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Urban greenspace in comprehensive municipal 
planning 

 
A study of values and strategies 

 
 

Jesper Lundberg, Department of Geography, Umeå University, Sweden 
 

ABSTRACT 
 
Urban greenspace has the potential to bring a lot of positive effects to the urban 
environment. Better health for its residents, increased biodiversity as well as helping 
the city adapt to the changing climate, to name a few examples. At the same time, the 
current planning paradigm in Sweden values the creation of dense urban 
environments. This, coupled with the current housing shortage, creates a situation 
where urban greenspace is being put under a lot of pressure and on the risk of being 
exploited in densification processes. 
 
This thesis has explored how urban greenspace is valued, as well which strategies are 
being employed, in comprehensive municipal planning documents. Through the use of 
a documentary content analysis, comprehensive planning documents from three 
Swedish municipalities have been analyzed: Umeå, Uppsala and Helsingborg. The 
results shows that the analyzed municipalities have a fairly balanced valuation of its 
urban greenspace in their comprehensive planning documents. No one aspect of the 
sustainable development is given a significantly higher value compared to the other. At 
the same time, different patterns emerges when looking at themes underlying the 
different aspects of the sustainable development, with themes such as recreation being 
discussed to a higher degree in comprehensive planning documents from Umeå and 
Uppsala, compared to Helsingborg. The strategies employed by the studied 
municipalities are also quite similar, although the details vary. All three municipalities 
are vague in describing their strategies for urban greenspace, but Umeå and 
Helsingborg goes further with working with quantifiable goals, compared to Uppsala. 
 
Keywords: Urban greenspace, Urban densification, Comprehensive municipal 

planning 
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1 INLEDNING 
 
Sverige växer. I januari 2017 uppgav Statistiska Centralbyrån [SCB] att Sveriges 
befolkningsantal passerat 10 miljoner, och redan till år 2040 prognostiserar SCB att 
befolkningen kommer att ha växt med ytterligare 2 miljoner  (SCB 2017). Parallellt med 
denna befolkningsutveckling, visar bl.a. Amcoff (2015) på att det i Sverige förekommer 
en urbanisering. Detta innebär att denna växande befolkning koncentreras till vissa 
delar av landet samt de olika regionernas största tätort (Amcoff 2015). Samtidigt som 
Sverige sett denna befolkningsökning, har bostadsbyggandet inte hållit jämna steg. 
Således existerar en bostadsbrist i Sverige, och enligt Boverket behöver 51 000 
bostäder årligen tillkomma för att svara upp mot befolkningsprognosen fram till år 
2025. Detta behov är vidare inte jämnt fördelat över landets 290 kommuner  (Boverket 
2018). Således står växande kommuner och regioner inför en stor utmaning att 
tillgodose bostäder till sin befolkning för att därigenom möjliggöra en fortsatt 
befolkningstillväxt. 
 
Mot slutet av 1900-talet går en förändring i stadsbyggnadsidealet att skåda i Sverige. 
Planerarna började då se problemen i den funktionsseparerade staden man fram till 
dess byggt, med sina väl tilltagna arealer och inneboende bilberoende (Ramberg 2019). 
I samband med detta tog planeringen istället stor inspiration från den amerikanska 
aktivisten Jane Jacobs visioner av hur en stad bör se ut och fungera (se exempelvis 
Jacobs 2004). Jacobs menade bland annat att en attraktiv stad behöver täthet och en 
koncentration av människor för att möjliggöra spontana möten mellan människor. 
Vidare ska stadskvarteren, enligt Jacobs ideal, vara små och bestå av hus med 
varierande ålder, upplåtelseform och användning. På så sätt skapas en levande stad 
där människorna som befolkar staden inte blir främlingar för varandra på samma sätt 
som Jacobs ansåg vara fallet i den funktionsseparerade staden från 1900-talets mitt 
(Gottfridsson 2019; Jacobs 2004). Ett vidare argument som lyfts till fördel för den täta 
staden handlar om att detta skapar en energi- och resurseffektivare utveckling som 
minskar resebehovet och möjliggör ett bättre underlag för en väl utbyggd 
kollektivtrafik. Således har den täta staden även ansetts ha miljömässiga fördelar 
(Pacione 2009, s. 619). Jacobs vision om den täta och attraktiva staden samt 
uppfattningen om dess miljömässiga fördelar, har varit tongivande för den nutida 
samhällsplaneringen och har intagit en plats som det rådande svenska 
planeringsidealet (Ramberg 2019; Gottfridsson 2019). 
 
Samtidigt som vi har detta förtätningsideal, har forskning samtidigt visat på att det 
finns tydliga fördelar med att ha en god tillgång till grönytor och grönområden i 
stadsmiljöerna. En sådan positiv effekt är så kallade ekosystemtjänster. Dessa beskrivs 
av Naturvårdsverket (2019) som de produkter och tjänster som naturen förser oss med 
och som positivt bidrar till vår livskvalitet och vårt välstånd. Detta kan handla om dels 
något direkt och synligt, eller dels om mer abstrakta effekter. Ekosystemtjänsterna kan 
dessutom bidra till flera olika tjänster på en och samma gång. Några exempel på vad 
grönytorna i staden kan bidra med är bland annat rening av luft, absorbering av 
regnvatten samt att mildra höga temperaturer (Coutts & Hahn 2015; Naturvårdsverket 
2019). Forskningen har även påvisat hälsomässiga fördelar. Bland annat finns det 
belägg för att besök i exempelvis skogsmiljöer har positiva restorativa hälsoeffekter för 
individer som lider av utmattningssyndrom (Sonntag-Öström et al. 2014). Trots de 
fördelar med god tillgång på grönytor som tidigare forskning visat på, har det gällande 
stadsplaneringsidealet lett till att stadens grönytor inte tillgodosetts. Detta har sin 
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förklaring i att markresurser är en begränsad resurs i den allt tätare staden, och det är 
då ofta grönytorna som får stryka på foten när städerna förtätas (Haaland & 
Konijnendijk 2015; Brunner & Cozens 2013). Således blir grönytorna en resurs att likna 
den postindustriella stadens olja – av ändlig tillgång och av mycket stort värde. 
 
1.1 Problemformulering 
 
Således existerar en potentiell konflikt i planeringen. En konflikt mellan bevarandet av 
grönytor för dess positiva effekter och exploateringen av marken för att möjliggöra 
förtätningsprojekt. Det blir därför viktigt att förstå hur svenska kommuner värderar 
och planerar för grönytorna i sin översiktliga planering. Det är kommunerna som är 
ytterst ansvariga för den översiktliga planeringen i Sverige, och även om kommunernas 
översiktsplaner inte är de facto juridiskt bindande, så har de likväl stor effekt då de styr 
kommunens fortsatta planering (se vidare under avsnitt 2.1). Om en väl genomtänkt 
planering för grönytor saknas, finns en risk att planeringen missar att beakta de 
fördelar som grönytornas mångfacetterade funktion kan bidra med. Istället finns en 
risk att grönskan endast blir ett ”grönt pynt” som visuellt förskönar våra stadsmiljöer. 
Om kommunerna planerar med ett uttalat mål om en hållbar urban utveckling, 
samtidigt som vissa aspekter av grönytorna tydligt värderas lägre än andra, finns en 
risk att vi godtyckligt bygger in oss i en ohållbar stadsstruktur. En sådan struktur skulle 
kunna innebära att vissa typer av grönytor eller funktioner som grönytorna kan bidra 
med, finns överrepresenterade samtidigt som andra blir satta under hårt tryck. Detta 
kan i sin tur innebära att grönytorna inte klarar av att lösa de problem som vi 
ursprungligen anlagt eller bevarat dem för att lösa. Om detta blir fallet, har vi då 
verkligen uppnått en hållbar urban utveckling? 
 
1.2 Syfte & frågeställning 
 
Syftet med denna studie har varit att undersöka hur Umeå, Uppsala samt Helsingborgs 
kommun arbetar med grönytor i sin översiktliga planering. Genom en dokumentär 
innehållsanalys ämnar studien analysera hur de utvalda kommunerna värderar 
grönskan i sina översiktsplaner samt vilka strategier kommunen har för att jobba med 
grönskan. För att uppnå studiens syfte har följande frågeställningar formulerats:  
 

i. Hur värderas grönskan i de undersökta kommunernas översiktsplaner? 
 

ii. Vilka strategier har de undersökta kommunerna för att arbeta med grönskan 
framgent? 

 
1.3 Avgränsning 
 
Denna studie har geografiskt avgränsats till att endast undersöka översiktsplaner från 
tre olika kommuner: Umeå, Uppsala och Helsingborg. Vidare har endast 
översiktsplaner som berör kommunernas centralort, tillika största tätort, analyserats. 
 
1.4 Centrala begrepp 
 
Grönyta – definieras av SCB som allt grönt inom tätortsgränsen. Kan exempelvis 
handla om parker, öppna gräsytor eller andra träd- eller gräsbevuxna ytor (SCB u.å. a). 
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Grönområde – Definieras av SCB som sammanhängande grönytor (åkermark ej 
inräknat) med minst 50 m till närmaste byggnad. Måste uppgå till en areal på minst 1 
hektar (10 000 m2) (SCB u.å. a). 
 
Grönstruktur – Tydlig definition saknas (Zinko et al. 2018), men kan handla om en 
sammanhängande väv av grönska, mark och vatten i olika geografiska skalor (Region 
Stockholm u.å.). 
 
Tätort – Sammanhängande bebyggelse med minst 200 invånare (SCB u.å. b). 
  
Hållbar utveckling – En utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra 
kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov (Kungliga Tekniska 
Högskolan [KTH] 2019). Se vidare under avsnitt 3.1. 
 
1.5 Disposition 
 
I kapitel ett (1) presenteras en introduktion till det studerade ämnet, tillsammans med 
studiens syfte och frågeställningar. Kapitel två (2) presenterar en övergripande 
beskrivning av det juridiska ramverket för den fysiska planeringen i Sverige samt dess 
betydelse för grönskan i städerna. I kapitel tre (3) genomförs en litteraturstudie, där 
tidigare forskning från vetenskapliga artiklar och för området relevant litteratur 
presenteras för att ge en djupare förståelse för den undersökta konflikten. I kapitel fyra 
(4) redogör författaren för den genomförda studiens metod. Här diskuteras även den 
valda metodens styrkor och svagheter. I kapitel fem (5) ges en kort 
bakgrundsbeskrivning av de studerade kommunerna för att sätta dem i en rumslig 
kontext. I kapitel sex (6) presenteras studiens resultat, och slutligen i kapitel sju (7) 
analyseras och diskuteras studiens resultat kopplat till den tidigare forskning som 
identifierats och presenterats, samt egna tolkningar och reflektioner. Förslag till 
fortsatta studier presenteras även i detta kapitel. 
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2 JURIDISKT RAMVERK 
 
Denna studie ämnar undersöka hur grönytor värderas i kommunala översiktsplaner 
samt vilka strategier kommunerna har för att tillgodose dessa. De kommunala 
översiktsplanerna är viktiga dokument då de har en strategisk betydelse för 
kommunernas fysiska planering (Nyström & Tonell 2012, s. 219). ”En avsikt med 
översiktsplaneringen är att skapa en vision av framtiden och att ange riktpunkter för 
en önskvärd utveckling.” (Nyström & Tonell 2012, s. 241). En viktig del av 
översiktsplaneringen är således, enligt Nyström & Tonell (2012), just planeringen för 
grönområden då dessa är en viktig fråga både utifrån människors välbefinnande men 
också för att minimera riskerna för att flora och fauna negativt påverkas av stadens 
fortsatta utveckling (Nyström & Tonell 2012, s. 226). Den fysiska planeringen samt 
kommunernas översiktsplanering regleras i framförallt två lagar (Nyström & Tonell 
2012, s. 183): Plan och Bygglagen [PBL] (SFS 2010:900) samt Miljöbalken [MB] (SFS 
1998:808). Nedan följer en övergripande presentation av de två lagarna. 
 
2.1 Plan- och Bygglagen 
 
I PBL:s portalparagraf slås det fast att denna lag syftar till att: 
 

”[…] främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala 
levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för 
människorna i dagens samhälle och för kommande generationer” (SFS 
2010:900 1 kap. 1 §). 

 
I 1 kap. 2 § återfinns en annan viktig hörnsten av den fysiska planeringen i Sverige. Där 
reglerar PBL det faktum att det är en kommunal angelägenhet att planlägga mark- och 
vattenanvändningen. I PBL:s andra kapitel slås det vidare fast att planläggningen 
enligt PBL:s bestämmelser ska beakta allmänna såväl som enskilda intressen, samt att 
företräde ska ges till den mark- eller vattenanvändning som medför god hushållning  
med resurser ur en allmän synpunkt. Planläggningen ska vidare främja en 
ändamålsenlig och estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse och grönområden, en 
långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror, en god ekonomisk 
tillväxt samt bostadsbyggande (SFS 2010:900), för att nämna några exempel. 
Bebyggelsen ska, enligt 2 kap. 5 §, lokaliseras till den plats som är bäst lämpad för 
ändamålet, bland annat med hänsyn till människors hälsa och säkerhet. I 2 kap. 7 § 
regleras även att hänsyn skall tas till behovet av att, inom eller i nära anslutning till 
bebyggelsen, se till att det bland annat finns tillgång till vägar, torg, parker och andra 
grönområden samt platser för lek, motion och annan utevistelse. Planläggningen får 
inte genomföras om risk för fara uppstår för människors hälsa och säkerhet eller annan 
betydande olägenhet (SFS 2010:900). 
 
Den kommunala översiktsplaneringen regleras därefter i PBL:s tredje kapitel. Enligt 3 
kap. 1 § måste Sveriges samtliga 290 kommuner ha en aktuell och kommuntäckande 
översiktsplan. I översiktsplanen ska kommunerna ange hur de ser på kommunens 
långsiktiga utvecklingen vad gäller den fysiska miljön, och översiktsplanen ska vara 
vägledande för hur mark- och vattenresurser ska användas i den kommande 
planeringen. I översiktsplanen ska kommunen vidare redovisa hur man planerar 
tillgodose det allmänna intresset enligt PBL:s 2 kap. Kommunen ska även lägga 
särskild vikt vid hur man tillgodoser de riksintressen som regleras i 3 och 4 kap. MB 
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(se vidare under avsnitt 2.2). Översiktsplanen är däremot inte juridiskt bindande, men 
avsteg från översiktsplanen i senare detaljplanläggning måste motiveras enligt 4 kap. 
33 § 5. Det är varje enskild kommunfullmäktige som beslutar om att anta en 
översiktsplan, och kommunfullmäktige ska minst en gång varje mandatperiod pröva 
översiktsplanens aktualitet. I samband med framtagande- och antagningsprocessen 
ska även allmänheten ges möjlighet att granska översiktsplanen. Utöver den 
kommuntäckande översiktsplanen möjliggör 3 kap. 23 § även för kommunerna att ta 
fram tillägg till översiktsplanen som antingen enbart gäller i vissa specifika delar av 
kommunen eller behandlar vissa specifika ämnen. Dessa tillägg tillåts vidare ha en 
detaljeringsgrad som skiljer sig från den kommunövergripande översiktsplanen (SFS 
2010:900). Vanligt förekommande namn för dessa dokument är fördjupning av 
översiktsplan eller tematiskt tillägg. 
 
2.2 Miljöbalken 
 
Även i MB finns kopplingar till den fysiska planeringen. I dess portalparagraf slås det 
fast att: 
 

”Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling 
som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en 
hälsosam och god miljö.” (SFS 1998:808 1 kap. 1 §). 

 
MB ska vidare, enligt 1 kap. 1 § 1-5, tillämpas på så sätt att människors hälsa och miljön 
skyddas mot skador och olägenheter som kan tänkas uppkomma från föroreningar 
eller annan påverkan. Värdefulla natur- och kulturmiljöer samt den biologiska 
mångfalden ska värnas och skyddas. Användningen av mark och vatten samt den 
fysiska miljöns utformning ska användas så att en långsiktigt god hushållning 
säkerställs utifrån ekologiska, sociala, kulturella och samhällsekonomiska aspekter 
(SFS 1998:808). 
 
I 2 kap. regleras de allmänna hänsynsreglerna. Där omnämns bland annat att en plats 
för en verksamhet eller åtgärd, enligt 2 kap. 6 §, ska väljas så att det ska innebära 
minsta möjliga intrång för människors hälsa och miljön. Vidare ansvarar, enligt 2 kap. 
8 §, den som orsakat skada eller annan olägenhet för miljön för att avhjälpa eller 
kompensera den skada eller olägenhet som skett. I MB 3 och 4 kap. finns vidare en 
koppling till den fysiska planeringen och PBL. Där regleras de så kallade 
riksintressena. Dessa handlar om mark- och vattenområden som är av särskild 
betydelse för samhällsutvecklingen och ska så långt som möjligt skyddas mot åtgärder 
som påtagligt påverkar dess karaktär. Dessa kapitel har dels generella skrivningar som 
kan appliceras på en mängd olika områden, men även mer preciserade skrivningar som 
pekar ut vissa specifika områden i sin helhet som riksintressen (SFS 1998:808).  
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3 LITTERATURSTUDIE 
 
3.1 Den hållbara utvecklingen, Agenda 2030 och de svenska 
miljömålen 
 
Hållbar utveckling som begrepp myntades 1987 av Gro Harlem Brundtland och 
Förenta Nationernas kommission för hållbar utveckling i rapporten Vår gemensamma 
framtid (informellt även kallad Brundtlandrapporten). I denna rapport fastslogs att en 
hållbar utveckling tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjlighet att tillgodose sina behov. Vidare menade rapportförfattarna 
att detta endast kunde uppnås när hållbarhetens tre dimensioner – dvs. de ekologiska, 
ekonomiska och sociala aspekterna – värderades likvärdigt (Glad 2019; KTH 2019). 
Brundtlandrapporten har sedermera resulterat i Agenda 2030, som antogs av FN:s 
generalförsamling 2015. Där preciseras och sammankopplas den ekologiska, 
ekonomiska och sociala hållbarheten – dvs. den hållbara utvecklingen – till 17 
integrerade och odelbara mål och 169 delmål (Regeringskansliet 2016). 
 
Brundtlandrapporten har även resulterat i vidare skrivningar på nationell nivå. 1999 
formulerades Sveriges generationsmål och miljökvalitetsmål av riksdagen. Dessa mål 
ämnar styra samhället till en utveckling där de stora miljöproblemen är lösta till nästa 
generation. Samtidigt ska inte ökade miljö- och hälsoproblem uppstå utanför Sveriges 
gränser. Dessa mål har årligen följts upp, med en ambition om att till 2020 uppnått 
dem (Naturvårdsverket 2018 a). För den fysiska planeringen är det framförallt 
miljömålet God bebyggd miljö som är av relevans. Detta preciseras bland annat som 
att: ”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö 
samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas 
till vara och utvecklas.” (Naturvårdsverket 2018 a, s. 279). Utöver detta finns även 
andra preciseringar. Bland annat ska det finnas tillgängliga natur- och grönområden 
och grönstråk av god kvalitet i nära anslutning till bebyggelsen. Hälsa ska värnas, 
genom att invånarna inte ska utsättas för skadliga föroreningar, ljudnivåer eller andra 
hälso- och säkerhetsrisker (Naturvårdsverket 2018 a). 
 
3.2 Grönytornas värde i en urban kontext 
 
Grönytor har en potential att skapa ett stort antal fördelar i våra urbana miljöer, men 
detta hänger på att en biologisk mångfald kan säkerställas. Det är därför viktigt att den 
biologiska mångfalden kommer in i samhällsplaneringsprocessen på ett tydligt sätt och 
att bland annat fragmentering av habitaten till följd av förändrad markanvändning 
undviks (Naturvårdsverket 2018 b). Det råder dock delade meningar bland forskare 
kring exakt vilken effekt som förtätning av städer har på just biodiversiteten och 
således behöver ytterligare studier genomföras (Haaland & Konijnendijk 2015). 
Genom att säkerställa en biologisk mångfald, kan naturen förse oss människor med så 
kallade ekosystemtjänster. Dessa ekosystemtjänster kan ta fyra olika former: 
försörjande, reglerande, kulturella och stödjande (Naturvårdsverket 2018 b; 
Naturvårdsverket 2019).  Coutts & Hahn (2015) har genomfört en omfattande 
sammanställning av det aktuella forskningsläget gällande ekosystemtjänsternas effekt 
på människors hälsa och den urbana miljön. I sin litteraturstudie uppger författarna 
bland annat att: ”There is no greater good that could be done for health promotion than 
the protection of the GI [Green Infrastructure] on which all humans depend.” (Coutts 
& Hahn 2015, s. 9788). 
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3.2.1 Ekosystemtjänster och klimatanpassning 
 
I dess mest basala form kan grönytorna och de ekosystemtjänster de förser oss med 
handla om aspekter kopplat till försörjning av vatten, luft och mat. Grönytorna är en 
viktig del i vattnets kretslopp, då de möjliggör för dagvattnet att nå grundvattnet och 
grönytorna hjälper vidare till att kontrollera det dagvatten som faller i samband med 
större oväder. Vattnet som tas upp av växligheten kan sedermera släppas ut i luften 
igen genom s.k. transpiration. Grönytor fungerar vidare som hem för pollinerande 
arter, till exempel humlor och fjärilar. Dessa arter är i sin tur helt nödvändiga för att 
säkerställa matproduktionen. Grönytorna, och då framförallt träd, har vidare en 
möjlighet att rena luften som vi andas. Även om grönskan kan absorbera 
luftföroreningar, både i gas- och partikelform, så menar Coutts & Hahn (2015) dock att 
detta inte kan ersätta ansträngningar att begränsa utsläppen redan vid källan. Även 
om grönytorna kan hjälpa oss att förbättra vår luftkvalitet, så kan de även stjälpa. 
Pollen från växtligheten kan orsaka stora besvär för vissa delar av befolkningen, och 
saknas en väl genomtänkt planering av grönytorna och allt för många främmande arter 
introduceras finns en risk att man ökar andelen av befolkningen som lider av allergiska 
reaktioner (Coutts & Hahn 2015). 
 
Även vad gäller klimatanpassning visar Coutts & Hahns (2015) sammanställning på att 
grönytorna fyller en viktig funktion. ”Green infrastructure plays an important role in 
both mitigating climate change and also adapting to changing climate conditions and 
events […]” (Coutts & Hahn 2015, s. 9777). Höjd medeltemperatur, extrema 
väderförhållanden och stigande havsnivåer som en följd av de pågående 
klimatförändringarna kommer att ha en stor påverkan på människors hälsa. Precis 
som med luftföroreningarna, kan växtlighet vara till nytta på så sätt att den kan binda 
upp kolatomerna från koldioxiden (CO2). Grönytor kan vidare hjälpa på sätt att de kan 
lindra effekterna från extrema väderförhållanden. Detta är inte minst viktigt i en urban 
kontext. Bland annat pekar Coutts & Hahns (2015) sammanställning på att 
uppvärmningen av klimatet blir extra tydligt i just städer, till följd av en avsaknad av 
ordentliga grön- och vattenytor i staden. De hårdgjorda ytorna absorberar värmen, 
vilket driver upp temperaturerna i städerna. Genom att förse staden med grönytor kan 
temperaturerna mildras, dels genom transpiration från växtligheten och dels genom 
tillförseln av skugga (Coutts & Hahn 2015). 
 
3.2.2 Mänskliga möten och rekreation 
 
Grönskan kan även innebära sociala fördelar. Coutts & Hahn (2015) pekar i sin 
litteraturgenomgång på att grönare områden attraherar fler människor och från en 
större spridning av samhällsgrupper jämfört med andra områden. Vidare genomförs 
även fler sociala aktiviteter på gröna platser jämfört med mer kala platser, och således 
knyts fler sociala band i dessa områden. Studier har även pekat på att en större tillgång 
till grönytor i ens närområde minskar känslor av ensamhet och avsaknad av socialt 
stöd. Detta samband var som allra starkast i de mest urbana områdena och för unga, 
gamla och socioekonomiskt svaga grupper (Coutts & Hahn 2015). Tillgången till 
rekreativa kvaliteter är en viktig aspekt för många människor och detta har även en 
effekt på vart människor väljer att bosätta sig. Det värde som rekreationen kan tillföra 
kan handla om olika aspekter, bland annat som ett sätt att värna folkhälsan och 
möjliggöra för kommersiell turism (Ankre & Petersson Forsberg 2019). Även om 
många associerar rekreation med större naturområden och längre ledigheter så 
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behöver så inte alltid vara fallet. Studier har visat att även de mindre stadsdelsparkerna 
och gröna kilarna i en stad kan ha en positiv effekt för de som besöker platsen för att 
vila, promenera eller socialisera. Detta trots att personerna enbart passerar eller 
befinner sig på platsen under en kortare tid (Ankre & Petersson Forsberg 2019; 
Haaland & Konijnendijk 2015). 
 
3.2.3 Grönområden och hälsa 
 
En mängd studier har undersökt sambandet mellan den fysiska miljön och fysisk 
aktivitet (Coutts & Hahn 2015). En del av dessa studier har riktat in sig på hur just 
grönområden kan uppmuntra till fysisk aktivitet och en majoritet av dessa studier 
pekar på att det finns ett tydligt positivt samband mellan gröna miljöer och fysisk 
aktivitet. Grönytorna kan även ha en positiv effekt på människors mentala hälsa. Bland 
annat har studier visat på att människor som besöker naturen lider av mindre 
stressrelaterade hälsoproblem. Även reducerade humörsvängningar och förbättrad 
kognitiv förmåga i samband med besök har påvisats (Coutts & Hahn 2015). Grönytorna 
har inte bara ett förebyggande värde, utan kan även fungera som en plats för 
rehabilitering. Elisabeth Sonntag-Öström et al. (2014) har bland annat visat på hur 
skogsmiljöer kan hjälpa till med rehabilitering för personer som lider av 
utmattningssyndrom. De studerande individerna upplevde sig vara mer avslappnade, 
harmoniska och lugna när de fick spendera tid vid en skogssjö jämfört med om de 
befann sig i en urban miljö (Sonntag-Öström et al. 2014). 
 
Det råder däremot varierande uppfattning om styrkan av, samt signifikansen på, 
sambandet mellan tillgången på grönytor och förbättrad hälsa. I en sammanställning 
av kunskapsläget, kom Lee & Maheswaran (2010) fram till det finns vissa brister i 
tidigare genomförda studier. Lee & Maheswaran (2010) menar därför att det inte med 
säkerhet kan sägas att det finns ett kausalt samband som säger att god tillgång till 
grönområden per automatik leder till en ökad fysisk aktivitet hos befolkningen och 
därigenom bättre hälsa. Författarna problematiserar således kring frågan om det är så 
att tillgång och närhet till grönområden ger en mer fysiskt aktiv befolkning, eller om 
det är så att fysiskt aktiva människor väljer att bosätta sig i nära anslutning till 
grönområden. På grund av tidigare studiers brister, krävs fortsatta och mer 
omfattande studier för att få klarhet i denna fråga enligt författarna (Lee & 
Maheswaran 2010). 
 
3.2.4 Den gröna ekonomin 
 
Enligt Puppim de Olivera et al. (2013) är den globala ekonomin centrerad till våra 
städer: ”Besides population, cities concentrate a disproportionate amount of the 
world’s economy and the decision-making power in most countries.” (Puppim de 
Olivera et al. 2013, s. 138). I omställningen till en grönare ekonomi får alltså 
utvecklingen av våra städer en stor effekt. På grund av att staden idag är betydligt mer 
sammankopplad med omvärlden än tidigare, ger staden och dess invånares 
konsumtionsmönster en tydlig påverkan på omkringliggande områden. Genom att 
utveckla de lokala ekosystemtjänsterna kan städer bidra till hållbara nätverk av 
produktion-konsumtion, vilket i sin tur kan bidra till andra ekosystemtjänster såsom 
matproduktion och vattenrening. Genom att arbete med detta kan städerna vidare, 
enligt Puppim de Olivera et al. (2013), fungera som en arena för innovativa och gröna 
ekonomiska möjligheter som i sin tur gynnar den lokala ekonomin och bidrar således 
till invånarnas välbefinnande samtidigt som det kan hjälpa staden att reducera sitt 
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ekologiska fotavtryck. Två exempel på detta som ges av författarna är urbant skogs- 
och jordbruk: ”Urban forestry and agriculture are two sectors that can contribute to 
urban biodiversity and ecosystem services, while providing fertile ground for 
innovation, leading to a boost in the local economy […]” (Puppim de Olivera et al. 2013, 
s. 144). 
 
3.3 Grönytorna och den nutida staden 
 
”Hur skulle våra städer påverkas av dagens trender i planeringen, om de genomfördes 
fullt ut? […] Jo, det gemensamma är att alla de här grönområdena försvinner om 
nuvarande stadsplaneideal lever vidare.” (Florgård 2010, s. 47). Florgård (2010) 
fortsätter med att säga att grönstrukturen, till följd av det planparadigmskifte som 
skett under de senaste årtiondena, förlorat sitt värde. Det handlar idag mer om att 
bygga staden inåt, få bort barriärer och bygga ihop mellanrummen. Naturen har inte 
längre något egenvärde. Vad som numera ses som det viktiga och vad som gör en stad 
är byggnaderna, gatorna och torgen. Samtidigt, menar Florgård (2010), är det viktigt 
att ha i åtanke att de beslut man tar idag får konsekvenser för en lång tid framöver. 
”Jag vill påstå att med de tankemönster som idag finns i stadsplaneringen, så är 
grönytorna extremt hotade. Dessa planideal är inte bara ett hot mot biodiversiteten, 
utan det är ett hot mot hela stadens värde” (Florgård 2010, s. 50). 
 
Den pågående urbaniseringen tillsammans med den generella bostadsbrist som råder 
i Sverige (Amcoff 2015; Boverket 2018) gör att det råder ett hårt marktryck i våra 
växande tätorter. I denna markanvändningskonflikt blir det ofta grönområdena som 
får stryka på foten. Med statistik från åren 2000 – 2005 kunde SCB påvisa att det skett 
en reduktion av vegetationsgraden i Sveriges tio största tätorter på mellan 0,6 – 1,5 %, 
eller 23 – 546 ha (SCB 2010). Enligt Boverket (2019) finns det inget som tyder på att 
denna trend förändrats, men att åldern på SCB:s data gör det svårt att avgöra hur 
situationen ser ut idag (Boverket 2019). Även Brunner & Cozens (2013) har pekat på 
en reduktion av grönytorna. I sin longitudinella studie av en australiensisk förort 
kunde författarna peka på att förtätning samt trender såsom allt större hus och 
förändrade utformningar av grönytorna gjort att det idag finns sämre förutsättningar 
för plantering av träd jämfört med tidigare (Brunner & Cozens 2013). Liknande trender 
går även att se i Sverige vad gäller skogsarealer i anslutning till tätorter. Även om man 
i ett långtidsperspektiv kan se att skogsmarksarealen i Sverige ökar, har ändock 55 000 
ha skog försvunnit i samband med tätortsexpansioner sedan 1960-talet. Denna 
utveckling har däremot avstannat i dagsläget, då tätortsområdena inte expanderar på 
samma sätt som tidigare (SCB 2013). Olsson (2013) har vidare tittat på hur tillgången 
till tätortsnära skog (dvs. skogspartier om minst 1 ha, god rekreativ kvalitet och utanför 
tätortsgränsen men inom 3 km) förändrats i Sverige mellan åren 2000 – 2010. På en 
regional nivå uppvisade alla undersökta regioner en ökad areal skog. När data däremot 
bröts ner på en mer detaljerad nivå, uppvisade en tredjedel av alla undersökta städer 
en minskad mängd tätortsnära skog. Dessa orter låg framförallt i södra Sverige och i 
nära anslutning till Stockholm, Göteborg och Malmö. Olsson (2013) undersökte vidare 
om samband existerade mellan tillgången på tätortsnära skog per capita och 
befolkningstillväxten. Författaren kunde där visa på att tillgången per capita ökat i alla 
regioner, om än marginellt i tidigare nämnda regioner. Trendlinjen var däremot 
negativ, vilket visar att den tätortsnära skogen i Sverige generellt sett minskat med en 
större befolkningstillväxt (Olsson 2013). Vissa forskare pekar dock på att svenska 
städer står sig väl i en europeisk jämförelse, med i stort sett hela befolkningen som bor 
inom 500 m från ett grönområde på minst 2 ha (Kabisch et al. 2016). 
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Enligt Haaland & Konijnendijk (2015) står planeringen inför ett antal utmaningar 
beträffande försörjningen av grönytor. Till stor del handlar litteraturen i Haaland & 
Konijnendiks (2015) genomgång av kunskapsläget om hur man säkerställer att 
grönytorna fortsatt får en plats i den allt tätare staden. Planerarna står även inför 
utmaningar kopplat till hur man ska motverka en ojämn tillgång till grönytor, där 
framförallt socialt utsatta områden tenderar att ha en sämre tillgång till grönytor. I 
samband med att grönytorna minskar, ökar även trycket på kvarvarande parker och 
grönområden. Studier har även pekat på att människor som bor i tätare städer tenderar 
att resa mer för att besöka grönområden längre bort från hemmet (Haaland & 
Konijnendijk 2015). Författarna lyfter även att institutionella begränsningar är ett 
problem att hantera. Vad gäller dessa visar Haaland & Konijnendijk (2015) på att detta 
i många länder handlar om att det inte finns uttryckliga juridiska krav på bevarande 
eller tillförsel av grönområden vid planering. Vidare kan det även handla om en låg 
politisk motivation från ansvariga politiker (Haaland & Konijnendijk 2015), vilket 
också påvisades av Olsson & Hedblom (2014): ”Some of the interviewed planners 
expressed that it’s difficult to convince the politicians of the importance of preserving 
green spaces from future city developments.” (Olsson & Hedblom 2014, s. 19).  
 
För att bemöta dessa utmaningar pekar Haaland & Konijnendijk (2015) på ett antal 
olika strategier. Den mest basala strategin som framhålls handlar om att bevara 
existerande grönytor, vilket framförallt framhålls som viktigt i redan täta städer. Att 
vidareutveckla kvalitén på existerande grönytor ses som en annan viktig strategi, inte 
minst när skapandet av nya offentliga grönytor av olika anledningar inte är möjligt. 
Haaland & Konijnendijk (2015) menar även att det är viktigt med en väl genomtänkt 
planering av grönytorna. Haaland & Konijnendijk (2015) ger ett exempel på en studie 
från Singapore, där författarna till studien menar att: ”[…] it is not only the quantity of 
green space that influences the perception of a green city, but also how green space is 
distributed and placed within the city.” (Haaland & Konijnendijk 2015, s. 766). En stad 
som nyttjar en sådan ’smart allocation’ kan således upplevas som grön, trots en relativ 
avsaknad av grönytor. Andra innovativa lösningar föreslås också som ett komplement 
till de mer traditionella sätten att jobba med grönytor, såsom sedumtak, gröna fasader 
samt tillfälliga och spontana inslag av grönska. Dessa kan uppfylla en del av de 
ekosystemtjänster som traditionella grönytor kan, men det poängteras också att dessa 
nya sätt att jobba med grönska inte helt kan ersätta de traditionella grönytorna. Att 
använda standarder lyfts vidare fram som en möjlig, om än kontroversiell metod. 
Frågan är huruvida man skall använda sig av kvantitativa, kvalitativa eller 
tillgänglighetsmässiga mått. Enbart kvantitativa mått, menar Haaland & Konijnendijk 
(2015), inte är rätt väg att gå. Detta eftersom detta kan ge en bild av det finns gott om 
grönska per person på en övergripande nivå, samtidigt som det maskerar det faktum 
att det finns stora brister i tillgången på grönska per person på mer detaljerad 
stadsdelsnivå (Haaland & Konijnendijk 2015). Även om grönytornas värde för 
ekosystemtjänsterna och det mänskliga välbefinnandet blivit allt mer beaktat, menar 
vissa författare att grönytor allt för ofta värderats framförallt utifrån dess estetiska och 
ekonomiska värde (Beer, Delshammar & Schildwacht 2003). Haaland & Konijnendijk 
(2015) avslutar sin sammanställning av kunskapsläget med att poängtera vikten av en 
väl genomtänkt planering av grönytorna: ”The creation of unsustainable city areas that 
lack green space is difficult to reverse. Therefore compaction must be done together 
with high-quality green space planning and implementation.” (Haaland & 
Konijnendijk  2015, s. 768). 
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3.4 Konflikten i den hållbara urbana utvecklingen 
 
Enligt Campbell (2016) finns det en inneboende konflikt mellan de olika benen av den 
hållbara utvecklingen. Trots samhällsplaneringens ofta stora fokus vid miljömässiga 
frågor, menar Campbell (2016) att: ”[…] our historic tendency has been to promote the 
development of cities at the cost of the natural destruction: to build cities we have 
cleared forests, fouled rivers and the air, leveled mountains.” (Campbell 2016, s. 215). 
I den bästa av världar skulle planeraren eftersträva en balans mellan de ekonomiska, 
ekologiska och sociala aspekterna. På grund av ekonomiska eller politiska 
begränsningar slutar det dock ofta med att planeraren endast beaktar en specifik 
aspekt medan övriga två mer eller mindre faller i skymundan (Campbell 2016; Glad 
2019).  
 
Således, menar Campbell (2016), finns det en inneboende konflikt i strävan efter den 
hållbara utvecklingen, vilket visualiseras som en triangel i figur 1, där de tre benen av 
den hållbara utvecklingen återfinns i varsitt hörn. Den första konflikten benämns som 
ägandekonflikten, och handlar om en konflikt mellan privata och offentliga intressen. 
Det privata motsätter sig statliga interventioner som påverkar äganderätten samtidigt 
som den också behöver det för att säkerställa sociala fördelar av det privata ägandet. 
Den andra konflikten benämns resurskonflikten, och handlar om avvägningen mellan 
hur mycket resurser som samhället kan använda utan att samtidigt slita ut naturen. 
Även här finns en motsättning mellan det privata och offentliga, där det privata 
motsätter sig restriktioner på sitt resursuttag samtidigt restriktionerna samtidigt 
behöver det för att säkerställa en framtida tillgång. Den tredje och sista konflikten 
benämns som utvecklingskonflikten, och handlar om hur samhället kan säkerställa en 
ekonomisk utveckling för socialt utsatta grupper och utvecklingsländer, samtidigt som 
vårt skydd av miljön ställer krav på en reducerad ekonomisk tillväxt (Campbell 2016). 
 

 
Campbell (2016) menar att planerare har betydande kunskap om hur städer, ekonomi 
och miljö samspelar och har därför potentialen att framföra förslag som kan bidra till 
den hållbara staden. Ett av de starkaste verktygen som planeraren har, handlar om den 
juridiska möjligheten att styra markanvändningen. Konventionellt stadsbyggande 
leder enligt Campbell (2016) till en fragmentering av grönytorna och kvar blir endast 
gröna öar vilket inte längre klarar av att upprätthålla en mångfald av flora och fauna i 
området. Således kräver både det ekonomiska och ekologiska systemet stora 

Figur 1 – Hållbarhetstriangeln. Egen tolkning av Campbell (2016). 
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sammanhållna arealer. Samtidigt är mark en begränsad resurs. Utmaningen för 
samhällsplaneraren är således att tillgodose tillgången på sammanhållen mark för 
både de ekonomiska och ekologiska systemen (Campbell 2016).  
 
Campbell (2016) avslutar med att säga att trots den hållbara utvecklingens allt bredare 
acceptans så kommer inte samhällsplanerare på egen hand klara av att säkerställa en 
balans av de olika hörnen av hållbarhetstriangeln. Det finns helt enkelt för många 
faktorer som hindrar detta. Campbell (2016) menar att om man enbart låtsas att man 
är i triangelns mitt (se figur 1), så kommer den hållbara utvecklingen endast bli ett 
ihåligt uttryck. Även Glad (2019) pekar på att man inte alltid uppmärksammat den 
inneboende konflikt som finns i hållbarhetstriangeln. Att olika organisationer vidare 
gjort egna tolkningar och definitioner av begreppet har bidragit till att begreppet idag 
blivit urvattnat (Glad 2019). Campbell (2016) förespråkade istället att planeraren 
måste rannsaka sig själv och komma underfund med vilket hörn av 
hållbarhetstriangeln man står i. Därefter är det dags att ta ett beslut: ska man ta ett 
helhetsgrepp och agera som medlare, eller ska man bita sig fast sitt hörn av triangeln 
och argumentera för sin vision av hur utvecklingen bör se ut (Campbell 2016)? 
 
Campbells triangel (se figur 1) och teoretisering kring de inneboende konflikterna har 
haft en stor inverkan på att forma planeringen och dagens syn på den hållbara 
utvecklingen enligt Sonia Hirt (2016), men att det samtidigt finns vissa brister. Hirt 
(2016) argumenterar för att modellen blir för simpel samt att den har missat att ta i 
beaktning estetikens och hälsans återintåg som centrala områden i planeringen, och 
att triangeln i dagsläget kanske snarare ska ses som en pentagon. Hirt (2016) 
ifrågasätter vidare värdet i att utgå ifrån att det finns en inneboende konflikt mellan de 
olika hörnen. Hirt (2016) håller med om att det på kort sikt kan uppstå konflikter om 
exempelvis miljön får gå före ekonomiska eller sociala aspekter. ”But in the long term, 
environmental pollution does not pay, economically or socially.” (Hirt 2016, s. 384) 
Istället för att utgå ifrån att det existerar en konflikt och hur man ska bemöta denna 
konflikt, borde planeraren utgå ifrån att triangelns olika hörn kan komplettera 
varandra (Hirt 2016). 
 
3.5 Tidigare studier av grönytans värde i planeringsdokument 
 
Tidigare studier har genomförts för att undersöka hur grönytor värderas i 
planeringsdokument. Sandström (2002) har genomfört en studie på sju svenska 
kommuners grönstrukturplaner som togs fram mellan 1993 – 2002. Studien 
undersökte förekomsten av 47 olika indikatorer i dokumenten samt i vilken 
utsträckning dessa indikatorer presenterades och diskuterades. Sandström (2002) 
kom fram till att indikatorer kopplat till rekreation var den aspekt som de kommunala 
tjänstemännen lagt störst vikt vid i dokumenten. Övriga aspekter hade inte 
behandladats inte i lika stor utsträckning. Författaren menade därför att de undersökta 
grönstrukturplanerna inte tog grönytornas multifacetterade roll i beaktning 
(Sandström 2002). Davies & Lafortezza (2017) har genomfört en liknande studie, där 
20 städer runt om i Europa undersöktes. Författarna såg där ett liknande mönster, 
men med något annorlunda innehåll. I studien uppvisades att teman såsom 
biodiversitet och hälsa var överrepresenterade i de undersökta planeringsdokumenten, 
samtidigt som teman kopplat till grön ekonomi och social sammanhållning var 
underrepresenterade eller nästintill helt frånvarande (Davies & Lafortezza 2017). 
Wilkinson et al. (2013) har även genomfört en liknande studie, men med fokus på vilka 
ekosystemtjänster som naturen beskrivs kunna bidra med. I sin longitudinella studie 
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av strategiska planeringsdokument från Stockholm och Melbourne mellan 1929 – 
2010 kunde författarna peka på en bristande kontinuitet gällande vilka 
ekosystemtjänster planerarna fokuserat på. Vilka ekosystemtjänster man beskrev och 
behandlade varierade under den studerade perioden, med endast rekreation och 
färskvattentillgång som de ekosystemtjänster som återkom i alla studerade 
planeringsdokument. Denna bristande kontinuitet menade Wilkinson et al. (2013) 
berodde på att de strategiska planeringsdokumenten ofta är politiskt antagna och 
således ideologiskt laddade, vilket författarna såg som en nackdel för dokumentens 
möjlighet att bemöta miljömässiga problem.  ”The variability of attention to ES 
[Ecosystem services] over time revealed in our analysis highlights the limitations of 
strategic spatial planning per se in addressing matters of ecological concern.” 
(Wilkinson et al. 2013, s. 11). 
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4 METOD 
 
4.1 Kvalitativ & dokumentär forskning 
 
Då denna studie ämnat undersöka hur grönskan värderas i de kommunala 
översiktsplanerna samt vilka strategier kommunerna har för att tillgodose grönskan, 
har en kvalitativ ansats ansetts vara mest passande då metoden använder just ord och 
bilder som sin huvudsakliga analysenhet (Denscombe 2016, s. 345-346). Ett motiv till 
detta val handlar om den funktion som översiktsplanedokumenten fyller. 
Översiktsplanerna är strategiska planeringsdokument som ska visa på kommunens 
vision för framtiden, och således är det språket som är den främsta ledtråden till 
kommunernas ställningstaganden och värderingar. En kvantitativ studie hade också 
varit möjlig att genomföra. Dock ansågs inte jämförelser av exempelvis arealer för 
naturreservatsbildning eller parker vara relevant för studiens syfte. Vidare är 
översiktsplaner, som tidigare nämnt, inte juridiskt bindande. Detta gör att områden 
som pekas ut som natur eller park i slutändan likväl kan användas för andra ändamål, 
givet att kommunerna ger skäliga argument för detta. 
 
Att just översiktsplaner valdes som empirisk grund tar sin utgångspunkt i deras värde 
och funktion som strategiska dokument. Enligt Denscombe (2016) finns det två 
specifika fördelar med att basera forskning på dokumentära källor. Dels associerar vi 
dokument som en förmedlare av något viktigt. Genom att studera översiktsplaner kan 
vi alltså få en förståelse för hur de kommunala planerarna prioriterar grönskan, och 
här kan även dolda betydelser och mönster utkristallisera sig. Dels ser vi även 
informationen i dokumenten som något mer eller mindre permanent (Denscombe 
2016, s. 319-320). Materialet i översiktsplanerna har utarbetats av en arbetsgrupp och 
därefter antagits av kommunfullmäktige. På så sätt får dokumenten anses fungera som 
kommunens officiella ställningstagande vad gäller den fysiska planeringen. Det här gör 
också att planernas budskap består, fram till dess att kommunerna väljer att revidera 
dokumenten. Översiktsplanerna får därför anses ge en objektiv bild av hur kommunen 
officiellt ser på de frågor som berörs av planen och anses därigenom vara en optimal 
källa till information för att uppnå studiens syfte. 
 
4.2 Innehållsanalys 
 
Med hjälp av en innehållsanalys blir det möjligt för forskaren att undersöka hur olika 
ämnen förekommer i en textmassa samt hur de olika ämnena står i förhållande till 
varandra (Denscombe 2016, s. 393). Av just denna anledning ansågs innehållsanalysen 
vara en adekvat metod för denna studie, då studiens syfte varit att undersöka hur 
grönskan värderas i de kommunala översiktsplanerna. För denna studie innebär det 
att innehållsanalysen kan hjälpa till med att belysa hur ofta olika ämnen kopplat till 
grönytor och grönområden förekommer i de olika översiktsplanerna. Enligt 
Denscombe (2016) är innehållsanalysen en effektiv metod när textmassorna man 
analyserar har ett relativt enkelt och direkt språk utan underförstådda innebörder 
(Denscombe 2016, s. 393-394). Även detta ansågs stämma in väl med 
översiktsplanerna, då de ska fungera som underlag för politiska och 
tjänstemannamässiga beslut gällande den fysiska planeringen. Således behöver 
språket vara relativt enkelt och lätt att förstå och tolka. 
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Denscombes (2016) metod för innehållsanalys, som presenteras 
i figur 2, har fungerat som utgångspunkt för denna studie. Initialt 
har relevanta översiktsplaner från de utvalda kommunerna valts 
ut. Därefter har de kapitel som behandlat grönska som fråga valts 
ut och analyserats (för urval, se vidare under avsnitt 4.3). De 
analyserade texterna har därefter kodats för att möjliggöra en 
analys av innehållet. Enligt Cope (2016) är det huvudsakliga 
syftet med kodningen att reducera datamängden, organisera data 
samt för att utforska, analysera och teoretisera kring studiens 
data (Cope 2016). De värderingar som gick att utläsa ur 
kommunernas beskrivningar av grönytorna kodades enligt de 
tolv teman som identifierats (se tabell 1). Dessa teman har tagit 
sin utgångspunkt i den litteraturgenomgång som genomförts 
samt naturligt framkommit vid genomläsningen av de studerade 
dokumenten. Dessa teman har därefter aggregerats och 
kategoriserats utefter vilken av de tre hållbarhetsaspekterna de 
ansetts tillhöra (se tabell 1). Två av de identifierade temana, 
rekreation samt stadsnära odling & skogsbruk, har 
kategoriserats inom mer än en hållbarhetsaspekt. Anledningen 
till detta, samt den påverkan det kan tänkas ha fått, diskuteras 
vidare i kapitel 7. 
 
Denna tematisering genomfördes för att på ett tydligt sätt visa på skillnader och 
likheter av de studerade kommunernas värdering av grönytorna i sina översiktsplaner. 
Både på detaljerad nivå, i form av de tolv olika temana, och på mer aggregerad nivå, i 
form av de tre hållbarhetsaspekterna. Enligt steg 5 i Denscombes (2016) metod för 
innehållsanalys (se figur 2) har därefter förekomsten av de olika temana räknats för att 
kvantifiera skillnaderna. Därefter har stapeldiagram med relativa mått producerats för 
att möjliggöra jämförelser kommunerna emellan gällande förekomsterna av de olika 
temana och hållbarhetsaspekterna. Dessa stapeldiagram presenteras och diskuteras i 
kapitel 7. 
 
Tabell 1 – Identifierade teman och gruppering inom hållbarhetsaspekterna. 

Ekologiska aspekter Ekonomiska aspekter Sociala aspekter 
Biologisk mångfald Skapa platsidentitet Pedagogiskt verktyg 

Klimatanpassning Grönska som 
värdehöjande Social sammanhållning 

Ekosystemtjänster Kostnadseffektivitet Folkhälsa 
Naturvärden Rekreation Rekreation 

Stadsnära odling & 
skogsbruk 

Stadsnära odling & 
skogsbruk 

Stadsnära odling & 
skogsbruk 

 
4.3 Urval av kommuner och dokument 
 
Totalt tre kommuner och åtta olika översiktsplanedokument har i denna studie 
analyserats. Avgränsningen gällande antalet undersökningsenheter grundar sig främst 
i studiens begränsade omfattning. För urvalet av de kommuner vars 
översiktsplanedokument som studerats (Umeå, Uppsala och Helsingborg), har 
följande två kriterier nyttjats: 

1. Välj ett lämpligt textavsnitt 
eller bildurval

2. Bryt ned texten i mindre 
enheter

3. Utarbeta relevanta 
kategorier för analysen av 

data

4. Koda enheterna i 
överrensstämmelse med 

kategorierna

5. Räkna förekomsten av 
dessa enheter

6. Analysera texten utifrån 
enheternas frekvens och 

förhållande till andra enheter

Figur 2 – Denscombes 
(2016) metod för 
innehållsanalys. 
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1. Kommunernas största tätort ska ha en befolkningsstorlek om minst 80 000. 
2. De utvalda kommunerna ska uppvisa en någotsånär liknande 

befolkningstillväxt i kommunens största tätort under åren 1995 – 2018. 
 
Att det är just kommunens största tätort som valts ut som analysenhet grundar sig i 
vad som framkommit i den litteraturgenomgång som genomförts. Bristen på, samt 
förlusten av, grönytor är framförallt ett problem i städerna som en följd av 
förtätningsprocesser. Således ansågs det vara nödvändigt att genomföra denna studie 
på städer med ett viss befolkningsmängd, eftersom marktillgång och efterfrågan får 
anses vara en viktigare fråga i städer med högre befolkningsantal. Det går inte riktigt 
att förvänta sig att det ska vara samma konkurrens om mark i exempelvis Vilhelmina 
som det kan tänkas vara i Uppsala. Således beslutades att en befolkningsmängd om 
minst 80 000 i kommunens största tätort skulle vara en rimlig gräns. Det andra 
kriteriet har använts för att balansera urvalet. Även ur ett befolkningsmässigt 
tillväxtperspektiv kan det tänkas vara en skillnad mellan tätorter med en extrem 
befolkningstillväxt och tätorter med mer blygsam befolkningstillväxt. I det slutgiltiga 
urvalet av kommuner att studera har därefter en viss geografisk spridning 
eftersträvats. Detta för att få fram studieobjekt ur olika rumsliga och sociala kontexter. 
Argumentet för detta handlar om att kommuner i liknande rumsliga och sociala 
kontexter hade kunnat producera liknande resultat. Genom att titta på kommuner från 
olika kontexter kan uppsatsen således visa på variationer och likheter mellan olika 
delar av Sverige. För de utvalda kommunerna (Umeå, Uppsala och Helsingborg) har 
därefter relevanta översiktsplanedokument inhämtats från kommunernas hemsidor. 
 
4.3.1 Studerade dokument för Umeå 
 
Umeå kommuns översiktsplan följer en annorlunda struktur jämfört med övriga 
studerade kommuner. Totalt har Umeå kommun 12 fördjupningar av översiktsplanen 
och två tematiska tillägg. Dessa ’knyts sedan ihop’ av den kommunövergripande 
översiktsplanen (Umeå kommun 2018 a). Umeå tätort i sin tur berörs av fyra 
fördjupningar av översiktsplanen och dessa samt de kapitel som analyserats finns 
presenterade i tabell 2. För visuellt stöd över översiktsplanernas utbredning, se bilaga 
1. För Umeås del berör även de översiktsplanedokument som inte inkluderats till viss 
del Umeå tätort. På grund av det endast handlat om begränsade områden i tätortens 
utkant, samt att dessa dokument till största del behandlar områden utanför 
tätortsgränsen, togs beslut om att inte inkludera dessa. 
 
Tabell 2 – Studerade dokument och kapitel för Umeå tätort. 

Dokument Kapitel 

Fördjupning för Umeå 3.6 
Grönstruktur 

Fördjupning för de 
centrala stadsdelarna 5.4 Grönska 

Fördjupning för 
universitetsstaden 

3.7 
Grönstruktur 

Fördjupning av Ön Grönstruktur 
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4.3.2 Studerade dokument för Uppsala 
 
Översiktsplan 2016 är den kommunövergripande översiktsplan som för närvarande är 
gällande för Uppsala. Utöver denna, finns det även fyra fördjupningar av 
översiktsplanen (Uppsala kommun 2017). Uppsala tätort berörs dock endast av en 
fördjupning, och detta är fördjupningen för Södra staden. De analyserade dokumenten 
och kapitlen finns presenterade i tabell 3. För visuellt stöd över översiktsplanernas 
utbredning, se bilaga 2. 
 
Tabell 3 – Studerade dokument och kapitel för Uppsala tätort. 

Dokument Kapitel 

Översiktsplan 2016 för 
Uppsala kommun 

3.3.8 Natur, 
park och vatten 

Södra staden - 
Fördjupad översiktsplan 

Natur, park och 
vatten 

 
4.3.3 Studerade dokument för Helsingborg 
 
Utöver den kommunövergripande översiktsplanen från 2010, finns det fyra 
fördjupningar av översiktsplanen och ett tematiskt tillägg för vindkraft (Helsingborgs 
kommun 2017 a). För detta arbete har dock endast stadsplan 2017 samt fördjupning 
av översiktsplan för H+ analyserats, då Helsingborgs tätort i sin helhet behandlas av 
dessa dokument. Dessa två dokument, samt de kapitel som analyserats, finns 
presenterade i tabell 4. För visuellt stöd över översiktsplanernas utbredning, se bilaga 
3. 
 
Tabell 4 – Studerade dokument och kapitel för Helsingborg tätort. 

Dokument Kapitel 
Stadsplan 2017 

Helsingborg 6. Grönt 

Fördjupning av 
översiktsplan för H+ 

Grönska och 
rekreation 

 
4.4 Inhämtning av statistik samt geografisk data 
 
Informationen från översiktsplanerna har kompletterats med uppgifter om 
befolkningsutveckling, markanvändning samt tätortsutbredning. Statistik över 
kommunernas samt tätorternas befolkningsutveckling har inhämtats från SCB (2019 
a; 2019 b), och har därefter bearbetats i Excel. För att visualisera den geografiska 
kontexten samt markanvändningen, har geografisk data inhämtats och bearbetats i 
ArcGIS programversion 10.6.1. Data över markanvändning samt vägnät har inhämtats 
från Lantmäteriets öppna geodata (Lantmäteriet u.å.). Tätortsgränserna är i sin tur 
inhämtade från SCB, och baseras på den senaste datainsamlingen från 2015 (SCB u.å. 
b). Slutligen har geografisk data utanför Sveriges gränser inhämtats från Natural Earth 
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(Natural Earth u.å.). De olika översiktsplanernas geografiska utbredning, som finns 
presenterad i bilaga 1-3, har inhämtats med hjälp av personlig kommunikation med 
tjänstemän på Umeå kommun (M. Krantz, personlig kommunikation, 25 april 2019), 
Uppsala kommun (T. Pavlovic, personlig kommunikation, 26 april 2019) samt 
Helsingborgs kommun (C. Andersson, personlig kommunikation 24 april 2019). 
 
4.5 Metoddiskussion 
 
En brist med den genomförda studien får anses vara dess begränsade omfattning. 
Frågan är huruvida man kan dra särskilt långtgående slutsatser av en innehållsanalys 
som grundat sig på översiktsplaner från tre olika kommuner? Denna brist är 
författaren väl medveten om. Men, då studiens inte syftat till att dra några långtgående 
slutsatser kring läget i Sveriges samtliga 290 kommuner, har detta ändock ansetts vara 
ett rimligt antal studieobjekt. Målet med studien har snarare handlat om att belysa 
potentiella variationer i hur kommunerna värderar och planerar för grönskan i sina 
översiktsplaner. Den valda metoden ger heller inte stöd för vilka motiv kommunerna 
haft för den värdering och de strategier man tillskrivit grönskan. Skulle variationer i 
värdering påvisas ger denna studie dock möjlighet till fortsatta studier som hade 
kunnat åtgärda dessa brister. En slutlig nackdel får anses vara godtyckligheten av de 
utvalda kommunerna. En viss systematik har dock eftersträvats, genom de två 
urvalskriterierna som presenterats, men trots detta får dock det slutgiltiga urvalet 
anses vara relativt godtyckligt. 
 
Sverige är ett avlångt och skogsrikt land, och forskning har pekat på att svenska städer 
står sig relativt väl i jämförelse med andra europeiska länder vad gäller tillgången på 
grönska (se exempelvis Kabisch et al. 2016). På grund av de trender som dock går att 
se, med en växande och allt mer urban befolkning samt gällande planeringsideal, finns 
det dock en risk att det här kan förändras och bli ett framtida problem om en väl 
genomtänkt planering saknas. Översiktsplaneringen ska genom sin strategiska 
funktion behandla dagens såväl som framtidens problem. Genom att studera huruvida 
tydliga värderingsskillnader existerar eller inte, kan denna studie bidra till att skapa en 
diskussion hos de kommuner som i närtid ska revidera sina översiktsplaner. Hur ser 
det ut i vår kommun, uppnår vi en balanserad planering för grönska eller behöver vi ta 
omtag? Även den allmänhet som sedan ska granska översiktsplanerna kan ha nytta av 
studien, då den kan stimulera till en kritisk granskning av den vision som kommunen 
ser framför sig, både gällande grönskan såväl som andra ämnen. 
 
4.5.1 Validitet & reliabilitet 
 
Studiens data har inhämtats från officiella dokument som antagits av ansvariga 
politiker i kommunfullmäktige. Således får dokumenten anses spegla den politiska 
viljan beträffande den fysiska planeringen i de undersökta kommunerna. En studies 
validitet handlar om dess trovärdighet, eller som Denscombe (2016) beskriver det: 
”[…] i vilken utsträckning kvalitativa forskare kan visa att deras data är exakta och 
träffsäkra.” (s. 410). Även forskningens reliabilitet, eller pålitlighet är en viktig fråga 
att beakta. Skulle forskningens resultat vara möjligt att återskapa av efterkommande 
forskare som använt sig av samma metod (Denscombe 2016, s. 411-412)? De 
undersökta dokumenten finns alla tillgängliga på kommunernas hemsidor och således 
kan efterkommande forskare med lätthet komma över samma dataset och därigenom 



 19 

återupprepa studien, vilket vidare är en av fördelarna med just innehållsanalysen som 
metod (Denscombe 2016, s. 393). 
 
Vad gäller all kvalitativ forskning, så blir resultaten ändock en produkt av en 
tolkningsprocess. Denscombe (2016) skriver bland annat att: ”Forskarens identitet, 
värderingar och övertygelser kan inte helt elimineras från analysprocessen vid 
kvalitativ data.” (s. 414). Den kvalitativa forskningens svaghet är således att uppnå just 
hög validitet och reliabilitet, mycket på grund av att det handlar om en 
tolkningsprocess samt att kvalitativ data existerar i en social kontext och att forskaren 
ofta blir djupt involverad i materialet (Denscombe 2016, s. 409-410). Genom att vara 
tydlig med vilka dokument som analysen utgått ifrån, samt vilka teman som 
textmassorna kodats enligt, anses det vara möjligt för efterkommande forskare att 
återupprepa studien och därefter jämföra resultatet mot denna studie. Således anses 
studien trots allt uppnå en adekvat nivå av validitet och reliabilitet, då det är möjligt 
för efterkommande forskare att kritiskt granska det resultat som presenteras här. 
 
4.5.2 Etiska överväganden 
 

”Forskningsetik är inte något man kan välja – Det är ett grundläggande 
inslag i all god forskning” (Denscombe 2016, s. 423) 

 
Denna studie har tagit sin utgångspunkt i offentliga dokument som producerats av 
kommunala tjänstemän och därefter antagits av kommunfullmäktige i de undersökta 
kommunerna. Studien undersöker därför allmänt tillgängligt material. Statistik som 
presenteras har vidare inhämtats från officiella källor och har därför 
sekretessbehandlats redan innan publicering. Studien har vidare ämnat att vara så 
objektiv som möjligt. Denna objektivitet anses ha uppnåtts, då samarbete inte skett 
med extern part eller att författaren i övrigt inte stått i en beroendeställning till de 
studerade kommunerna. Personliga kontakter har inte upprättats, annat än för 
kompletterande geografisk data. Studien bedöms därför inte hantera något etiskt 
känsligt material, och några etiska överväganden har därför inte ansetts nödvändiga. 
 
4.5.3 Källkritik 
 
Källkritik är en viktig del av det akademiska skrivandet, inte minst i en tid där 
informationsteknologin tillåter att ord och visuellt material på ett enkelt sätt 
manipuleras och används för desinformation (Myndigheten för Samhällsskydd och 
Beredskap 2018). För att garantera att studien utgått från granskade källor, har 
information inhämtats från fackgranskade och vetenskapliga tidskrifter via Umeå 
universitetsbiblioteks databas (www.ub.umu.se) samt från facklitteratur inom 
ämnesområdet. Statistik och övrig information har inhämtats från officiella källor 
såsom kommuner, SCB samt för området relevanta myndigheter. 
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5 BAKGRUND 
 
I detta kapitel ges en övergripande presentation av de utvalda kommunerna samt en 
beskrivning av markanvändningen i och i nära anslutning till de undersökta tätorterna. 
I figur 3 presenteras en karta över de utvalda kommunerna. 

5.1 Umeå kommun 
 
Umeå kommun är studiens nordligaste kommun, och är belägen i Västerbottens län 
vid Kvarkens kustland. Vid slutet av 2018 hade kommunen 127 119 invånare, varav 
87 404 bodde inom Umeå tätort. Sedan 1995 har kommunen haft en 
befolkningsökning på 25%, och Umeå tätort 28% (se tabell 5). Av de studerade 
tätorterna är Umeå den yngsta. Det var först vid mitten av 1600-talet som stadens 
befolkningstillväxt tog fart på riktigt, efter tidigare misslyckade försök att etablera en 
stad vid platsen. Historiskt har träindustrin och rederier varit viktiga näringar i 
kommunen och 1965 inrättades Umeå universitet (Nationalencyklopedin u.å.) 
 

Figur 3 – Karta över de utvalda kommunerna. Data från Lantmäteriet 
(u.å.) och Natural Earth (u.å.). Kartografi: författaren. 



 21 

Tabell 5 – Befolkningsutveckling Umeå. Data från SCB (2019 a; 2019 b). 

År Umeå kommun Umeå tätort 
1995 101 337 68 494 
2000 104 512 70 959 
2005 110 758 75 643 
2010 115 473 79 594 
2015 120 777 83 249 
2016 122 892 84 761 
2017 125 080 86 311 
2018 127 119 87 404 

Förändring total 25 782 18 910 
Förändring % 25% 28% 

 
Tätorten täcker ett relativt vidsträckt område, med tydliga bebyggelsestråk mot norr, 
öst, syd och väst. I norr samt öst omges staden av framförallt barr- och blandskog. I 
söder finns relativt stora åkerarealer, samt även vissa områden med lövskog. I öster 
återfinns en blandning av åkermark samt barr- och blandskog. Staden delas även i två 
delar av Umeälven, som rinner genom staden (se figur 4). Staden har under historien 
drabbats hårt av dels ryska härjningar och dels omfattande bränder. Senast detta 
skedde var 1888, då den gamla stadskärnan i stort sett brann ned till grunden. Efter 
denna brand anlade man bredare gator som fick kantas av björkar, vilket sedermera 
har blivit ett kännetecken för staden, som ett försök att minimera risken för att staden 
skulle råka ut för samma öde igen (Nationalencyklopedin u.å.). 

Figur 4 – Karta över Umeå tätort med markanvändning. Data från Lantmäteriet (u.å.), SCB (u.å.) samt Natural 
Earth (u.å.). Kartografi: författaren. 
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5.2 Uppsala kommun 
 
Uppsala kommun, belägen i Uppsala län, är Sveriges fjärde största kommun, så väl 
som tätort, sett till befolkningsantalet. 2018 bodde 225 164 personer i kommunen, 
varav 160 462 i tätorten. Sedan 1995 har kommunen vuxit med 24%, medan Uppsala 
tätort vuxit med 34% (se tabell 6). Staden har stora historiska arv, med de tidigaste 
arkeologiska lämningarna vid stadens nuvarande plats daterade till sent 1100-tal. 
Uppsala har vidare spelat en central roll i Sveriges historia, mycket tack vare 
uppförandet av Uppsala domkyrka under 1300-talet där regenter både krönts och 
begravits. Uppsala är idag en klassisk universitetsstad med nordens äldsta universitet, 
som grundades 1477 (Åman et al. u.å.).  
 
Tabell 6 – Befolkningsutveckling Uppsala. Data från SCB (2019 a; 2019 b). 

År Uppsala kommun Uppsala tätort 
1995 183 472 119 979 
2000 189 569 124 036 
2005 183 308 128 409 
2010 197 787 140 454 
2015 210 126 149 245 
2016 214 559 152 617 
2017 219 914 156 854 
2018 225 164 160 462 

Förändring total 41 692 40 483 
Förändring % 23% 34% 

 
I figur 5 finns Uppsala tätort samt markanvändningen karterad. Tätorten är relativt 
kompakt, bortsett från bebyggelsestråk mot norr, väst och syd. I norr samt öster finns 
stora arealer åkermark. Mot väst-sydost övergår detta åkerlandskap mer i ett landskap 
bestående av barr- och blandskog. Tätorten har viss kontakt med vatten vid tätortens 
sydligaste spets samt den å som rinner genom staden. Stadens tillväxt tog fart under 
1200-talet, mycket tack vare de stora donationer som gjordes till kyrkan. Länge 
dominerades staden av dess funktion som kyrkligt och regionalt centrum. Närheten till 
Stockholm innebar dock stor konkurrens. Under 1800-talet sätter universitetet sin 
prägel på staden, men det är egentligen först under 1920-talet som stadens 
befolkningstillväxt verkligen tar fart (Åman et al. u.å.). 
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5.3 Helsingborgs kommun 
 
Studiens sydligaste kommun är Helsingborgs kommun. Kommunen är belägen i Skåne 
län vid Öresund. I kommunen bodde det vid årsskiftet 2018 145 415 invånare, varav 
109 869 av dessa bodde i Helsingborgs tätort. I tabell 7 redovisas även 
befolkningsutvecklingen i kommunen samt tätorten. Sedan 1995 har kommunen ökat 
sin befolkning med 27% och tätorten med 30%. Staden har lång historia, med 
historiska dokument som omnämner staden redan vid mitten av 1000-talet. Staden 
ingick dock länge i det danska riket, och det är först vid mitten av 1600-talet som 
staden och regionen införlivas i det svenska riket. Stadens utveckling går därefter trögt 
och det är egentligen först vid 1900-talet början som befolkningstillväxten tar fart, 
mycket tack vare handeln med spannmål. I samband med detta utvecklas staden även 
till en av Sveriges största hamnar (von Konow et al. u.å.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5 – Karta över Uppsala tätort med markanvändning. Data från Lantmäteriet (u.å.), SCB (u.å.) samt 
Natural Earth (u.å.). Kartografi: författaren. 
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Tabell 7 – Befolkningsutveckling Helsingborg. Data från SCB (2019 a; 2019 b). 

År Helsingborgs kommun Helsingborgs tätort 
1995 114 339 84 494 
2000 117 737 87 914 
2005 122 062 91 457 
2010 129 177 97 122 
2015 137 909 104 250 
2016 140 547 106 338 
2017 143 304 108 334 
2018 145 415 109 869 

Förändring total 31 076 25 375 
Förändring % 27% 30% 

 
Staden präglas av dess läge vid kusten, med en utdragen nord-sydlig form och en mer 
blygsam utsträckning mot öst. Staden omges av stora arealer åkermark. Varken barr- 
och blandskog eller lövskog existerar i några större arealer, varken inom tätorten eller 
i anslutning till tätorten (se figur 6). Utöver närheten till havet, har även de 
topografiska förutsättningarna samt det historiska arvet satt en tydlig prägel på staden. 
Bland annat ser man detta i gatunätet, som har en tydlig medeltida karaktär. 
Bebyggelsen i staden går dock att datera tillbaka till främst 1800- och 1900-talet (von 
Konow et al. u.å.). 

Figur 6 – Karta över Helsingborg tätort med markanvändning. Data från Lantmäteriet (u.å.), SCB (u.å.) samt 
Natural Earth (u.å.). Kartografi: författaren. 
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6 RESULTAT 
 
6.1 Umeå översiktsplan 
 
Fördjupningen för Umeå reviderades av Umeå kommunfullmäktige under 2018, 
fördjupningen för Universitetsstaden antogs under 2013, fördjupningen för de centrala 
stadsdelarna under 2011 samt fördjupningen för Ön under 2008 (Umeå kommun 2018 
b; 2013; 2011; 2008). I fördjupningen för Umeå slås det fast att syftet med planen är 
att skapa förutsättningar för en hållbar och attraktiv stad. Likaså säger kommunen i 
fördjupningen för Ön att översiktsplanens syfte är att skapa förutsättningar för en 
hållbar stadsbebyggelse (Umeå kommun 2018 b; 2008). 
 
6.1.1 Värderingar 
 
För de ekologiska aspekterna var biologisk mångfald det tema som förekom i störst 
omfattning. Kommunen betonar vikten av korridorer och gröna stråk som ska 
möjliggöra för en artspridning. Även naturvärden förekommer i en liknande 
omfattning. För detta tema handlar det i stor utsträckning om skrivningar där 
naturområden pekas ut för dess variation, skyddsvärde eller unika förutsättningar för 
flora och fauna. Stadsnära odling & skogsbruk är det tredje vanligast förekommande 
temat inom de ekologiska aspekterna och för detta tema handlar främst om skapa goda 
förutsättningar för jordbruk och skogsbruk samt att möjliggöra för odlingslotter och 
koloniträdgårdar. Därefter kommer temat om ekosystemtjänster med en relativt god 
blandning av beskrivningar av olika tjänster, om än med viss tyngdpunkt vid 
dagvattenhantering.  Slutligen är grönskan som ett verktyg för klimatanpassning det 
tema som förekommer i allra minst omfattning, med enbart ett fåtal skrivningar om 
grönskan möjlighet att erbjuda skydd mot erosion och skred. 
 
Av de ekonomiska aspekterna tar skrivningar kopplat till rekreation upp störst plats. 
För detta tema handlar det om att värna naturområden med stora rekreations- och 
upplevelsevärden samt att skapa möjligheter för friluftsaktiviteter och för allmänheten 
att röra sig i naturen. Grönska som värdehöjande är det tema som förekommer i näst 
störst omfattning, och handlar om att kommunen ser grönskan som en del i arbetet 
med att skapa en attraktiv stad för att på så sätt locka till sig ny befolkning samt 
turister. Även inom de ekonomiska aspekterna förekommer tidigare nämnda 
skrivningar kopplade till stadsnära odling & skogsbruk. Därefter kommer grönskan 
som ett verktyg för att skapa platsidentitet. Grönskans vikt för att skapa en estetisk 
stadsbild och egen identitet, grön stadsbild samt dess bidrag till stadsdelarnas karaktär 
är några exempel på skrivningar som används. Det tema som förekommit i minst 
omfattning är kostnadseffektivitet, där ett argument som ges är att grönskan bland 
annat kan bidra med en kostnadseffektiv rening av dagvatten. 
 
Även beträffande de sociala aspekterna återfinns skrivningar kopplat till rekreation i 
toppen. Därefter förekommer skrivningar kring folkhälsa och social sammanhållning, 
där kommunen beskriver grönskan som ett verktyg för att uppmuntra till och 
möjliggöra fysiska aktiviteter samt som en plats för möten och aktiviteter människor 
emellan. Därefter förekommer även tidigare nämnda skrivningar om stadsnära odling 
& skogsbruk. Grönska som ett pedagogiskt verktyg är det tema som förekommer i 
minst omfattning inom de sociala aspekterna. För detta tema beskrivs det framförallt 
som att naturmiljöer kan användas som utemiljöer i den ordinarie skolverksamheten. 
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6.1.2 Strategier 
 
I fördjupningen för Umeå skriver kommunen att arbetet framöver kopplat till 
grönskan handlar om att ta fram ett kommunövergripande grönstrukturprogram där 
planförslagen från översiktsplanen ska inarbetas. Detta grönstrukturprogram ”[…] är 
i sin helhet en genomförandeinriktad vägledning för den kommunala verksamheten 
som berör grönstrukturen.” (Umeå kommun 2018 b, s. 75). En del av detta 
grönstrukturprogram handlar om att upprätta och ta fram förslag till en platsbank där 
en förteckning över ytor som kan omvandlas eller restaureras till parkmark eller 
naturmiljöer. Även grönyteindikatorer nämns som ett system som man ska arbete med 
framgent. Just grönyteindikatorer som arbetssätt omnämns även i fördjupningen för 
de centrala stadsdelarna. 
 
I fördjupningen för Umeå målar kommunen även upp ett mål om inom vilket avstånd 
som det är rekommenderat att man ska kunna nå olika typer av grönytor och 
grönområden från sin bostads. Exempelvis ska man kunna nå en naturupplevelse inom 
gångavstånd (mindre än 250 meter) samt orördhet och mystik inom en bussresa på 
max 20 minuter. I fördjupningen för Ön slår kommunen även fast ett mål om att 
utbredningen av strandskogarna på Ön ska uppföljas kontinuerligt samt att minst 9 ha 
strandskog ska bevaras. I övrigt förekommer ofta skrivningar om att grönskan främst 
ska behandlas vid en fortsatt detaljplanering av områdena. Exempelvis skriver 
kommunen i fördjupningen för Umeå att tillvaratagandet av ekosystemtjänster av 
olika slag ska utredas vidare vid just detaljplanering samt övrig planering. I 
fördjupningen för universitetsstaden skriver kommunen att planförslagets intentioner 
verkställs i detaljplaneläggningen och att ”[p]lanförslaget illustrerar ett minimibehov 
av park- och gröna miljöer och visar på viktiga stråk och grönytor. Vid 
detaljplaneändringar eller när nya detaljplaner tas fram bör hänsyn tas till behovet av 
park- och naturmiljöer.” (Umeå kommun 2013, s. 39). 
 
Kommunen skriver vidare att planer finns för att upprätta en naturvärdeskarta som 
ska hjälpa kommunen att i framtiden uppskatta vilken effekt framtida planeringen får 
på den biologiska mångfalden. Utöver denna, planerar kommunen även för att ta fram 
skötselplaner som ska ge ”[…] en tydlig målsättning för hur områdets attraktivitet för 
Umeborna kan utvecklas långsiktigt med hänsyn till naturvärden och omkringliggande 
bebyggelse” (Umeå kommun 2018 b, s. 75). Utöver dessa skötselplaner omnämns i 
fördjupningen för de centrala stadsdelarna även en trädplan med vårdprogram och 
investeringsbehov som ska ligga till grund för kommunens arbete med att utveckla och 
bevara trädbeståndet i centrum. Värdefull natur ska även skyddas genom 
reservatsbildningar. 
 
Utöver omnämnda planer arbetar kommunen även med kompensationsåtgärder för de 
grönytor och grönområden som tas i anspråk. Detta kan handla om att försöka 
omlokalisera grönområden eller skapa nya. I fördjupningen för de centrala 
stadsdelarna pratar man exempelvis om att ”[å]terta parkmark i centrum och 
återupprätta gröna samband […]” (Umeå kommun 2011, s. 50). I fördjupningen för Ön 
skriver kommunen att det öppna landskapet samt en naturlig bäckmiljö ska 
restaureras. Samtidigt som man säger detta, är kommunen dock tydlig med att säga att 
man är medveten om att lokala naturvärden och den biologiska mångfalden kan 
komma att skadas i och med exploateringen av Ön, men att man samtidigt stärker de 
rekreativa värdena samt att man inte påverkar den biologiska mångfalden nämnvärt, 
sett till hela älvslandskapet. 
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6.2 Uppsala översiktsplan 
 
Översiktsplan 2016 och fördjupningen för Södra staden antogs av Uppsala 
kommunfullmäktige under 2016 och 2018 respektive (Uppsala kommun 2016; 2018). 
I Översiktsplan 2016 uppger kommunen att översiktsplanen ska möjliggöra för 
kommunen att bli ”[…] en drivande kraft i världen och en föregångare i ansvarsfull 
samhällsutveckling.” (Uppsala kommun 2016, s. 6). På samma sätt skriver kommunen 
i fördjupningen för Södra staden att stadsdelen ska vara ”[…] en drivande kraft i 
Uppsalas utveckling och bidra till en hållbar utveckling av staden och regionen.” 
(Uppsala kommun 2018, s. 6). 
 
6.2.1 Värderingar 
 
Vad gäller de ekologiska aspekterna var biologisk mångfald det tema som förekom i 
störst omfattning. Här återfinns skrivningar såsom att upprätthålla ekologiska 
spridningssamband, skapa gröna rörelsestråk samt att utveckla livsmiljöer för flora 
och fauna. Naturvärden var det tema som förekom i näst störst omfattning, och 
handlade i stort om skyddsvärda och värdefulla naturmiljöer. Därefter förekom 
ekosystemtjänster som fjärde största tema, och stort fokus låg inom detta tema på just 
dagvattenhantering. Stadsnära odling & skogsbruk samt klimatanpassning var de två 
teman som förekom i minst omfattning. För stadsnära odling & skogsbruk handlade 
kommunens skrivningar främst om att tillgodose försöksodlingsområden för Sveriges 
Lantbruksuniversitet [SLU]. Beträffande klimatanpassning är det, precis som för 
temat ekosystemtjänster, grönskans möjlighet att motta dagvatten och lindra stora 
flödesvolymer efter kraftiga skyfall som främst beskrivs. 
 
För de ekonomiska aspekterna är det rekreation som är det tema som förekommer i 
störst omfattning. För detta tema finns skrivningar som handlar om att värna och 
utveckla områden för rekreation såsom besöks- och utflyktsmål. Därefter, i näst störst 
omfattning, finner man temat skapa platsidentitet. För detta tema tillskriver 
kommunen grönskan ett värde i att bibehålla och stärka kommunens identitet och 
karaktär. Därefter förekommer temana grönska som värdehöjande samt stadsnära 
odling & skogsbruk i en liknande omfattning. För temat grönska som värdehöjande 
skriver kommunen bland annat om hur grönskan kan höja värdet på befintliga och 
kommande bebyggelsemiljöer samt att grönskan är ett tilltalande tillskott i den 
bebyggda miljön. I allra minst omfattning förekommer temat kostnadseffektivitet. Där 
nämner man bland annat att tekniska lösningar kan ersätta vissa aspekter som 
grönskan kan förse oss med, men att detta skulle innebära större risker samt till en 
ökad kostnad. 
 
De sociala aspekterna berörs även i stor utsträckning av temat rekreation. Folkhälsa 
är därefter det tema som förekommer i näst störst omfattning. För detta tema har 
kommunen skrivningar om att skapa miljöer för rörelse och motion samt ytor som 
uppmuntrar till spontanidrott. Därefter kommer temat kopplat till social 
sammanhållning. Kommunen skriver där om hur grönytorna och grönområdena kan 
fungera som mötesplatser för invånarna och på så sätt skapa sociala värden och 
kvaliteter. Även stadsnära odling & skogsbruk förekommer bland de sociala 
aspekterna, och slutligen är grönska som ett pedagogiskt verktyg det tema som 
förekommer i allra minst omfattning. Där pratar man framförallt om att de ytor som 
SLU nyttjar för försöksodlingar. Dessa ska tillgängliggöras med promenadstråk och 
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information om den pågående verksamheten för att på så sätt öka kunskapen om SLU 
och dess verksamhet. 
 
6.2.2 Strategier 
 
I översiktsplan 2016 hänvisar kommunen till ett antal styrande dokument utöver 
översiktsplanen, som alla behandlar grönskan som fråga. Några exempel på sådana 
dokument är parkriktlinjer, naturvårdsprogram, vattenprogram med mera. Några av 
dessa, exempelvis vattenprogrammet, ligger sedan till grund för vidare 
handlingsplaner. I fördjupningen för Södra staden nämner man även att grönområden 
hanteras i plan- och utvecklingsprogram för olika områden. I översiktsplanen 
presenteras en så kallad sociotopsnurra för att visualisera inom vilka avstånd 
befolkningen ska kunna nå olika gröna kvaliteter och funktioner. Exempelvis har 
kommunen  som mål att man ska kunna nå en park för lek eller rofylldhet inom 300 m 
från bostaden, samt naturupplevelser och bad inom 5000 m.  
 
Både i den kommunövergripande översiktsplanen samt fördjupningen för Södra 
staden uppger man att kompensationsåtgärder ska nyttjas i det fall där man tagit yta 
från grönytor för att förtäta med ny bebyggelse. ”I de fall park eller natur längs stråken 
tas i anspråk för bebyggelse ska det kompenseras med att gröna kvaliteter på andra 
friytor stärks.” (Uppsala kommun 2016, s. 136). Ytterligare metoder som kommunen 
nämner som potentiella arbetssätt handlar om att nyskapa naturmiljöer. Bland annat 
nämner man i fördjupningen för Södra staden att ”[y]tor ska också reserveras för 
förstärkning och nyskapande av miljöer för sandlevande växter och insekter […]” 
(Uppsala kommun 2018, s. 54) samt att man ser möjligheter att skapa nya grupper av 
tallar som i ett längre perspektiv ska anknyta till och förstärka det befintliga 
tallnätverket. För att utveckla de sociala och ekologiska naturvärdena poängteras dock 
att det kan bli nödvändigt för kommunen att inta en aktiv roll för att säkerställa detta. 
Dels genom avtal eller markförvärv samt dels genom nära samarbeten med berörda 
markägare. 
 
Kommunen håller även dörren öppen för vidare preciseringar i den framtida 
planeringen. Bland annat skriver man att: ”I plankartan ska gränser för grönområden 
betraktas som ungefärliga för de områden som inte är formellt skyddade.” (Uppsala 
kommun 2016, s. 129). Ett exempel på sådan kommande precisering är för de 
grönområden som ska utvecklas med hjälp skötsel- och utvecklingsplaner. Man 
uppmärksammar där att gränserna mellan park, närnatur och friluftsområden ofta är 
ganska flytande och att områdesgränserna för dessa preciseras vid behov genom att ta 
fram skötsel- och utvecklingsplaner. Kommunen försöker vidare i översiktsplanen inte 
slå fast exakt omfattning på de grönområden man vill bevara, utan betonar att det är i 
detaljplaneringsfasen som viktiga grönområden får sitt formella skydd genom 
planläggning som park eller natur. Reservatsbildningar föreslås även som ett sätt att 
formellt skydda värdefulla naturmiljöer. I fördjupningen för Södra staden pekar 
kommunen vidare på att dessa frågor ska behandlas först i samband med den fortsatta 
planeringen av bebyggelsen. 
 
6.3 Helsingborgs översiktsplan 
 
Stadsplan 2017 och fördjupningen för H+ antogs av Helsingborgs kommunfullmäktige 
under 2017 och 2011 respektive. I båda planerna slår kommunen fast att planen har 
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som mål att skapa en hållbar urban utveckling och struktur för att på så sätt skapa en 
attraktiv stad (Helsingborgs kommun 2017; 2011). 
 
6.3.1 Värderingar 
 
Av de ekologiska aspekterna var biologiska mångfald det vanligast förekommande 
temat. Kommunen poängterar för detta tema vikten av spridningskorridorer och gröna 
stråk som ska möjliggöra för befintliga och framtida växt- och djurarter att sprida sig 
och inte isoleras. Även ekosystemtjänster som tema förekommer i en liknande 
omfattning. Ett stort fokus ligger där på framförallt på att uppnå god 
dagvattenhantering och ett lokalt omhändertagande av dagvatten. Andra 
ekosystemtjänster nämns också, men i mer begränsad omfattning. Vad gäller 
stadsnära odling & skogsbruk handlar detta tema framförallt om att expandera 
existerande, samt möjliggöra för nya, koloni- och odlingslottsområden. Naturvärden 
samt klimatanpassning som tema förekommer i mer begränsad omfattning, och 
handlar främst om generella skrivningar rörande bevarandet av värdefulla 
naturområden samt att grönskan kan hjälpa staden att anpassas till de kommande 
klimatförändringarna. 
 
Bland de ekonomiska aspekterna har rekreation och stadsnära odling & skogsbruk 
varit de två vanligast förekommande temana. Därefter förekommer temat grönska 
som värdehöjande som tredje största tema. Här beskrivs grönytorna bidra till att skapa 
en attraktivitet och rumslighet. Grönskan, menar man, kan användas för att bland 
annat stärka rörelsestråk samt visuellt avskärma exempelvis industriområden som har 
potentialen att dra ner upplevelsen av en park eller ett naturområde. Slutligen skriver 
kommunen även i begränsad omfattning om grönskan som ett verktyg för att skapa 
platsidentitet för boende och besökare samt som en del av att uppnå en 
kostnadseffektivitet. Beträffande platsidentiteten skriver man hur stadens läge vid 
havet är kännetecken som ska värnas och att utformningen av stadens grönytor samt 
stadens kontakt med vattnet ska säkerställa ett grönt och blått intryck. Man vill helt 
enkelt att Helsingborg ska uppfattas som den gröna staden. Grönskan som ett verktyg 
för att uppnå kostnadseffektivitet handlar främst om att man ser grönytorna som 
multifunktionella och att de kan tillgodose flera olika funktioner och värden på samma 
gång. 
 
För de sociala aspekterna var skrivningar som kan relateras till temana folkhälsa och 
rekreation som var de vanligast förekommande. Ur ett folkhälsoperspektiv handlade 
kommunens skrivningar främst om att man ser att grönytorna kan fungera som en 
katalysator för fysiskt aktivitet, men också bidra till avkoppling och ro. Ur ett rekreativt 
perspektiv handlar kommunens skrivningar om att grönområdena ska klara av att 
inrymma utrymmeskrävande aktiviteter och tåla ett ökat besökstryck. Även 
kommunens skrivningar kopplat till temat stadsnära odling & skogsbruk förekommer 
inom de sociala aspekterna och tar även här upp en relativt stor plats. Kommunen 
tillskriver även grönytorna en funktion som arena för social sammanhållning genom 
att grönytorna utformas som allmänna mötesplatser och platser för aktiviteter och 
evenemang. På så sätt ska möten människor emellan skapas och uppmuntras. Slutligen 
tillskriver kommunen även grönskan ett värde som pedagogiskt verktyg, men detta i 
mer blygsam omfattning än övriga teman. Detta gör man bland annat genom att prata 
om grönytorna som en viktig pedagogisk resurs samt som en viktig beståndsdel av 
barnen utveckling. 
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6.3.2 Strategier 
 
I stadsplan 2017 slås två övergripande mål fast för den fortsatta planeringen av 
grönskan. Dels har kommunen en ambition om att Helsingborgarna ska nå ett 
parkområde inom 300 m samt ett större naturområde inom 1000 m och dels att 
kommunen ska uppnå 10 m2 grönska per person inom tätorten. Kommunen uppger att 
ett sätt att säkerställa detta är att arbeta med grönytefaktor i planeringen för att mäta 
fördelningen mellan växtlighet och hårdgjorda ytor. Nära samarbete ska även ske med 
den privata sfären, genom att ”[…] uppmuntra privata fastighetsägare att prioritera 
gröna kvaliteter på kvartersmark framför hårdgjorda ytor.” (Helsingborgs kommun 
2017 b, s. 117). Exakt hur detta samarbete ska se ut beskriver man dock inte vidare. I 
fördjupningen för H+ uttalar man sig vidare genom att säga att man i den etappvisa 
utbyggnationen av området ska prioritera grönskan för att ”[…] aktivera området 
redan innan byggnaderna är på plats.” (Helsingborgs kommun 2011, s. 98). Innan 
detaljplaneringen sker ska man dessutom genomföra ett tematiskt arbete för grönskan 
inom hela H+ området.  
 
Ett grönstrukturprogram finns sedan tidigare framtaget av kommunen, och 
stadsplanen uppges till stora delar befästa de parker och grönstråk man tidigare pekat 
ut. Kommunen uppger att man inte har som ambition att förtäta på bekostnad av 
grönskan, men håller samtidigt dörren öppen för att på vissa platser tillgodose behovet 
av förskolor, skolor och bostäder. Även parkmark föreslås till viss del användas för 
förtätning. Här säger kommunen att man använder sig av en balanseringsprincip för 
att kompensera för den parkmark man tar i anspråk, men att bristen på mark samtidigt 
gör det svårt att kompensera och att ”[d]et kommer därför vara svårt att klara 
miniminivån för tillgången på park.” (Helsingborgs kommun 2017 b, s. 104). I dessa 
områden föreslår man därför att man ska jobba med andra tillvägagångssätt för att 
göra stadsrummet grönare, såsom mindre parker inkilade i bebyggelsen eller gröna 
fasader, för att nämna några exempel. 
 
Befintlig och värdefull natur föreslås skyddas genom naturreservatsbildning, och 
åkermark som faller inom dessa naturreservatsbildningar har man som ambition att 
omvandla. I de stadsdelar man uppmärksammar en brist på parkmark ser man en 
möjlighet att konvertera naturmarken till att bli mer parkliknande genom införandet 
av ”parkkvaliteter” (Helsingborgs kommun 2017 b, s. 108). Exakt vad detta skulle 
innebära beskriver man dock inte. Kommunen uttalar sig slutligen positivt gällande 
stadsodling och koloni- och odlingslottsområden, och har som mål att tillgängliggöra 
dessa för en större andel människor. Man uttalar sig dock om att samhällsviktiga 
funktioner är prioriterade framför områden för stadsodling. Kommunen pekar även på 
att denna stadsodling kan komma till stånd med hjälp av gröna fasader och sedumtak.  
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7 RESULTATANALYS 
 
7.1 Helheten 
 
Vad gäller värderingen av grönskan, utifrån de tre hållbarhetsaspekterna, får den anses 
vara relativt väl balanserad i alla tre undersökta kommuner (se figur 7). Ingen av de tre 
hållbarhetsaspekterna framträder som markant under- eller överrepresenterad i 
jämförelse med övriga två. Allra tydligast framträder detta för Umeå, där de tre 
aspekterna tar upp en tredjedel vardera. För Uppsalas del går det däremot att utläsa 
en viss överrepresentation av de ekologiska aspekterna, vilket tyder på att de 
ekologiska aspekterna av grönskan väger något tyngre än övriga i Uppsalas planering. 
För Helsingborgs del tar de ekonomiska aspekterna upp en något mindre plats än 
övriga, men överlag får Helsingborg ändock anses ha uppnått en relativt god balans. 
Exakt vad dessa skillnader i värdering beror på är svårt att sia om. Men för att knyta 
an till det som skrivits av Campbell (2016) kan resultatet tolkas som att planerarna i 
Umeå, i högre grad än planerarna i Uppsala och Helsingborg, lyckats relativt väl med 
att inta en medlande position utan tydliga tendenser av att man står i någon av 
hållbarhetstriangelns tre hörn. Även den lokala kontexten kan tänkas ha en viss 
förklaringsgrad. Med utgångspunkt i Uppsala, där de ekologiska aspekterna tar mer 
plats än övriga, kan man ponera att Uppsala omges av en känsligare natur än vad som 
är fallet för övriga kommuner. Skulle så vara fallet tvingar detta i sin tur planerarna att 
beakta detta i större grad, vilket får som effekt att mindre fokus läggs på övriga två 
hållarhetsaspekter. Att de tre undersökta kommunerna i slutändan har en så 
balanserad värdering av grönskan utifrån de tre hållbarhetsaspekterna får vidare 
kanske inte anses vara jätteförvånade. Detta i och med att den hållbara utvecklingen 
som koncept existerat i Sverige sedan millennieskiftet och tagit plats i nationell 
lagstiftning såväl som kommuners och andra myndigheters miljömålsarbete 
(Naturvårdsverket 2018 a). Det vore således inte orimligt att förstå det som att detta 
har fått en effekt på kommunernas förståelse för vikten av att uppnå en balans av de 
olika hållbarhetsaspekterna. Med det sagt ger denna studie dock inget definitivt stöd 
för detta, eller för att så skulle vara fallet i alla Sveriges 290 kommuner, utan vidare 
studier skulle i sådana fall krävas. 
 

 
Figur 7 – Jämförelse av förekomsten av de olika hållbarhetsaspekterna i de undersökta översiktsplanerna. 
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7.2 Ekologiska aspekter 
 
Inom de ekologiska aspekterna framkommer vissa likheter, men också skillnader, 
mellan de undersökta kommunerna gällande de teman som kategoriserats som en 
ekologisk aspekt (se figur 8). Vikten av biologisk mångfald som en garant för att 
grönytorna ska kunna förse den urbana miljön med fördelar, som framhålls av 
Naturvårdsverket (2018 b), verkar de undersökta kommunerna vara väl medvetna om. 
Just temat biologisk mångfald är nämligen det tema som tar upp störst plats inom de 
ekologiska aspekterna för alla tre undersökta kommuner. För Umeå och Uppsala tar 
temat naturvärden en relativt stor plats, medan temat i Helsingborg tar en betydligt 
mer blygsam plats. På samma sätt förekommer temat ekosystemtjänster i relativt stor 
omfattning i Helsingborgs och Uppsalas översiktsplan, medan temat tar en ganska 
liten plats i Umeås översiktsplan. Detta tyder på att man i Umeå ser översiktsplanen 
som ett värdefullt dokument för att peka ut värdefulla natur- och livsmiljöer för flora 
och fauna, medan man i Helsingborg lägger större vikt vid att direkt tillskriva naturen 
ett värde utifrån de tjänster som naturen kan bidra med. Uppsala hamnar någonstans 
mitt emellan, med en relativt liknande omfattning för båda dessa teman. Därefter kan 
man se att stadsnära odling & skogsbruk som tema tar större plats i Helsingborgs 
översiktsplan i jämförelse med i Umeås och Uppsalas. Detta kan troligtvis till viss del 
förklaras av den rumsliga kontexten, då Helsingborg i stort sett enbart omges av 
åkermark (se figur 6 under avsnitt 5.3). I analysen av översiktsplanerna framkommer 
klimatanpassning som det tema som genomgående tar allra minst plats i alla tre 
kommuners översiktsplaner, vilket i min mening framstår som en aning förvånande. 
Detta med tanke på det Coutts & Hahn (2015) skrivit om just grönstrukturens vikt för 
städers anpassningen till de kommande klimatförändringarna. 
 

 
Figur 8 – Jämförelse av förekomsten av identifierade teman inom de ekologiska aspekterna. 

 
7.3 Ekonomiska aspekter 
 
För de ekonomiska aspekterna visar jämförelsen av kommunerna (se figur 9) på att 
rekreation är det dominerande temat i Umeås och Uppsalas översiktsplan. Även i 
Helsingborgs översiktsplan förekom rekreation som det vanligaste temat inom de 
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ekonomiska aspekterna, men inte med samma dominerande ställning som i Umeå och 
Uppsala. Precis som Ankre & Petersson Forsberg (2019) uppger, så går det att tolka 
rekreationens värde på olika sätt. Ur ett ekonomiskt perspektiv kan det tolkas som att 
man i Umeå och Uppsala lägger vikt vid grönytornas potential som en katalysator för 
en konkurrenskraftig och attraktiv turismnäring. Även här kan det antas existera en 
förklaring i den rumsliga kontexten, då Umeå och Uppsala omges av stora arealer skog 
som man kan anta har ett större rekreativt värden att erbjuda, i jämförelse med det 
åkerlandskap som omger Helsingborg. Grönskan som värdehöjande inslag i staden 
samt dess möjlighet att bidra till att stärka och skapa platsidentitet är vidare två teman 
som värderas olika i de studerade översiktsplanerna. Dessa två ämnen får dock anses 
ligga ganska nära varandra, och får tolkas som att man ser grönskan som ett verktyg 
för att skapa en attraktiv och unik stad samt som ett verktyg för att särskilja en stadsdel 
eller kvarter från resten. Varken tillsammans eller var för sig tar dessa två teman upp 
en lika dominerande ställning som exempelvis rekreation. Det får således tolkas som 
att man inte ser detta som grönskans huvudsakliga funktion, vilket bland annat Beer, 
Delshammar & Schildwacht (2003) tidigare pekat på varit vanligt förekommande. 
Gemensamt för alla tre kommuner är därefter att kostnadseffektivitet värderas lågt i 
jämförelse med övriga teman, då temat knappt förekommer. I den 
litteraturgenomgång som presenterats (se exempelvis Coutts & Hahn 2015 samt 
Haaland & Konijnendijk 2015) blir det tydligt att grönytorna har en väldigt 
mångfacetterad funktion. Genom att anlägga och värna grönområden torde det således 
vara så att man kan få ut många olika fördelar på de relativt begränsade ekonomiska 
investeringar som krävs (jämfört med om man hade genomfört separata satsningar för 
varje del). Således ter det sig lite underligt att man inte trycker hårdare på denna 
kostnadseffektivitet i de studerade översiktsplanerna. Detta för att verkligen få hem 
poängen med att grönytor är värda att investera i och att det för med sig direkta 
ekonomiska konsekvenser om grönytorna ska tas i anspråk i en förtätningsprocess. 
Den gröna ekonomin och lokala marknad för produkter, som Puppim de Olivera et al. 
(2013) lyft fram som något tätortsnära odling & skogsbruk kan bidra med, får till viss 
del anses vara närvarande i översiktsplanerna i och med att man behandlar frågan. 
Dock omnämns aldrig en grönare ekonomi eller en lokal marknad vara det slutgiltiga 
målet med satsningar inom detta område. 
 

 
Figur 9 – Jämförelse av förekomsten av identifierade teman inom de ekonomiska aspekterna. 
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7.4 Sociala aspekter 
 
Precis som för de ekonomiska aspekterna kan rekreation även tolkas in under de 
sociala aspekterna, och tar således en dominerande plats även här för Umeås och 
Uppsalas del. Ur det sociala perspektivet, precis som påpekats av Ankre & Petersson 
Forsberg (2019), kan rekreationen ses som något som kan främja folkhälsa genom att 
det kan skapa incitament för att ge sig ut i skog och mark. Detta kopplar även an till 
det som lagts fram av Coutts & Hahn (2015) gällande grönytornas positiva effekter för 
människors hälsa. Men precis som Lee & Maheswaran (2010) framhållit finns det 
brister i de studier som tidigare gjort på området, med allt för långtgående slutsatser 
angående kausalitet i frågan gällande grönytornas effekt på hälsan. Man bör därför 
vara försiktig även här att dra allt för långtgående kopplingar i denna fråga. Men 
oavsett pekar resultatet i denna studie på att de undersökta kommunerna ändock ser 
på grönskan som ett sätt att arbeta folkhälsofrämjande. Med detta sagt, kan 
rekreationen även ur det sociala perspektivet kopplas ihop med den sociala 
sammanhållningen, vilket Coutts & Hahn (2015), Ankre & Petersson Forsberg (2019) 
och Haaland & Konijnendijk alla skrivit om, på så sätt att de kan främja till möten 
människor emellan. Även stadsnära odling & skogsbruk kan kopplas till de sociala 
aspekterna på så sätt att det kan skapa rekreativa kvaliteter och sammanhållning, detta 
inte minst då de studerade kommunerna lagt stort fokus vid just odlingslotter och 
koloniträdgårdar. Att således koppla detta tema till de sociala aspekterna blir därför 
naturligt, då sådana arrangemang kan tänkas skapa gemenskaper och möten för dess 
användare. Vidare kan sådana trädgårdar även fylla ett pedagogiskt värde, för vuxna 
såväl som unga, beträffande hur man nyttjar marken samt ge en förståelse för hur vår 
mat faktiskt produceras. Grönskans funktion som direkt pedagogiskt verktyg 
diskuteras dock i väldigt begränsad omfattning i alla tre studerade översiktsplaner. 
 

 
Figur 10 – Jämförelse av förekomsten av identifierade teman inom de sociala aspekterna. 
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avstånd inom vilka befolkningen förväntas kunna nå olika typer av naturupplevelser 
och naturvärden. Skillnader i vilka avstånd man ser som acceptabla skiljer sig 
visserligen mellan de olika kommunerna. Men detta tyder ändock på att kommunerna 
försöker sätta upp kvantifierade mål i översiktsplanen som därefter får effekt på den 
fortsatta planeringen i och med att man i exempelvis detaljplaner kommer behöva 
beakta dessa avstånd. Här uppkommer en första skillnad gällande strategierna, i att 
Umeå och Helsingborg går betydligt längre i sin kvantifiering än vad man valt att göra 
i Uppsala. Detta tyder på att man i Umeå och Helsingborg ser ett större värde i att låta 
översiktsplanen ha en starkare ställning som ett styrande dokument, medan man i 
Uppsala värderar en större anpassningsförmåga. Detta i och med en avsaknad av 
tydliga kvantifieringar av exempelvis hur mycket skog man ska bevara eller hur mycket 
parkmark per person som ska finnas. I Umeås och Helsingborgs översiktsplan uppger 
man vidare att man planerar att arbeta med grönytefaktor, vilket möjliggör en 
kvantifiering av förhållandet mellan grönskan och den byggda miljön. Det är dock 
viktigt, för att knyta an till det som sagts av Haaland & Konijnendijk (2015) gällande 
nyttjandet av standarder, att kommunen inte enbart stirrar sig blind på kvantiteten på 
grönytorna utan även beaktar den upplevda kvaliteten samt tillgängligheten. Viktigt är 
vidare att kommunerna inte stirrar sig blind på kvantifieringen av andelen grönyta per 
person på en allt för aggregerad nivå. Dessa risker uppmärksammades dock inte av 
kommunerna i de studerade dokumenten. 
 
Vad som vidare blivit klart av att studera kommunernas strategier för grönska, är att  
denna fråga tenderar att behandlas i ytterligare program och planer. Exempelvis 
uppgav både Umeå och Helsingborg att de antingen redan tagit fram ett 
grönstrukturprogram eller att arbetet påbörjats. Uppsala i sin tur hänvisade vidare till 
en mängd olika dokument som alla behandlade någon aspekt av grönytefrågan. 
Argument för varför man valt att organisera arbetet på detta sätt framkom inte direkt, 
vilket således också gör det svårt att sia om exakt anledning. Men en tänkbar anledning 
till detta kan handla om att man anser frågan så pass svårhanterad att kommunen 
upplever ett behov av att behandla och utreda frågan i flertalet olika program och 
skeden. En nackdel med detta förhållningssätt är att strukturen blir svåröverskådlig. 
Inte minst om det är så att man inte är insatt i den kommunala fysiska planeringen. 
Vidare uppstår även frågor gällande den juridiska ställningen för dessa dokument, 
vilket i och för sig är något som ligger utanför ramen för detta arbete. Men kortfattat 
tål ändå frågan väckas: om styrande dokument (i detta fall gällande kommunen 
förhållning till grönytor och grönområden) antas av kommunfullmäktige, vad 
garanterar att kommunerna i slutändan arbetar i enlighet med dessa och vad blir 
effekterna om kommunen väljer att frångå dessa dokument? 
 
Alla tre undersökta kommuner uppger att de kommer eller redan arbetar med metoder 
såsom reservatsbildningar, kompensationsåtgärder samt nyskapande av naturmiljöer. 
Av de tre undersökta kommunerna är det dock endast Helsingborg som omnämner 
nyttjandet av nya och innovativa metoder såsom gröna fasader och sedumtak, vilket 
bland annat presenteras av Haaland & Konijnendijk (2015) som potentiella arbetssätt 
för att säkerställa grönskan i den framtida och täta staden. Alla tre kommuner skjuter 
vidare över slutgiltiga besked eller beslut i dessa frågor till en framtida detaljplanering. 
Detta får dock anses ha en logisk förklaring i att översiktsplaner som dokument, som 
tidigare beskrivits, saknar de facto juridisk makt. Dock kan man fundera kring vilka 
effekter detta får på den fortsatta planeringen. En nackdel kan tänkas vara det faktum 
att kommunerna därigenom tappar det strategiska perspektivet. Detta i och med att 
man i detaljplaneringen arbetar med ett betydligt mer geografiskt avgränsat område, 
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samt i större detalj. Man kan därför fundera om det i detaljplaneringen inte blir relativt 
’enkelt’ att exempelvis nagga ett grönområde i kanten i och med att man inte har det 
övergripande perspektivet på samma sätt som man har i översiktsplaneringen. Genom 
vaga skrivningar i översiktsplanen bibehåller kommunen vidare en handlingsfrihet i 
den fortsatta planeringen. Denna handlingsfrihet behöver i och för sig inte tolkas som 
något negativt. Men det gör också, i min mening, att man ur ett pessimistiskt 
perspektiv kan se det som att kommunens planering inte blir konsekvent. Grönytor 
kan tas i anspråk för förtätning eller tätortsexpansion den ena dagen, samtidigt som 
man nästa dag kan välja ett mer konservativt förhållningssätt. Detta kan inte minst bli 
fallet om den politiska viljan i kommunen förändras som en följd av ett maktskifte i 
kommunfullmäktige. Detta kan i sin tur poneras skapa en osäkerhet kring kommunens 
intention i frågan, vilket i sig kan vara en grogrund för framtida konflikter. 
 
7.6 Slutsats 
 
Sett till det stora hela har denna studie påvisat att de undersökta kommunerna uppnått 
en relativt god balans av de tre hållbarhetsaspekterna beträffande planeringen för 
grönska i sina översiktsplaner. Analysen visar att det egentligen inte är någon av de tre 
hållbarhetsaspekterna som är markant under- eller överrepresenterad i jämförelse 
med övriga. Vissa skillnader, om än små, går dock att se vad gäller de identifierade 
temana inom de olika hållbarhetsaspekterna. Vissa av dessa teman var konstant lågt 
representerade, medan andra tog betydligt större plats. Exempelvis dominerade 
rekreation som tema i Umeås och Uppsalas översiktsplan, medan exempelvis 
kostnadseffektivitet var det tema som genomgående värderades lägst hos alla tre 
kommuner inom de ekonomiska aspekterna. Sett till helheten får Helsingborg dock 
anses vara den kommun som fått till den mest balanserade översiktsplanen, då 
kommunen uppnått en relativt god balans av alla temana inom de olika 
hållbarhetsaspekterna. Vad som dock behöver poängteras det faktum att det finns ett 
visst överlapp vid den kodning som analysen grundar sig på. Exempelvis att temat 
rekreation kodats som såväl en ekonomisk som en social aspekt. En anledning till detta 
handlar om det faktum att det från kommunernas sida ofta handlat om väldigt 
generella skrivningar vilket gjort det svårt att tolka kommunens värderingar som 
hemmahörande inom endast en enskild hållbarhetsaspekt. I och med denna ’dubbel-
kodning’ är det dock rimligt att anta att ett aningen annorlunda resultat hade uppvisats 
om samtliga identifierade temat hade kodats som hemmahörande inom endast en 
hållbarhetsaspekt. 
 
Vad som definitivt får anses vara aningen besynnerligt är att grönytornas funktion som 
verktyg för klimatanpassning inte tar större plats i dokumenten än vad denna studie 
pekar på. Detta med utgångspunkt i vad som läggs fram av Coutts & Hahn (2015), där 
det framgår att stadens anpassning till de kommande klimatförändringarna kan 
underlättas ordentligt med hjälp av grönytor och grönområden. Som tidigare 
diskuterats, ger denna studie inget empiriskt stöd för hur kommunerna kommit fram 
till dessa avvägningar. Men man kan rimligtvis ponera att en anledning till varför 
klimatanpassningen inte tar större plats i dokumenten är på grund av ’avståndet’ till 
klimatförändringarna. Både ur ett tidsmässigt och geografiskt perspektiv. I och med 
frågans aktualitet finns det dock en anledning att tänka sig att grönskans värde för 
städernas klimatanpassning som tema kommer att växa sig allt starkare under 
kommande årtionden. Detta i takt med att klimatförändringarnas effekter kan tänkas 
bli allt tydligare. Även en avsaknad av hänvisningar till omställningen till en grönare 
ekonomi och en lokal marknad för produkter, som lyftes av Puppim de Olivera et al. 
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(2013), får anses vara aningen besynnerligt. Men precis som för klimatanpassningen 
går det rimligtvis att anta att även detta tema kan komma att ta större plats i framtiden.  
 
Det resultat som denna studie bidragit med, ger vidare stöd till de resultat som tidigare 
forskning av Sandström (2002), Davies & Lafortezza (2017) samt Wilkinson et al. 
(2013) pekat på, dvs. att det finns en variation i vilka ämnen som man lägger tyngd vid 
i de officiella planeringsdokumenten. Att det finns en variation av i vilken omfattning 
olika kommuner väljer att behandla ett ämne, behöver i och för sig inte vara något 
större problem. Det finns alltid en lokal kontext att ta hänsyn till, vilket kan göra det 
nödvändigt att behandla ett ämne i större omfattning än vad som hade varit 
nödvändigt i andra kontexter. Översiktsplaner är vidare ideologiskt laddade 
dokument, vilket belysts av Wilkinson et al. (2013), i och med att det är 
kommunfullmäktige som antar planerna. Detta får såklart också en effekt på vilka 
värderingar som kan utläsas ur dokumenten. De övergripande hållbarhetsaspekterna 
må vara relativt väl balanserade bland de studerade kommunerna, men när man 
undersöker fördelningen av de olika teman som bygger upp de tre 
hållbarhetsaspekterna blir det för Umeå och Uppsalas del tydligt att det finns en viss 
obalans. En viktig fråga att ställa sig, och som denna studie vill bidra med tankar kring, 
är huruvida denna obalans får någon effekt på den fortsatta planeringen. Finns det en 
risk att planeringen tydligt färgas av denna övervikt vid exempelvis de rekreativa 
kvaliteterna och att övriga ämnen hamnar i skymundan? 
 
7.6.1 Vidare forskning 
 
Under arbetets gång har en mängd intressanta följdfrågor uppkommit, som på grund 
av tidsbrist ej varit möjliga att inkludera och utveckla i denna studie. Ett logiskt första 
steg för fortsatta studier vore att genomföra intervjuer med de kommunala tjänstemän 
och politiker som ansvarar för den översiktliga planeringen. Genom sådana intervjuer 
hade efterkommande forskare kunnat belysa och ge insikt i hur planerarna kommer 
fram till den varierade förekomsten av olika teman som denna studie pekat på, samt 
hur planerarna arbetar med de avvägningar som görs i den översiktliga planeringen 
gällande grönytornas funktion och värde. En intervjustudie hade vidare kunnat 
undersöka i vilken utsträckning som ansvariga planerare och politiker har kunskap om 
grönytornas mångfacetterade funktion samt vilka effekter grönskan har för den urbana 
miljön. En annan vidareutveckling av de fynd som denna studie pekat på hade kunnat 
handla om vilka effekter de värderingar som går att se i de studerade översiktsplanerna 
får på den fortsatta planeringen. Detta blir inte minst intressant eftersom de tre 
kommunerna varit tydliga med att det är i just detaljplaneringsfasen som 
grönytefrågan ska hanteras vidare. 
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SAMMANFATTNING 
 
Denna studie har haft som mål att belysa hur grönytor och grönområden värderas i 
den kommunala översiktsplaneringen samt vilka strategier som kommunerna 
använder för att arbeta med denna fråga. För att besvara den här frågan har 
översiktsplaner från totalt tre kommuner studerats: Umeå, Uppsala och Helsingborg. 
Dessa översiktsplanedokument analyserades med hjälp av en innehållsanalys, där de 
översiktsplaner som berörde centralorten, tillika största tätort, valdes ut. Därefter har 
texterna kodats för att undersöka hur stort fokus kommunerna lägger på de tre 
hållbarhetsaspekter samt identifierade teman inom dessa tre hållbarhetsaspekter. 
 
Analysen av de utvalda översiktsplanerna visar på att de undersökta kommunerna har 
en relativt väl balanserad syn på grönytorna och grönområdena. Ingen av de tre 
hållbarhetsaspekterna är markant över- eller underrepresenterad i någon av de 
undersökta kommunernas översiktsplaner. En anledning till detta poneras bero på att 
konceptet med en hållbar utvecklingen tagit plats i svensk lagstiftning och 
myndighetsarbete under så pass lång tid och att det således finns en god rutin med att 
jobba med dessa frågor. Inom de olika hållbarhetsaspekterna förekommer dock vissa 
mönster vad gäller de identifierade temana. Exempelvis inom de sociala aspekterna, 
där rekreation förekommer i väldigt stor omfattning i Umeås och Uppsalas 
översiktsplaner medan detta tema tar en mer balanserad plats i Helsingborgs 
översiktsplan. Generellt sett förekommer andra teman, exempelvis klimatanpassning 
eller kostnadseffektivitet, i väldigt begränsad omfattning för samtliga kommuner.  
 
Vidare forskning som föreslås med utgångspunkt i denna studie handlar om att 
undersöka hur kommunerna kommer fram till de avvägningar som gjorts. Hur 
resonerar kommunerna kring vilka teman som ska tar upp mest plats och de som 
knappt nämns. Vidare föreslås även fortsatta studier göras på vad kommunernas 
värderingsskillnader får för effekt på den fortsatta detaljplaneringen. 
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