framtidens ideal ut? Både egen åsikt och mycket trender, men också vilka 

möjligheter/svårigheter det kommer finnas med den täta staden? 

 Ställer olika stadsbyggnadstyper olika krav på grönskan?  

 Vilken betydelse har den täta staden för grönskan, och grönskan för den täta staden? 

 När det gäller växt val vid nyanläggning – hur tänker ni? Vad ska växter bidra med? 

(Vara hållbara, vackra, anmärkningsvärda, dofter, färg, locka till sig insekter, ha 

kvaliteter under hela året som fin bark, bär etc? 

 Betydelsen av årstider när man planerar för det gröna, på vilket sätt vägs det in? 

Planerar man för värden också på vintern?  

 Betydelsen av tid för grönskan. Att växter är levande och behöver tid för att utvecklas. 

Hur kan man hantera det i staden? Finns det möjlighet att ta hänsyn till det eller blir 

det mycket slit- och släng även när det gäller perenna (fleråriga) växter. 

 Hur fungerar skötseln, finns det kontinuitet och budget för ordentlig skötsel? Hur 

borde det vara organiserat?  

 Hur ser du på medborgarinitiativ när det gäller odling i staden, gerillaodling eller folk 

som vill sköta om offentliga parker/platser?   

 Kommunikation med medborgare  

 Övriga kommentarer och viktiga synpunkter 


