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Förord  
Jag vill inleda denna studie igenom att tillbringa ett särskilt utlåtande 
och ett stort tack till min handledare Svante Karlsson från Institutionen 
för Geografi och Ekonomisk Historia, som har gett mig meningsfull 
information samt gett goda råd för skrivandet av denna uppsats. Jag 
skulle även vilja tacka samtliga planarkitekter, projektledare och 
samhällsplanerare som har ställt upp för intervjuer och delat god som 
intressesant kunskap inom ämnesområdet.  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	 	

Abstract  
The aim of this thesis is to examine whether there is a potential conflict 
between expanding cities and the greenstructure and urban woodlands. 
More specificly, to examine whether urban woodlands and the 
greenstructures in general stands as an opposit for the urbanisation and 
furhter more how it is affected by the preasure of housing. To be able to 
answer the aim of this thesis, I have studied the masterplan and the local 
review body of the chosen municipalities and putted these in a conrast to 
interviews to see where the new exploatation of the city has actually been 
made.   Furthermore the interviews was relatively open and there for not 
parctially semi-structred, because the intressting for this study due to is 
method if collecting soft data would be to study and examine what the 
interviewed persons choose to talk about. 
 
A driven question of issue for this thesis has been the importance of 
studying whether the chosen municipalities is well aware of the great 
meanings of greenstructure and what it can provide for our society. 
Therefore in the analysing part of this study, I have always putted one 
factor in relation to another to be able to see what may be the reasons 
behind the outcome.



	 	

Definitioner 
Tätortsnära natur är natur, grönområden, parker och andra 
skogsområden för friluftsliv i och nära tätorter. Tätortsnära natur är även 
offentlig mark och vatten tillgänglig för allmänheten i form av bland 
annat skog och hav (Emmelin, 2010. Sida 207). 
 
Närnatur är istället mer specifikt natur som är i geografisk närhet till en 
viss bostad, vare sig bostaden är i en tätort eller glesbygd. Närnatur 
kallas även för bostadsnära natur (Emmelin, 2010. Sida 210) 
 
Land och Stad är två begrepp som Forsberg (2013, S. 2010) beskriver 
som relativa. Då dessa begrepp skiljer sig och varier beroende på vad vi 
som definierare utgår ifrån, exempelvis Stockholm eller Bollnäs som 
stad?  
 
Glesbygd är även ett relativt begrepp, men det ska primärt användas som 
en motsats till tätort (Forsberg, 2013. Sida 2010). 
 
Tätort är ett tättbebyggt område. Mer specifikt så ska detta område minst 
inneha 200 invånare med absolut max distans på 200 meter mellan 
bostäderna (NE, A:2010) 
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1.0 Introduktion 
De större städerna i Sverige fortsätter att växa och förväntas växa 
ytterligare (SCB, 2015). Detta hamnar i en potentiell konflikt med 
grönstrukturen. När städer växer så finns det kommunala intressen att 
städerna även ska förtätas (Umeå Kommun, 2010), samtidigt som 
medvetenheten om grönstruktur blivit allt viktigare i och med 
klimatanpassning, historiska underprioriteringar i det rurala (Woods, 
Sida 258. 2011) och avverkningar av tätortsnära skog. Även 
klimatförändringar är idag ett väldigt stort och globalt problem, allt från 
försämrad luftkvalité och föroreningar till översvämningar (MP, 2016). 
Samtidigt menar bland annat Naturvårdsverket att grunden för vår 
välfärd är att ekosystemtjänsterna tas vara på (Naturvårdsverket, 2o15). 
En implementering av hänsyn till grönstruktur i planeringen kan leda till 
att sådana tjänster tas bättre vara på. Därav kan bevarandet eller 
utbyggandet av rekreationer i form av grönstrukturer uppnås. Att 
ekosystemtjänster tas bättre vara på kan få flera positiva inverkningar på 
flera nivåer, från lokal, regional till nationella inverkningar.  
 
I denna studie så kommer Gävle, Karlstad, Linköping och Umeå 
kommun att studeras huruvida det finns en konflikt mellan grönstruktur, 
tätortsnäraskog och utvidgning och expanderandet av städer. Dessa fyra 
kommuner blir särskilt intressant att studera då de är av liknande 
storlek, samtidigt som de har liknande framtidsvisioner angående 
utveckling. Men samtidigt, så står de inför en rad liknande problem. Ett 
exempel är att bland annat i Umeå Kommun så är luftkvalitén utomhus 
inte så god såsom kommunen vill. Förvisso på grund av större 
infrastrukturproblem av större vägar nära stadskärnan (Umeå, 2016). 
Gävlekommun går ut med de fortsatta negativa hälsoeffekterna i och med 
fortsatta luftföroreningar i och runt om stadskärnan (Gävle, 2016). I 
Karlstad har minskningen av utsläppen stagnerat, och till och med börjat 
vända om och kan inom en snar framtid vara på väg att öka (Karlstad, 
2016). Även Linköping lider av liknande problem vad gällande 
luftföroreningar och det är framförallt den trafikerade stadsnära 
infrastrukturen som bidrar mest till föroreningarna. Sverige har som 
land gjort mycket de senaste 30 åren för att minska luftföroreningarna, 
där den stora minskningen av svavel och kväveoxid är praktiska resultat 
av åtgärder. Men en fortfarande intressant nämnare vad gällande alla 
dessa fyra städer, är att luftkvalitén fortfarande inte är tillfredsställande 
för vår stadsnära livsmiljö (Linköping, 2015). En ytterligare gemensam 
nämnare är att Umeå (Umeå Översiktsplan, 2010), Karlstad (Karlstad 
Översiktsplan, 2012) och Linköping (Linköping Översiktsplan, 2010) i 
deras översiktsplaner nämner att ett av målen är att förtäta den centrala 
staden. Medan Gävle är en avvikelse som istället menar att det inte finns 
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något behov av en stadsförtätning, och istället hellre ser att landsbygden 
förtätas igenom satsningar på moderna villor (Gävle Översiktsplan, 
2009). En ytterst intressant fråga är om det finns något samband mellan 
dessa gemensamma satsningar på stadsförtätning och förorenad luft? 
Och om noga eftertanke till grönstruktur verkligen kan spela någon 
större roll? Men innan dessa frågor skall besvaras, så ska vi börja med att 
definera vad grönstruktur är. 
 
Grönstruktur är enskilda skogar eller andra vegetationsområden. Det 
som kännetecknar grönstruktur i stadslandskapet är att sådana 
grönområden är mindre och ofta utspridda inom stadens 
tätortsområden, medan utanför tätortsområdena så finns dessa 
grönområden i allt större utsträckning och är även mer sammansatta. En 
fullbordad grönstruktur består inte bara av att ha flera parker med 
liknande struktur, utan istället ska det finnas en variation av 
vegetationsstrukturer. Skulle fortsättningsvis parker och andra spridda 
gröna kärnområden vara sammankopplade via nätverk, så kallas det 
Grön Infrastruktur (Örebro kommun, 2006).  Enligt Plan- och 
Bygglagens andra kapitel under paragraf 7 så står att vid planläggning 
eller exploatering så måste hänsyn tas till om det finns en efterfrågan 
eller behov av närhet till Grönområden (SFS, 2010:900). Vilket i 
praktiken betyder att det inte finns ett direkt krav på hur Grönstruktur 
ska praktiskt tillämpas och bearbetas i detalj- respektive översiktsplaner. 
En intressant fråga är om detta stora handlingsutrymme för kommuner 
och regioner bidrar till en konflikt där grönstrukturen kommer att 
fortsätta bli underprioriterad. 
  
Trots brister på formella lagkrav är detta relevant att studera. Då både 
klimatförändringar och livskvalitén i och runt om våra städer är något 
som berör alla medborgares vardag mer eller mindre. Om 
grönstrukturen skulle få ett större inflytande så skulle det kunna få en 
direkt verkan att någon annat utvecklingsprojekt i de lokala 
utvecklingsplanerna får ta ett steg tillbaka för medborgarens välmående.  
 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att studera hur tätortsnära skog och urban 
grönstruktur behandlas i kommunala översiktsplaner genom att 
undersöka om detta är relaterat till kommunernas önskan att växa. 
Utifrån syftet formuleras följande frågeställningar;  
 

• Hur diskuteras tätortsnära skog och urban grönstrukturen i Gävle, 
Karlstad, Linköping och Umeå-kommuns översiktsplaner? 
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• Vilka skillnader kan identifieras mellan de studerade kommunerna 
med avseende på hur dessa hanterar tätortsnära skog och urban 
grönstruktur i deras översiktsplaner? 

 
• Vilka skillnader kan identifieras mellan de studerade kommunerna 

med avseende till exploatering och bevarande? Hamnar 
grönstrukturen i kläm? 

 
• Vad är det som prioriteras inom kommunen? Kan det medföra 

risker att prioritera bevarandet av grönstruktur och tätortsnära 
skog före annan utveckling i de studerade kommunerna?  

 

1.2 Disposition 
Kapitel ett, består av en grundläggande introduktion till studieämnet. 
Även studiens syfte och frågeställningar finns under detta kapitel. 
 
Kapitel två, är studiens metodkapitel. I detta kapitel så kommer primärt 
metodval, material och tillvägagångssätt att nämnas. Men mer specifikt 
så kommer en särskild tyngd att ligga på val av avgränsningar.  
 
Kapitel tre, består primärt utav en litteraturgenomgång vars syfte 
tillsammans med begreppsförklaringar är att ge läsarna en tydlig inblick 
om vad vi vet om forskningsämnet idag. 
 
Kapitel fyra, består av en teoretisk utgångspunkt. Vid detta kapitel så 
visas studieuppsattsens använda teorier. Mer konkret så täcker dessa 
teoretiska utgångspunkter grönstruktur och urbanisering. 
 
Kapitel fem, i detta kapitel så kommer studieuppsattsens resultat att 
visas. Denna del kommer att visa och beskriva vad studien har fått för 
resultat av metodvalen. 
 
Kapitel sex, består av en djupgående analys och diskussionen från kapitel 
fem, mer specifikt med en särskild koppling till de teoretiska 
utgångspunkterna från kapitel fyra. 
 
Kapitel sju, består av en kort sammanfattning av hela studien. 
 
Kapitel åtta, består av källor och andra referenser 
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2.0 Metod 

2.1 Metod- och ämnesintroduktion 
I denna studie så har jag undersökt den potentiella konflikten mellan 
bevarande och exploatering samt expandering av städer. Där 
grönstrukturen generellt och den tätortsnära skogen specifikt kan hamna 
i kläm då de städer som jag har valt har en tendens att växa, och 
dessutom vill växa ytterligare, både geografiskt och befolkningsmässigt. 
För att kunna utföra denna undersökning så började jag att undersöka 
hur kommunerna själva skriver om grönstruktur och tätortsnäraskog i 
översiktsplanen och se huruvida dessa mål potentiellt krockar med andra 
utvecklingsmål såsom byggande av bostäder. Sedan hölls en öppen 
intervju med diverse planeringschefer för varje kommun då det lämpar 
min studie lämpar sig för insamling av mjuk data. Samtidigt som det i 
mitt val av forskningsmetod blir mer intressant att se vad dessa 
planeringschefer själva väljer att prata om. 
 

2.2 Forskningsmetod  
Denna studie är först och främst en deduktiv uppsats, då den primärt 
kommer att byggas på tidigare forskning. Studien kommer att byggas på 
den kunskap som idag finns inom huvudområdet. Valet av metodanalys 
är en diskursanalys och därav är studien en typisk kvalitativ metod 
(Denscombe, 2009. Sida, 393-401). Vid en diskursanalys så läggs ett 
tungt fokus på en texts betydelse, där en författare använder sig av 
begrepp för att skapa en verklighet. Eller som Denscombe uttrycker det, 
diskursanalys är en dekonstruktion av den insamlade datan, där en bild 
eller en text skapar en bild av det sociala livet (Denscombe, 2009. Sida 
393-401.). Denscombe ger flera exempel där ordens betydelse är att 
¨packa upp¨ ett stycke text för att försöka visualisera en företeelse eller 
aktivitet. Vidare instämmer Marianne Winther Jórgensen (2002. Sida 
73) att det sociala ses som en diskursiv konstruktion. Mer specifikt så är 
texten, val av begrepp och bilder av stor betydelse. Vilket Winther 
förmedlar vidare tillsammans med Phillips (1999) att en diskurs är ett 
sätt för att själv tolka och förstå världen. En annan förklaring har 
Foucault som istället menar att en diskurs är en praktisk handling som 
rent systematiskt kommer att forma de objekt som det nu handlar om 
(Foucault, 1969:58) 
 
Diskursanalys som metodval i denna uppsats kommer att användas för 
att dels studera intervjuempirin, men även för att granska Gävle, 
Karlstad, Linköping och Umeå kommuns arbete om grönstruktur och 
tätortsnäraskog i deras översiktsplaner. Där jag utifrån detta kan få en 
fördjupad förståelse för huruvida konflikten ser ut mellan tillväxt, 
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förtätning och grönstrukturen. Även huruvida det fria 
handlingsutrymmet för kommuner har en betydelse rik roll för dess 
agerande och handlade av grönstruktur. Precis som Watt (2007. Sida 
169) nämner det så handlar inte en diskursanalys om att återge 
vetenskapliga texter. Tvärtom, det är av största vikt att se och tolka den 
verklighet som finns bakom texten. Där Watt (2007) menar vidare att 
centrala frågeställningar är Hur sker det som sker, eller hur är 
verkligheten konstruerad? Utifrån detta förhållningssätt så kan 
kunskapen ges om varför eller om förtätningen av staden sker på 
bekostnad av grönstrukturen, och inte bara att det sker. 
 
Ett viktigt mål med den valda forskningsmetoden är att stå inom 
ramarna för en ren diskursanalys, att försöka tolka och se underliggande 
och framförallt bakomliggande budskap av ordval i texter. Och inte 
återge hela texter såsom vid en innehållsanalys (Desenscombe, 2009 
Sida 307-309). Detta ser jag både som en för- och nackdel då med 
metodvalet så ges ett brett tolkningsutrymme. 

2.3 Urval 
Kommunerna Gävle, Karlstad, Linköping och Umeå kommer att 
studeras. Jag ser till stor del bara styrkor med att ha valt dessa fyra 
kommuner specifikt. Till att börja med så har dessa fyra kommuner en 
relativt lika stor befolkning i storlek, och därför kan vidare kommunala 
intressen tydligt visa sig för jämnstora kommuner. Ytterligare så har 
dessa fyra kommuner en geografisk spridning från varandra, och även 
där prioriteringar och tillämpningar kan skilja sig beroende på geografisk 
punkt. Ett ytterligare motiv till varför jag specifikt valde dessa fyra städer 
är därför att dem alla är universitetsstäder och kan därför enligt mig ha 
en tendens att växa naturligt på grund av diverse attraktioner och 
karriärmöjligheter. Samtidigt som jag uppnår den geografiska 
spridningen för att se huruvida lösningar och visioner kan skilja sig från 
varandra beroende på dess omkringliggande miljö. Detta är i sig 
intressant för att se om den tätortsnära skogen specifikt prioriteras högre 
eller lägre av kommunen, i en kommun där det finns relativt lite eller 
mycket skog. Dock en potentiell nackdel med valet av dessa fyra 
kommuner är att ingen av dessa fyra kommuner är någon av dem som 
rent befolkningsmässigt växer snabbast i Sverige. Att ha tagit en sådan 
tätort, eller specifikt en förort, som generellt växer extremt fort skulle ha 
varit mer intressant att studera för att se hur de tänker och ser på det här 
med bevarande kontra exploatering (SCB, 2013). Speciellt då det råder 
ett sådant krav på bostäder för att en sådan exploatering ska kunna ske. 
Där min egna tanke är att om den tätortsnäraskogen specifikt eller 
grönstrukturen skulle vara underprioriterad eller lätt vägande 



	 6	

någonstans, så borde det ändå vara här och inte någon annanstans där 
tillväxttrycket är mindre sett till kommunens invånare i procent.  
 
Vid insamling av datamaterial så har en enskild projektledare från varje 
kommun, som mer specifikt arbetar med översiktsplanerna intervjuats. 
Jag tog inte hänsyn till ålder eller kön till mina intervjupersoner, utan tog 
istället de som nämndes som ansvariga och som själva har deltagit i 
skrivandet av översiktsplanen. Detta val av att inte ha ett direkt urval 
skulle kunna resultera i att mina intervjupersoner besitter olika 
kunskaper om olika områden, och detta i sig medför både för- och 
nackdelar för min studie. Dels kan kunskapen och kompetensen bland de 
intervjuade vara blandade, men samtidigt så får jag en mättnad vad 
gäller empirisk data då dessa chefer har varit delaktiga i framtagandet av 
översiktsplanen och bör ha god kunskap inom planens alla 
ämnesområden. Hade jag istället valt en specifik urvals grupp så skulle 
de intervjuade personerna ha haft olika arbetsuppgifter och positioner, 
och därför hade deras arbetskompetens och erfarenheter varit väldigt  
varierad.  

2.4 Empiriinsamling  
För att kunna besvara huruvida det fria handlingsutrymmet för 
kommuner kan komma att påverka grönstrukturen samt om 
grönstrukturen hamnar i kläm i utvecklingsplanerna, så har en relativt 
öppen intervju hållits med projektledare för varje kommun. Jag kommer 
att ställa frågor om exploateringen av tätortsnäraskog specifikt, och se 
var utvecklingen ska ske via Översiktsplanerna, medan under intervjun 
kommer jag att få reda på vart exploateringen faktiskt har skett i 
praktiken. Alltså var de nya rurala husen har byggts. Jag tror även att 
igenom hålla intervjun mer öppen än semistrukturerad kommer att göra 
min studie mer intressant, då det kan bli väldigt intressant beroende på 
vad de intervjuade själva väljer att prata om. 
 
En tidig motgång i arbetet var att Gävle, Karlstad, Linköping samt Umeå 
kommun alla hade flera översiktsplaner som täckte olika centrala och 
mindre centrala områden. Där gjorde jag avgränsningen att endast ta de 
översiktsplaner som hanterar den centrala staden, och alltså inte 
kommunen i stort. En annan svårighet med studien var att samtliga 
kommuner hade helt olika kartor vad gäller hur och var det finns planer 
för att bevara eller exploatera. I två fall saknades till och med kartor för 
grönstruktur och andra naturområden specifikt, vilket jag har tolkat som 
att andra målsättningar och visioner står klart över denna form av 
planeringstänk.  
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2.5 Bearbetning och tolkning av det empiriska materialet 
För att på bästa sätt kunna tolka och bearbeta det empiriska materialet 
så har jag använt mig mycket utav de egna tabellerna nedan.  
 

Tabell 1. Bevarande; 
Tungt vägande: För att något ska 
bevaras orört som det är idag. 

Grönstruktur, Tätortsnäraskog, 
Hälsa, Livskvalité, Rekreation, 
Hållbar Utveckling, Kultur- & 
Historiska värden eller andra 
Riksintressen.  

Lätt vägande: För att något ska 
bevaras orört som det är idag. 

Privata intressen för enskilda 
fritidshus, Attraktivt, Bostadsbrist 
specifikt – (skall lösas smartare 
och inte på bekostnad av andra 
intressen). 

 
 

Tabell 2. Exploatering eller förnyelse:  
Tungt vägande: För att en 
exploatering eller annan 
utveckling/förändring ska ske -  

Större infrastruktur projekt som 
specifikt gynnar Transport eller 
andra regionala Samarbeten, 
Grönstruktur, Marknadsvärden, 
Attraktivitet, Privata intressen för 
lägenhetshus, Bostadsbrist, Hälsa, 
Livskvalité, Hållbar Utveckling, 
Densitet eller andra Riksintressen. 

Lätt vägande: För att en 
exploatering eller annan 
utveckling/förändring ska ske 

Privata intressen för enskilda 
fritidshus. 

 
Mer specifikt så har jag blickat tillbaka på tabellen ovan för att se 
huruvida ett argument eller ett stycke text från en översiktsplan eller 
annan vetenskaplig artikel ska vara tungt vägande eller inte. Huruvida 
det är klassat som tungt eller lätt vägande grundas på egna bedömningar 
och uppfattningar från empirin, där kommunerna själva visat vad de 
tycker är viktigt. Mer konkret så avses ¨tungt vägande¨ som något som 
skall stå före annan utveckling, något som skulle väga tyngre vid en 
konflikt än ett annat intresse. Medan något som är klassas som ¨lätt 
vägande¨ fortfarande avser sådant som skall tas i beaktning, men som 
inte kan sätta stopp för annan utveckling lika enkelt. Vidare så har jag 
tagit stor nytta av litteraturgenomgången där jag fick en gott grepp om 
vad det finns för kunskap inom ämnesområdet och konflikten idag. Mer 
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specifikt olika aktörer och myndigheter som påpekat huruvida konflikten 
finns ur olika perspektiv. 
 
För att kunna tolka det empiriska materialitet ytterligare så har jag 
använt mig utav den teoretiska utgångspunkten, där en vidgad kunskap 
samt olika perspektiv och vinklar som jag senare har kunnat applicerat 
vid 6.0 Diskussion. Utifrån detta har jag tagit specifik hjälp från den 
teoretiska utgångspunkten för att se vad resultatet faktiskt rent praktiskt 
betyder. Detta har även underlättat och gjort det möjligt med att se 
samband, styrkor respektive svagheter igenom att skapa en vision, 
prioritera och planerna på ett särskilt sätt såsom varje enskild kommun 
har valt att göra.  

2.6 Avgränsningar 
Studien har geografiskt avgränsats till fyra kommuner. Där Gävle, 
Karlstad, Linköping och Umeå kommun kommer att studeras. Mer 
specifikt så har en ytterligare avgränsning gjorts där det bara är den 
översiktsplan som berör det centrala stadsområdet för varje kommun 
som kommer att studeras. Då det varken finns tid eller andra resurser för 
att hinna med att undersöka detaljplanerna, varav samtidigt som en 
kvalitativ studie är mer lämpat för något mer översiktligt såsom 
Översiktsplaner. En nackdel med detta var att samtliga kommuner hade 
olika brister på information om antigen grönstruktur eller om tätortsnära 
skog i deras översiktsplaner. Istället fanns mer djupgående information 
att hitta under tematiska tillägg. Men här valde jag att begränsa mig till 
enbart översiktsplanerna som hade varit idén från första början, då dessa 
trots allt gavs en god överblick om hur kommunen har tänkt i stora drag 
samtidigt som det finns en resurs brist av tid för min egen del. En 
konsekvens för min studie blir i detta sammanhang att jag inte kommer 
få en djupgående expertis om två av kommunernas visioner och mål. 
Men jag kommer fortfarande som var tänkt ifrån första början, att 
undersöka översiktsplanerna mer översiktligt för att sedan ställa dem 
emot den mjuka datan som jag har fått från mina öppna intervjuer. En 
till avgränsning jag gjorde är att för Gävle kommun så har jag utgått mer 
utifrån deras fördjupade översiktsplan än deras riktiga översiktsplan. 
Detta kan tyckas missvisande, men Gävles översiktsplan är sedan innan 
1990 och bland annat när en utav mina intervjuer hölls med Gävle 
kommun så gavs en rekommendation att istället arbeta utifrån deras 
fördjupade översiktsplan som har fungerat som en ersättare sedan 2010. 
Detta tyckte jag lämpade sig utmärkt, då jag först och främst intresserar 
mig för hur kommuner arbetar idag med grönstruktur, samtidigt som 
resultatet gavs att medvetenheten om grönstruktur och tätortsnäraskog 
specifikt har stärkts och tas bättre vara på idag än för 30 år sedan. Vilket 
bland annat Gävles tidiga översiktsplan från 1990 bevisade, jämt emot 
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den från 2010. Att tillägga är även att Gävlekommun kommer under 
2016 att tillsätta en ny översiktsplan och att det finns färdiga modeller av 
den. Men, detta är inte något som jag använt mig utav då den fortfarande 
inte har genomgått alla beslutsprocesser.  
 
En ytterligare avgränsning jag gjorde var att inte bifogade mitt intervju 
material eller transkribering. Av anledningen att detta är en 
diskursanalys och därefter var intervjun öppen. Vid denna öppna 
intervju så blev det intressant för studien att studera vad de intervjuade 
personerna själva valde att prata om. Och därför hade jag inte heller en 
specifik semistrukturerad frågeställning som jag följde. 

2.7 Litteraturstudie  
Denna studie är till viss del grundad på litteraturstudium. Framförallt 
Umeå Universitetsbibliotek och dess sökmotor har varit vägledande för 
min forskning. Särskilda nyckelord som har använts vid 
litteratursökningarna har varit Grönstruktur, Grön Infrastruktur, Urban 
Geografi, Planeringens Utmaningar, även PBL har varit ett relativt viktigt 
sökord igenom hela studien. För att få relevant empiri så har litteratur 
från Samhällsplanerarprogrammet och specifikt från University of 
Dundee har använts vid flera tillfällen. Då dessa litteraturstudier både 
har haft en koppling till urban geografi, befolkningsmönster och 
grönstruktur.  
 
Även SCB, Boverket, NE och Naturvårdsverket har använts flitigt, varav 
samtliga har bidraget med diverse statistik, definitioner, mönster och 
lagar. 

3.0 Litteraturgenomgång 

3.1 Befolkningstillväxt 
 
Befolkningstillväxt i städer kan bero på flera saker, exempelvis fertilitet, 
mortalitet och migration. En tidig studie från 1889 försökte besvara 
frågan – Vad driver migration? Den mest påtagliga orsaken var 
ekonomiska orsaker. Ravenstein hänvisar till ekonomiska aspekter om 
utbud och efterfrågan på arbetskraft. Ravenstein menade bland annat att 
sådana ekonomiska orsaker till migration är ett resultat av så kallade 
Push- och Pull-effekter (Ravenstein, 1889). Holdsworth menar att med 
hjälp av Ravensteins teori om exempelvis Push- och Pull- effekter så kan 
fortfarande orsaker till migration identifieras idag. Därav är denna 
teori/metod fortfarande väldigt relevant idag. (Holdworth, 2009) 
Sammanfattningsvis så kan migration beskrivas som ett resultat av 
sociala och ekonomiska krafter. Även om demografin spelar en viss roll 
att fler människor även föds i städerna, så hänvisar även forskaren Jan 
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Amcoff att det finns starkare skäl att intressera sig för flyttstudier och 
migration snarare än demografi. (Jan Amcoff, 2015)  
 
Nationell migration och befolkningsrörelse har igenom tiden förändrats. 
Zelinsky visar i sin ¨Laws of migration¨ och ¨The Demographic 
Transition Model¨ hur den nationella migrationen generellt sätt ut och 
förutspås i framtiden. Zelinsky menar att vi har gått från ett samhälle 
med en liten rörelse, till ett samhälle där medborgarna flyttar från 
landsbygden till byar och sedan från mindre byar till större städer. Ett 
sista och femte steg i Zelinskys model är att det nationella 
migrationsmönstret kommer att gå från ett urbant till ett ruralt samhälle, 
där Zelinsky inte nödvändigtvis avser att befolkningen kommer flytta ut 
till små byar, utan det kan lika så vara att en stor del av befolkningen 
kommer att flytta från dom största städerna till mellanstora städer. 
(Zelinsky, 1970) Även Halfacree menar i sin studie att denna form av 
migration kallad ¨gröna-vågen¨ är i sig en egen livsstil där medelklass 
storstads familjer söker sig ut till landsbygden (Halfacree, 2008). 
 
Gävle, Karlstad, Linköping och Umeå är fyra medborgarmässigt 
jämnstora städer. Dessa städer är också universitetsstäder, då de alla 
erbjuder studier från ett högre lärosäte. I Universitetsstäder så ses 
Högskolan eller Universitetet som en stor utmärkelse och attraktion för 
staden. (NE, 2016) Vilket i praktiken skulle kunna fungera som en motor 
för att staden växer.  
 
I och med Högskolereformen 1977 så fick Sveriges Universitet och 
Högskolor en tredje lagstadgad uppgift, utöver att staten ska anordna 
utbildning som vilar på vetenskap, forskning och utvecklingsarbete. Så 
ska lärosätena idag även samverka med det omgivande samhället. (SFS 
1992:1434) Kalmar Kommun bedriver en förstudie kallad 
Univeritetsstaden Kalmar 2020, där de bland annat tar denna 
högskolereform vidare och menar att denna tredje uppgift har en 
betydelse rik uppgift för näringslivets utveckling, specifikt i den nära 
omgivningen. (RFKL, 2016) 
 
Som benämndes i 1.0 Inledningen så växer städerna och framförallt dess 
förorter. Men Glaeser (2011. Sida 69-86) menar att detta har diverse 
fördelar med. Att istället för att utveckla landsbygden så sker nu istället 
ett idealt utvecklande av områden nära staden, eller inom stadens yttre 
gränser. Där bil beroendet är en faktor som inte blir en lika stark variabel 
vid en viss närhet till stadskärnan.  
 
I en parallell med kommande stycke 3.2 Grönstruktur, så menar 
forskaren Anders Lindström genom samlat material från intervjuer, att 
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det största problemet för kommuner är att tillhandahålla bostäder för de 
nya invånarna (Lidström, 2015). 
 

3.2 Grönstruktur 
Europeiska kommissionen utgav 2013 en bilaga om Grön Struktur med 
mål och riktlinjer för framtida utveckling av medlemsländerna. 
Grönstruktur kan delvis översättas till engelskans Green Infrastructure 
och förkortas GI. Kommissionen beskriver GI som ¨A Smart solution for 
todays needs.¨ (Europeiska Kommissionen, sida 7. 2013) Kommissionen 
anser att GI är något välbehövligt, inte bara för framtiden utan även för 
nuet. Grön struktur definieras som ett strategiskt planeringsnätverk av 
hög design av både landskaps såsom urbana områden. Detta strategiska 
planeringsnätverk ska fungera som ett verktyg för att skapa och 
upprätthålla flertalet ekosystem-tjänster och mångfald i så rurala som 
urbana sammanhang. (Europeiska Kommissionen. 2013 ) Grön struktur 
är alltså en rumsligt planerarverktyg för att bygga med miljön för att på 
så sätt kunna få fördelar av ekosystemtjänsterna i vår vårdag. 
 
Europeiska kommissionen menar att Grön struktur kan bidra till bättre 
en bättre livskvalité inom städerna för medborgarna, detta igenom den 
attraktiva och hälsorika miljö som Grön Struktur bidrar till. Europeiska 
Kommissionen menar även att Grön Struktur kan bidra till ökad 
mångfald, fungera som skydd mot klimatförändring samt det stödjer en 
mer integrerad strategisk utveckling där EU:s begränsade geografiska 
utrymme kan nyttjas på bästa möjliga sätt. (Europeiska Kommissionen, 
2013) 
 
Mark A. Benedict och Edward T. McMahon instämmer i deras bok Green 
Infrastructure (2006) att Grönstruktur faktiskt bidrar till förbättring av 
livskvalitén i och runt om städerna. Benedict och McMahon menar att 
kommuner kan spara miljontals kronor igenom att applicera Grön 
Struktur till planeringen, där den förslagsvis kan användas som ett skydd 
mot översvämning. Men lika så kan Grön Struktur fungera som ett skydd 
för djur och växtlighet. 95% av de arter som är listade i Federal 
Endangered Species Act hotas av en drastisk minskning av livsmiljöer, 
och detta medför att vi hamnar i allt större konflikt och i kontakt med 
djuren. Studier som Benedict och McMahon hänsivar till är bland annat 
när Björnar besöker soptunnor vid hushåll, vargar som attackerar 
boskapsdjur etc. Benedict och McMahon menar att genom Grön Struktur 
så kan vi undvika sådana problem till viss del igenom rekreation och 
bevarande av skogsmarker. (Green Infrastructure, 2013)   
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I Sverige har tätorternas grönstruktur och grönområden definierats som 
¨Med Grönområden i och i anslutning till tätorter avses all mark som 
inte är bebyggd eller hårdgjord, således skogs- och andra 
naturområden, parker, alléer, trädgårdar, gårdar till flerbostadshus, 
kyrkogårdar, vägimpediment m.m. Ibland avses grönstruktur som 
samlande begrepp för alla dessa områden¨ (PBL. SOU 1994:36. Sida 
36). Men var går då gränsen? Hur långt sträcker sig ett grönområde eller 
en struktur? Sveriges Riksdag har definierat det vidare som att 
Grönområden innefattar allt innanför stadsgränsen, men av ytterligare 
viktig betydelse, så innefattar Grönområden även tätorternas närmaste 
omland. Man menar att gränszonen mellan landsbygden och stadens 
bebyggelse är det avgörande, där bedömningen bland annat görs efter 
spridningsvägar för flora och fauna (SOU, 1994:36). Min tolkning är 
vidare att handlingsutrymmet är ganska stort, då det inte finns en 
specifik satt distans, utan den skiljer sig från fall till fall. 
 
Örebros kommunalrådsmedlem Björn Sundin, menar att vid en akut 
bostadsbrist så finns det en hotbild av att grönområden och stadsnära 
skogar blir underprioriterade. Detta kan leda till att dessa områden kan 
komma att tas bort, på grund av det stora behovet av bostadsbyggande. 
Sundin menaccr också att om vi fortsätter att avverka grönområden och 
bygga bostäder på dessa platser istället så kommer vi att ifrågasätta våra 
beslut i framtiden när en stor del av dagens grön och lek-ytor har blivit 
borttagna. Sundin gör en vidare koppling till miljonprogrammet under 
1965-1975 där naturvärdena underprioriterades för bostadsbyggande, 
och har lämnat oss idag med en önskan att processen hade skötts med 
större eftertanke. (DN, 2016) 
 
Björn Sundin menar vidare att i Sverige så behövs ungefär 700 000 nya 
bostäder byggas (DN, 2016) Från en äldre studie menar Bo Söderberg 
som är analyschef vid Boverket att mer än en halvmiljon bostäder 
behöver byggas fram till 2020. (SVD, 2015) Hyresgästföreningen 
instämde vidare den 11 mars 2016 att mer än två tredjedelar av Sveriges 
290 kommuner har allvarliga bostadsbristproblem i kommunen som 
helhet. (Hurvibor, 2016) 
 
För att på bästa möjliga sätt kunna lösa dagens bostadsbrist så finns ett 
krav på konstruktiva kompromisser. Sundin gör en koppling till en 
befintlig men stängd tunnelbanestation i Kymlinge i Stockholm. Där en 
del aktörer menar att bostadsbyggande vid denna station skulle hota de 
naturvärden som finns. Sundin menar att när en sådan utveckling ska 
ske så kan det inte bara ske svart eller vitt, utan om istället tillräckligt 
mycket beaktning tilldelas till detaljer så kan naturvärdena istället öka då 
byggnationerna sker med naturvärdena och inte emot dem. (DN, 2016) 
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3.3 Tätortsnäraskog och den omgivande landsbygden 
När man pratar om städers omvandling, så är det tätortsnäraskog som 
står pall vid fronten. Birch & Watcher (2008) menar att tätortsnäraskog 
inte bara finns för att öka attraktionen till ett stadsområde, eller för att 
öka värdet i ett bostadsområde. Utan lika så hjälper träden till att 
modernisera staden på ett naturligt sätt. Igenom att ha positiva 
inverkningar på temperaturen, fungera som ett skydd mot utsläpp och 
andra föroreningar. Träd bistår staden med många till, varav tolkningen 
är att tätortsnäraskog mer specifikt hjälper oss som medborgare och 
utvecklade att anpassa oss till klimatförändringar. Birch & Watcher 
menar vidare att igenom en implementering av tätortsnäraskog så kan 
man förhindra en snabb yt-avrinning vilket leder till översvämningar. 
(Birch, 2008) 
 
Detta ovanstående stycke stärker även Edward Glaeser i sin bok Triumph 
of the City. Glaeser (2011) gör en parallell till en historisk händelse 
utanför Houston, Texas. Där miljövårdaren George Mitchell byggde ett 
villaområde utanför det urbana området. Han döpte området till The 
Woodlands, och hans största prioritering var att det skulle vara omringat 
med skogsmarker. Att befolkningen ökade kraftigt är inte av intresse, 
utan mer intressant är att detta område fokuserade på det sociala 
kapitalet, och bosattes inte av individer som isolerades från varandra. 
Tvärtom, den sociala infrastrukturen uppmanade en särskilld gemenskap 
mellan villafamiljer (Glaeser, 2011) Tolkningen av gemenskapen än en 
gång är att individer vid gröna bostadsområden lättare blir integrerade 
med varandra då deras omgivning och miljö är väldigt välkomnande och 
attraktivt. Så grönstrukturen kanske trots allt uppmanar en viss 
gemenskap igenom ökad livskvalitet i bostadsområdet. 
 
Gunnel Forsberg (2013, S. 156) beskriver att det är komplicerat och svårt 
för en stad att kontrollera och beakta sina miljökonsekvenser. Där beslut 
inom ett benämnt område kommer med all sannolikhet bidra till 
förändringar eller konsekvenser till de närliggande områdena. Detta 
stödjer Forsberg vidare igenom praktiska exempel där infrastruktur 
såsom transportleder kommer att få en inverkan på närliggande 
landskap. Där den öppna tolkningen är tydlig att även stadsplanering och 
utveckling inom städerna får en påverkan på det omkringliggande 
landskapet, även fast marknaden eller bostaden byggs i staden. 

3.4 Friluftsliv  
Emmelin (2010, Sida 53-79) pratar om värden i landskapet samt hur 
naturen är ett fenomen med många olika relationer. Emmelin gör en 
parallell till strandskyddets framväxt, där utvecklingen har gått från att 
bedöma strandskyddet efter ett socialt värde, till idag ett tungt bevarande 
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skydd för biologisk mångfald. Emmelin (2010, sida 307-318) pratar 
vidare om fysisk planering och den omgivande markanvändningen för 
friluftsliv, där platsen påverkas av mänskliga fysiska aktiviteter. Saker 
som påverkas enligt Emmelin är tillgänglighet och attraktivitet. Emmelin 
hänvisar till en okänd skärgård som kan vara populärt bland turister, 
men att användningen sjunker drastiskt om det skulle vara en doft från 
en massindustri i närheten. Min tolkning av den bild som Emmelin ger 
är att för att kunna få ett område att leva, så behövs noga eftertanke 
beaktas till dess omgivande markanvändning. Ett bostadsområde kanske 
blir mer nyttjat och attraktiv med tillgång till en park. 

4.0 Teoretisk utgångspunkt 

4.1 Stadsförtätning 
I Lidströms (2000, S. 63) teori om kommuners utmaningar, så menar 
han att kommuners fokus generellt är att förtäta staden snarare än en 
utbyggnad av nya bostadsområden. Detta förklarar Lidström vidare 
igenom att nya bostadsområden byggs mer kompakta, samtidigt som 
önskemålen om bland annat grönstruktur uppnås genom att ha en 
närhet till natur och andra rekreationsområden. 

4.2 Grönstruktur och Gröninfrastruktur  
Mark Benedict och Edward McMahon skriver i deras bok Green 
Infrastructure, ¨To many people, open space is simply land that is not 
yet developed, and green space refers to isolated parks, recreation sites, 
or natural areas.¨ (Benedict & McMahon. 2011 Rural. Sida 1) Benedict 
och McMahon menar grönytor är något som väldigt många anser att är 
trevligt att ha i sin omgivning, medan Grönstrukturen snarare avser 
något som vi måste ha. Stödjande för detta så menar skribenterna att de 
positiva effekter som grönstrukturen och de gröna nätverken medför är 
ett måste och mer specifikt en nödvändighet för vår och andras 
livskvalité, snarare än en vardagstrevlighet. En vidare teori är att väldigt 
många aktörer menar att det bara är att bygga en park, för den kommer 
att ta hand om sig själv. Istället menar Benedict och McMahon att vid en 
applicering av Grönstruktur (Som gäller enskilda områden) –eller 
Gröninfrastruktur (Som avser större nätverk)  - avser att skydda, sköta 
och hantera dessa grönområden. (Benedict & McMahon, 2011)  
 
Benedict & McMahon menar även att grönstukturer är väldigt bra för 
växter, djur och dessutom för vår egen hälsa. Att det är bra för vår egen 
hälsa att leva nära grönområden. Grönstrukturer har en förmåga att 
bidra till att inte bara tätortsnäraskog bevaras, utan även skogar i det 
rurala bortanför tätorten. Men av större tyngd, så blir grönstrukturen 
mer storskalig så att den involverar större nätverk av grönrum så får det 
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en mycket större påverkan än om småskaligt tänk används (Benedict & 
McMahon, 2011). 
 
Ett sista, och enligt mig ett tyngt vägande argument av Benedict & 
McMahon om Grönstruktur och Grön Infrastruktur, är att vare sig det är 
storskaligt eller handlar om enskilda områden. Så kan tillämpningen av 
denna utvecklingsmetod bidra till att utveckling av exempelvis bostäder 
kan ske, utan större bekostnad av grönområdet. Detta är det stödjande 
argumentet riktat till kommuner som både vill ha fler bostäder, fler 
jobbtillfällen och slutligen mer grönytor, så kan de använda sig utan 
denna metod för att kunna nå alla dessa mål (Benedict & McMahon, 
2011). 
 
Frederick Law Olmsted (Birch, 2008) var Amerikas första 
landskapsarkitekt, som på ett sätt instämmer med Benedict & McMahon, 
då alla tre avser att människan har en påverkan på nauten, men 
samtidigt har naturen en påverkan på människan. Olmsted menar att 
landskapet och den kringliggande miljön runt om oss idag är en 
produktion av mänskliga aktiviteter, och lika så kommer den framtida 
miljön att vara. Det viktigaste med grön- och hållbar planering är att 
undvika enformiga funktioner, och istället sträva efter 
multifunktionalitet för flera områden. Birch & Watcher menar att det är 
det offentliga som ska förse medborgarna med offentliga tillgängligheter. 
Ur min tolkning att det offentliga svarar för demokratin och inte det 
privata.  Birch & Watcher menar även att det är svårt att mäta värden 
som ges av Grönstrukturer och andra gröna investeringsprojekt. Men, att 
detta trotsallt kan mätas igenom att studera priser, och vad människor är 
villiga att betala för närhet till olika bekvämligheter och attraktioner 
(Birch, 2008). 
 
Birch & Watcher menar även som en teoretisk fortsättning till stycke 3.3 
Tätortsnäraskog, att närhet till parker, träd, skogsmarker eller andra 
grönytor ökar attraktivitet till vissa områden vilket kan skådas igenom 
vad kunder är villiga att betala för boenden. Men mer intressant, att 
igenom att plantera träd, och bevara träd så kan den kommunala och 
kvarterets gemenskap stärkas. (Birch, 2008) Där gemenskapens tolkning 
i detta sammanhang är att eftersom vi vet att grönstruktur, exempelvis 
parker och träd stärker och gynnar vår livskvalite. Så kanske medborgare 
mer ofta vistas ute i naturen och träffar på varandra, varav inte bara en 
relation och kännande kan utvecklas, utan även ett kunskapsutbyte.  
 
Pacione (2009. Sida 186-187) stödjer den potentiella konflikten mellan 
grönstruktur och förtätning av staden. Pacione menar att bevarande och 
hållbarhetsplanering inte går hand i hand med kapitalismen. Detta 
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förklarar Pacione vidare igenom ett globalt exempel, där det är högst 
osannolik att begränsa ekonomisk tillväxt för grönstruktur eller 
bevarande när en majoritet av jordens befolkning kämpar för att ens ha 
mat på bordet för dagen. I och med Paciones val att beskriva kampen 
mellan bevarande och kapitalism, så blir min tolkning att Pacione 
försöker konstruera en bild som säger att det alltid kommer finnas en 
dragkamp mellan privat vinstmaximering och offentligt intresse.  
 
En vidare teori av Pacione (2009. Sida 616-617) är dennes beskriving av 
Eco-staden. Pacione menar först och främst att Eco-staden är byggd utav 
hållbar planering och att naturens resurser och grönområden noga tas i 
beaktning och bearbetning. Men även, så menar Pacione att Eco-Staden, 
liksom vilken annan stad som helst, bygger på densitet, att den byggs på 
en förtätning av staden. Vilket ger uttrycket att igenom en 
implementering av ett tyngt vägande hållbarhetsperspektiv, så behöver 
inte ökad densitet ske på bekostnad av grönstrukturen.  Pacione menar 
vidare att för att detta ska vara möjligt så krävs en noga beaktning av 
stadens struktur, där transport frågor bör vara tungt vägande.  
 
Uddenberg (1995) bedrev en enkätundersökning där 94% instämde att 
vistas i skog eller andra grönområden bidrog till en avslappnande eller 
harmoniserad känsla. Emmelin (2010) menar vidare att 
¨Hälsorelaterade ansatser är en av friluftslivets viktigaste relationer 
idag¨ (Emmelin, 2010, Kap 4. Sida 75). Tolkningen bakom detta tror jag 
att är vistelse i skog bidrar till en bättre livskvalité, inte endast igenom 
luft kvalité, utan snarare igenom att motionera och röra på kroppen för 
att understödja hälsa. Att vistelsen i skogen skulle uppmana detta. 
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4.3 Staden och landet (Lokalisering)  
En intressant modell 
som delvis kan 
appliceras på staden 
och dess utformning 
är Von Thünens 
Concentric Model of 
Land Use. Denna 
modell (Figur, 1) 
syftade bland annat 
till att förklara länken 
mellan det rurala och 
det urbana. 
Von Thünen försökte 
med denna modell 
att förklara avståndet 
mellan odlingar och 
jordbruk till 
försäljningen som är i 
städerna. Alltså även 
att desto längre bort 
från själva 
stadskärnan, så kommer en sakta men säker landskaps-förändring att 
ske. Förslagsvis desto längre bort från stadskärnan så kommer 
tillgångarna till näring att minska, medan tillgången till skog och andra 
grönområden kommer att öka betydligt. (Qazi, 2006) 
 
Hubbard är bara en av en av många som menade att denna modell var 
mer eller mindre misslyckad, då den bland annat inte alls gick att 
applicera på den rurala mångfalden. Och inte generellt på städer över 
huvud taget. (Hubbard, 2006) 

4.4 Spridning och Gröna städer  
En fördel med att subventionera spridning av städer är att städerna 
lättare blir gröna (Graeser, 2011). Ur min tolkning att dessa spridningar 
medför en närhet till tätortsnäraskog. Men samtidigt menar Graeser att 
detta medför vissa följdproblem, såsom att utsläppen av koldioxid ökar 
på grund av längre transportvägar. Att leva vid hög densitet med 
gångavstånd är mycket mer miljövänligt än att leva i en förort till staden. 
Graeser gör en koppling till det generella bil-beroendet i USA i och med 
en stadsspridning. Graeser menar vidare att de som bor vid sådana 
stadsförorter är mer kostsamma än vad stadsbor är (Glaeser, 2011). Ur 
min tolkning så vore utsläppskatt ett praktiskt exempel på detta, att om 

Figur, 1. Von Thünens Concentric Model of Land 
Use. 
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inte en sådan skatt införskaffas, så uppmanas egentligen urban spridning 
och klimatpåverkan i det långa loppet.  
 

4.5 Landsbygden och tätortsnära natur 
Forsberg (2013, S. 2010) pratar om landsbygdens omvandling och menar 
att landsbygden skiljer sig från tätorterna på flera nivåer. Inte bara 
igenom dess fysiska struktur utan även till landsbygdens småskaliga 
företagande. Vidare har Forsberg en teori om att landsbygden måste 
lyftas fram mer för annars blir landsbygden ej involverad eller tas i andra 
hand efter stadens behov. Vilket Forsberg även senare gör en koppling 
till Byarörelsens bildning. Min tolkning av budskapet och som teori är att 
resurser till ganska stor del blir koncentrerade vid centralorten. Vilket i 
sig tyder på en ansvarsbrist av kommunen för landsbygden, då inte lika 
många medborgare blir ¨påverkade¨ i den beteckningen där. Men även 
att medborgarna kanske inte bryr sig i lika stor utsträckning om vad som 
händer utanför centralorten.  

5.0 Resultat 

5.1  Tätortsnära skog och grönstruktur 

4.1.1 Hur arbetar och framförs tätortsnära skog och grönstruktur i 
Gävle? 
I Gävle så är grönstrukturen av stor betydelse och i översiktsplanen så är 
den tätortsnäraskogen och stadsnära naturen av stort intresse. 
Framförallt arbetar kommunen utåt för att visa Gävle som en grön och 
blå stad och vidare där stark betoning riktas mot att allmänheten ska ha 
närhet och tillgång till dessa områden. Grönstrukturen är ett tungt 
vägande nätverk för den framtida planeringen av Gävle stad, där den vid 
flertalet tillfällen visas som ett lokalt intresse av både allmänhet och 
exploatörer. När skog benämns specifikt så är stadsparken 
Boulognerskogen och Stadsträdgården Gävles mest använda parker och 
något som Gävle kommun är väldigt stolta över. Däremot när det 
kommer till Tätortsnäraskog som kan finnas vid utkanten av städerna, så 
finns inte tydliga riktlinjer för visioner, då även denna skog nämns som 
relativ viktig. Medan de stadsnära parkerna, än en gång, visas tydligt och 
stolt utåt (Gävle Översiktsplan, 37.42). Här kan delvis Von Thünens 
Concentric Model of Land Use (Figur, 1) förenklat appliceras på en 
generell nivå. Där desto längre bort vi färdas från stadskärnan, desto 
närmare kommer vi generaliserat till periferin och mer specifikt den 
tätortsnäraskogen. Som tidigare nämndes under 4.0 Teoretisk 
Utgångspunkt så är denna modell är väldigt omdiskuterad och Hubbard 
(2006) är en av få som menar att den inte generellt är applicerbar. Men 
trots detta visar ändå Figur, 1 (S. 17) en viss sanning som vid denna 
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studie kan appliceras och det är att den tätortsnäraskogen ligger i 
utkanten av staden, delvis i periferin. Det är även här, med hänvisning 
till nedanstående stycken som en exploatering lätt sker då naturvärden 
kan vara mindre värdefulla. I en parallell till Gävles fall, så finns här 
varken riktlinjer eller visioner för vem som får exploatera eller hur. En 
annan nämnvärd teori är Forsberg (2013) som förespråkat att 
landsbygden och andra bostadsområden eller naturmarker vid utkanten 
av stadskärnan måste bli mer involverad i planeringen, och inte bara slås 
fast som ett periferi. Då sådana tätortsnäraskogar som inte är geografiskt 
belagda i centrum har generellt ett bland annat lägre naturvärde, vilket 
specifikt kommer att visas under 5.2 Exploatering och Bevarande och 
5.3 Prioriteringar och risker. 
 
¨En viss problematik är att vår översiktsplan är från 1990 och att 
fördjupade översiktsplan från 2010 inte täcker upp alla särskilda 
områden.¨ 
  - Anonym projektledare vid Gävlekommun 
Den omedvetenhet som fanns i den gamla översiktsplanen om 
grönstruktur har lämnat utrymme för en rad exploateringar för 
grönstrukturer och tätortsnäraskogar vid utkanten av stadskärnan. Då 
dessa områden varken har varit täckta med visioner eller andra 
målsättningar från den gamla översiktsplanen. 

5.1.2 Hur arbetar och framförs tätortsnära skog och grönstruktur i 
Karlstad? 
I Karlstads översiktsplan (2011) så finns ingen tydlig skrift eller rubrik 
som innefattar beteckningen grönstruktur. Vad gäller tätortsnäraskog så 
finns delvis en rubrik, ¨Riktlinjer för byggande på Landsbygden¨ 
alternativt ¨Allmänna och Sektoriella Anspråk¨. Men i praktiken så finns 
det inte benämningarna ¨grönstruktur¨ och ¨skog¨ med i 
innehållsförteckningen, och istället anges ett fyrtiotal sidor där det kan 
finnas med. Detta i sig behöver inte alls tala för att sådan grön planering 
som innefattar grönstruktur och skog är underprioriterad eller 
ointressant för kommunen. Utan detta skulle istället i praktiken kunna 
stödja en viss omedvetenhet och en viss okunskap som Benedict & 
Mcmahon (2009) särskilt benämner. 
 
Även om dessa tidigare nämnda beteckningar inte har en tydlig rubrik, så 
nämns de fortfarande i översiktsplanen. Grönstrukturen generellt nämns 
vid relativt få tillfällen, men samtidigt de ställen där grönstrukturen 
nämns så framställs den som ett obligatoriskt planeringsunderlag (Sida, 
7) och vidare så tillämpas grönstrukturens positiva inverkningar på 
samhället generellt igenom förbättrad livskvalité för alla medborgare och 
djur. Skog är det som dominerar näringslivet i Karlstad och känslan ges 
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att en sammanslagning har gjorts mellan all skog, vare sig det är på 
landsbygden eller vid tätorten så nämns bara skog som skog. Men, trots 
detta så är skogen i sig som nämns igenom hela översiktsplanen, och mer 
specifikt har kommunen flera mål och strategier med hjälp utav olika 
intressenter för att skogen ska förbli oexploaterad. Bland annat att det 
finns mycket intresse för ett ostört friluftsliv (51), där bland annat 
Uddenberg (1995) och Emmelin (2010) menar god tillgång för friluftsliv 
vid grönområden och skogar har goda effekter på medborgarnas 
livskvalité. Detta uttrycker den sorts planering som Karlstad kommun 
bedriver, då skogen ses som något som ska respekteras och detta gör 
kommunen tydliga anspråk för vilket kommer att undersökas vidare 
under 5.2.2 Karlstad. Så skogen nämns vid flertalet tillfällen som tungt 
vägande vad gällande exploateringsfrågor, men det finns tydliga brister 
och oklarheter där det inte framgår vad som menas med vilken skog och 
var den geografiskt är belagd.  

5.1.3 Hur arbetar och framförs tätortsnära skog och grönstruktur i 
Linköping? 
Grönstrukturen har blivit tilldelad en egen plan i form av ett tematiskt 
tillägg. Men samtidigt diskuteras och framförs idéer, mål och visioner 
flitigt om grönstrukturen i översiktsplanen. I Linköpings översiktsplan 
(2010) så anses tillämpningen av grönstrukturen vara ett verktyg för att 
uppnå en långsiktigt hållbar utveckling inom kommunens gränser. I 
gestaltningen av utvecklingsplanen för Linköping så upprepas vid flera 
tillfällen att stark hänsyn ska tas till stadens grönstruktur samt natur- 
och kulturarv. Där min tolkning blir att den fysiska planeringen ska 
tillämpa en stor beaktning och granskning innan ett beslut fattas som 
geografiskt befinner sig inom eller vid ett grönområde. Vidare (Sida 94) 
ska grön- och andra naturområden klassade som ¨mycket värdefulla¨ 
vägas tyngre än någon annan utveckling. 
 
I riktningar till nord, syd, öst och framför allt till väst om Linköping 
tätort så finns det ett flertal igenväxande skogsmarker (Sida 136) och 
Linköping har vidare ett gott utbud av tätortsnäraskog. Det är viktigt att 
bevara men framförallt att kunna utveckla natur- och grönområden i 
Linköpings kommun. En relativ andel av dessa tätortsnära skogsmarker 
är välbesökta av medborgarna i form av friluftsliv, motionsspår med 
mera och har från kommunens sida även ett stort rekreationsvärde (Sida, 
156). En tydlig bild som ges av detta är att Linköping gör särskilda 
satsningar på bevarandet av tätortsnäraskog specifikt i form av 
rekreations- och frilufts värden. Ett styrkande argument för detta är den 
satsning på att göra tätorten och det tätortsnära landskapet mer 
variationsrikt i form av användning och funktionalitet (Sida, 158).  
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5.1.4 Hur arbetar och framförs tätortsnära skog och grönstruktur i 
Umeå? 
Umeås översiktsplan (2010) är delvis som en kontrast till Karlstads 
Översiktsplan. Umeå tillägnar ett helt kapitel om Grönstruktur under 
benämningen Grönska (Sida 39-42) men i detta kapitel och i följande 
kapitel så används ordet ¨parker ¨ i stor utsträckning, medan 
¨tätortsnäraskog¨ är något som inte finns. Men tillbaka till 
grönstrukturen, så är det något som är tungt vägande för Umeå, där jag 
avser något som är prioriterat och av stort intresse för kommunen. 
Grönstrukturen ska beaktas och utvidgas i och utanför Umeå, där detta 
ska bidra till ett större antal lekområden, parker och andra lek- 
respektive fritidsområden. Umeå kommun vill värna om naturmiljön och 
mer specifikt om den nära geografiska tillgången till naturmiljöer. Detta 
är något som även Benedict & McMahon (2011) stärker och ser större 
fördelar med att arbeta mer storskaligt. Exempelvis vid Umeås fall att 
inte bara se ett värde i en park eller grönyta isig, utan att denne kan få ett 
större värde via ett så kallat nätverk till andra grönytor. 
 
Tätortsnäraskog är något som inte benämns i en stor utsträckning, men 
att satsningar ska göras på att förbättra parker och göra dem mer 
attraktiva. Samtidigt som kommunen ser ett antal positiva fördelar som 
parker (i min tolkning även då skog) – framför. Begreppet skog är något 
som bara framförs vid två tillfällen i översiktsplan, men trots detta finns 
en noggrannhet där Umeå ser en problematik med en miljöpåverkan och 
ser skogen som en lösning för att minska denna påverkan. Umeå ska 
arbeta med att förtäta staden med ett sammanhållet landskap (Sida 67). 
Här är min tolkning att Umeå kommun vill arbeta med ett ökat antal av 
gröna nätverk för att skapa en attraktiv och hållbar livsmiljö. Där det 
vidare finns en stark medvetenhet för skogens effekter på både livskvalité 
och som fungerande hjälpmedel för att minska den miljöpåverkan som 
finns i Umeå idag.  

5.2 Exploatering och bevarande 

5.2.1 Hamnar grönstrukturen och den tätortsnäraskogen i kläm i 
Gävle? 
I Gävle översiktsplan (2009) så är bevarandet av grönstrukturen specifikt 
ett tungt vägande argument vid konflikter om exploatering. 
Grönstrukturens positiva hälsoeffekter är något som alltid bör tas i 
noggrann beaktning (Sida 39). Framförallt de stadsnära parkerna är av 
hög bevarande prioritering och kommer före annan utveckling. I 
kontrasten så finns det tydliga behov av exploatering, vilket istället sker 
på andra ställen närmare landsbygden. Även tätortsnära skogar har 
enligt Översiktsplanen (2009) ett mycket stort värde. Där tillgång till 
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skog och andra tätortsnära miljöer har goda effekter på medborgarnas 
livskvalité och samtidigt kan göra områden mer attraktiva och värdefulla.  
 
Vad gäller exploatering så finns ingen vision eller riktlinje om att förtäta 
staden, däremot ska bostadsbyggnationer samtidigt ske i centrumnära 
områden (Sida 12-13). Gävle ska visas som attraktivt, och då är frågan om 
detta ska ske i form av rekreationer av gamla bostadshus, eller på 
bekostnad av grönstruktur eller tätortsnäraskog?  
 
¨Vi har alltid prioriteringsgrunder, där vi på tal om grönstruktur först 
och främst ska använda oss utav gråområden när vi bygger. I 
andrahand ska vi använda oss utav så kallade icke-höga naturvärden 
och jordbruksmark. Sen i tredjehand och undantagsvis så ska vi 
använda oss utav tätortsnära grönområden, och dessa är då klassade 
som värdefulla.¨ 
  - Anonym projektledare vid Gävlekommun  
Från den nya fördjupade översiktsplanen så har kommunen arbetat 
succesivt med att stärka naturvärden i de tätortsnäraskogar och 
grönstrukturer som inte bara finns vid stadskärnan i Gävle. 
 
Vidare kopplat till citatet ovan om prioriteringsgrunder, så har 
Gävlekommun även stärkt detta genom att exploatera gråytor istället för 
grönytor. Detta fenomen kan ses i Bilaga 1, där kommunen regenererar 
ett gammalt industriområde till bostäder, istället för att riva den öppna 
grönytan på andra sidan Gävleån.   

5.2.2 Hamnar grönstrukturen och den tätortsnäraskogen i kläm i 
Karlstad? 
En förtätning ska ske i Karlstad och därför ska inte ny-exploatering eller 
andra bebyggelser ske på bekostnad av tätortsnära naturmark. Samtidigt 
som trycket på villor i tätortsnära lägen fortsätter att öka, så ska 
kommunen därför djupare granska ansökningar om bygglov, specifikt 
gällande villor i den tätortsnära landsbygden, där målet är att detta ej 
skulle förhindra eller negativt påverka stadens framtida utveckling. I 
praktiken betyder detta att framtida planläggningar inte skulle försvåras 
igenom en sådan djupgående granskning av bygglov.  
 
I Bilaga 2, så visas alla grönområden i Karlstad i en klass 1-3 skala. Där 
områden inom klass 1 har en brist på grönområden och därför ska dessa 
vara tungt vägande och bevarandet skall tillämpas före annan 
exploatering. Medan i periferin så finns klass 3-områden där bevarandet 
lämnas företräde till annan form av fysisk exploatering i praktiken. 
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Vidare kartläggs områden även i tätortsnära naturmiljöer som har 
särskilda naturvärden, och dessa i sig som är tätortsnära ska bevaras och 
därav i praktiken även skyddas. En skog som benämns specifikt för 
bevarande är den skog som är belagt vid Trollkoneberget, och detta är ett 
skogsområde som kommunen värnar om före annan exploatering. Även 
I2-skogen står inför ett högt prioriterat bevarande då detta är något som 
stärks av friluftslivets intresse. Vidare visar Bilaga 3 att det finns stora 
intressen för en innerstadsförtätning specifikt vid de områden där från 
Bilaga 2 visade att bevaring av grönområden var av största intresse.  
  
¨Vår strävan är att undvika exploatering av grönområden och skog, 
men tyvärr så blir det inte så i praktiken. I Skåre så avverkar man en 
grönyta för att bygga bostäder. Och den här grönytan ligger emellan 
ett Ica och ett äldreboende.¨ 
 
¨Men sen försöker vi också att kompensera ett antal avverkningar 
igenom att bygga eller bevara ett annat grön- eller skogsområde som 
är lite utanför.¨ 
 -Anonym Samhällsplanerare vid Karlstadkommun  
Det praktiska utfallet visar på inskränkningar av översiktsplanen, där 
istället grönytor flyttas längre ut från stadskärnan och ersätts med 
gråytor vid de befintliga platserna. 

5.2.3 Hamnar grönstrukturen och den tätortsnäraskogen i kläm i 
Linköping? 
Linköping utgår tidigt i översiktsplanen (Sida 5. 2010) att bostäder skall 
byggas, men att dessa ska vara attraktiva och att detta ska uppnås via en 
implementering av en hållbar planering. Där min tolkning blir att 
grönstrukturen borde vara ett tyngre argument än andra argument för 
exploatering av marken som kommer ske på bevarande perspektivet. 
Ytterligare så användes ordet ¨Hållbar planering¨ som ett 
implementeringsverktyg för att kunna uppnå en nybebyggelse som inte 
ska ske på bekostnad av tätortsnära skog- eller andra naturområden. 
Istället ges bilden att exploateringen skall ske tillsammans med 
grönstrukturen. Detta är något som kommer att diskuteras och tolkas 
under kapitel 6.0 Diskussion, men i praktiken betyder detta ovanstående 
stycke att kommunen inte ser den potentiella konflikten mellan 
bevarande och exploateringen svart eller vit, utan istället att den kan gå 
hand i hand och ske tillsammans på ett smartare sätt.  
 
I Bilaga 4 visas planerna för hur grönstrukturen ska bevaras, men även 
hur den skall utvecklas på vissa ställen. I Bilaga 5 så visas samtidigt att 
det finns planer för att bygga bostäder på Campusängarna vid 
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Linköpings universitet. Dock visas en tydlig medvetenhet om att detta 
kan försämra attraktiviteten för nuvarande bostäder då de bland annat 
kan få en sämre sikt från hushållen. I en tillbakablick till Bilaga 4, så 
visar de gröna pilarna bland annat att befintlig grönstruktur ska 
utvecklas vid detta område och mer specifikt som nämndes vid 
ovanstående stycke, att exploateringen ska ske med miljön och inte mot 
den. Vilket lämnar tolkningsutrymmet till att de grönstrukturer som blir 
kvar skall bli mer attraktiva, samtidigt som andra parker förslagsvis 
flyttas längre bort från universitetet. 

5.2.4 Hamnar grönstrukturen och den tätortsnäraskogen i kläm i 
Umeå? 
Som tidigare nämndes under 2.0 Metod så finns det en empirisk brist. 
Därför går denna fråga tyvärr inte att svara fullt ut på i och med en 
särskild brist på material av tätortsnära skog i Umeås Översiktsplan. 
Men trots denna brist så är parker och grönområden två begrepp som 
används flitigt i översiktsplanen. Dessa två begrepp kan i praktiken 
innefatta den tätortsnära skogen, även fast den tätortsnära skogen inte 
nämns ordagrant. Än en gång är parker och grönområden klassade som 
tungt vägande för Umeå. Detta stärks igenom Översiktsplanen där Umeå 
vill arbeta långsiktigt och hållbart, vilket i praktiken tyder på ett 
bevarande intresse för grönstrukturer. Hållbart innefattar även ett 
exploaterings intresse för att förtäta staden samt för att förbättra 
grönområden. Detta exploaterings intresse stärks vidare i 
Översiktsplanen där Umeå vill utveckla de biologiska förutsättningarna 
(Sida ,39) samt göra grönområden mer attraktiva (Sida, 68). 
 
Ett annat mål för Umeå kommun är att uppnå 200 000 medborgare 
samt att förtäta staden (Sida, 5). Med en förtätning i detta avseende så 
menas specifikt att staden ska växa utifrån ett gemensamt centrum och 
ytterligare att gångavståndet ska bli så nära som möjligt till Umeås inner-
centrum. Utifrån detta ovan-nämnda stycke så hamnar grönstrukturen 
och den tätortsnäraskogen i en konflikt med det bostadsbyggande som 
behövs göra. Samtidigt som kommunen trots detta avser att bevara 
grönområden inom staden, varav framtiden för den tätortsnära skogen 
specifikt inte nämns. Detta stärker även Pacione (2009) som menar att 
det alltid kommer finnas en konflikt mellan den privata sektorns strävan 
efter vinstmaximering som står i en konflikt mot den offentliga sektorn 
som kan ha ett annat intresse än att exploatera mark. Vidare pratar även 
Pacione (2009) om Eco-staden, som en idyll för hållbar utveckling. Där 
detta aldrig kommer att uppnås så länge inte staden förtätas.  
 
¨En förtätning erbjuder bättre kvalité för människor i staden. Men en 
förtätning av bostäder innebär också att vi bättre tar till vara på 
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bostädernas höjd och bredd, vilket även betyder att ytan per park eller 
grönområde blir mindre per person.¨  
  - Anonym Planarkitekt vid Umeå Kommun  
 
Citatet ovan beskriver väldigt bra ovanstående stycke. Som ett resultat på 
stycke 5.2 Exploatering och Bevarande , så hamnar grönstrukturen och 
den tätortsnäraskogen i kläm. Men en följdfråga blir hur detta går att 
lösa, och vad detta val av prioritering i praktiken innebär? 
 
I Bilaga 6, så visas en överblickande kartbild över de centrala 
stadsdelarna. Det är inom denna röda markering som bostäder primärt 
kommer att byggas för att dels förtäta staden, men samtidigt uppnå 
vision målet 2050, att uppnå en befolkning av 200 000 medborgare. 
Som tidigare nämnts vid ovanstående stycken så är grönstrukturen något 
viktigt för Umeås kvalitetsmål, men dessvärre finns det ingen tydlig 
riktlinje eller karta för detta. Medan bostadsbyggandets frammarsch 
benämns och visas vid flertalet tillfällen.  
 

5.3 Prioriteringar och risker 

5.3.1 Vad blir utfallet av Gävles val av prioriteringar? 
I Gävle översiktsplan (2009. Sida 12,38-41) så är Grönstrukturen av stark 
betoning och ses därefter som en planerings prioritering före annan 
utveckling. Samtidigt som nya bostäder ska byggas för att undvika en 
ökad bostadsbrist. Det finns dock ingen tydlig vägledning för 
exploateringen eller utvecklingen av den centrala staden i 
Översiktsplanen och därför har istället många privata initiativ lett och 
bidragit till ett antal husbyggen i den tätortsnära landsbygden. Detta 
gestaltar tydligt de problem som Gävles planerare står inför idag, där den 
tätortsnära landsbygden exploateras på grund av brister på riktlinjer för 
stadens utveckling. Detta i sin tur är vidare en grund till det flertalet 
trafikproblem som Gävle står i konflikt med idag, där Gävle fortsätter att 
växa utåt, på bekostnad av den tätortsnära naturen.  
 
Från andra sidan myntet, skulle grönstrukturen gå före annan utveckling 
så skulle detta få en rad positiva, men även negativa effekter. Goda 
effekter på ökad livskvalité, där både medborgarnas och djurens hälsa 
kan komma att påverkas positivt samtidigt som bostadsområden kan öka 
i värde. Däremot, skulle detta ske på bekostnad av de privatas intressen, 
där privata initiativ och förslag till fritidshusbyggen och andra 
exploateringar skulle bli svåra att få godkända.  
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¨Vi arbetar parallellt kring en förtätningsstrategi där grönstruktur är 
jätteviktigt. Gävle är en växande stad och att den växer ska ske i takt 
med att man förtätar.¨ 
 
¨Tillväxt och grönstruktur blir tyvärr motstående intressen, men sen 
får man väga dom mot och med varandra för att få en hållbar stad.¨ 
 -Anonym projektledare vid Gävlekommun 
 

5.3.2 Vad blir utfallet av Karlstads val av prioriteringar? 
I Karlstad så har framförallt den enskildes privata intressen av att bo i 
den tätortsnära landsbygden ökat och där dessa villor i mångfald har 
egna lösningar för vatten och avlopp. Om denna typ av fortsatt utveckling 
sker i den tätortsnära landsbygden så problematiserar Karlstad kommun 
detta då detta ej är långsiktigt hållbart. Vilket ur min tolkning är att 
Karlstad riktar sin planering emot att ha gemensamma lösningar i 
tätortsnära områden för specifikt avlopp och vatten. 
 
Men i en parallell till Gävle kommuns riktlinjer för planering, så finns 
här ett samband. Som tidigare visades i Bilaga 1, så är de grönområden i 
stadskärnan av första klass prioritering och krockar än en gång med 
behovet av bostäder och mer specifikt i detta fall att kommunen även vill 
förtäta staden. Men av större intresse, så sjunker bevarande intresset 
drastiskt för skog och andra grönområde desto längre bort från 
stadskärnan som de geografiskt är belägna. Detta i praktiken stärker det 
resultat som även gavs i Gävle kommun, där exploateringen sker i 
tätortsnära skog andra naturmiljöer. Detta skulle i praktiken vara en 
företeelse av NIMBY, ¨Not in my backyard¨ där medborgarna kanske är 
mer obrydda för den utveckling som sker utom dess räckvidd.  
 

5.3.3 Vad blir utfallet av Linköpings val av prioriteringar? 
Linköping kommun har tydliga riktlinjer i översiktsplanen att 
grönstrukturen generellt samt att den tätortsnära skogen specifikt skall 
vara vägledande för framtida utveckling. Mer specifikt så ska bevarandet 
och exploateringen gå hand i hand, och inte över varandra för att den 
långsiktiga hållbara planeringen ska uppnås för en mer attraktiv livsmiljö 
för såväl medborgare, djur och natur. Följderna av en sådan planering 
skulle vara optimal för grönstrukturens överlevnad. Men en följdfråga att 
bära med sig till 6.0 Diskussion, blir om exploatering och bevarande 
verkligen kan ske samtidigt? Linköping kommun vill samtidigt utveckla 
de grönområden som finns idag och göra de mer attraktiva för 
medborgarna. Samtidigt som de vill lösa bostadsbristen som är skriande 
efter exploateringsytor, och frågan blir då var denna exploatering ska 
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ske? Och kan verkligen den tätortsnära skogen specifikt överleva en 
sådan bostadsstorm som nalkas? Att tillägga är Benedict & McMahons 
(2011) teori om att grönstruktur kan fungera som ett hjälpmedel för att 
uppnå en långsiktig hållbar planering. Detta stärks även delvis av 
Olmsteds och Birch som båda menar att en vis och hållbar planering 
skall undvika enformiga funktioner (Birch, 2008) vilket bland annat 
Linköping gör då deras val av prioriteringar är att stärka och utveckla 
dagens grönområden till något bättre med en större mångfald av olika 
grönstrukturer.   
 
¨Vi vill växa inåt. Men vi har mycket restytor och andra grönytor som 
kommer att bebyggas på grund av att de har en liten vistelse och låga 
naturvärden¨  
 -Anonym Strategisk Planerare vid Linköpingkommun 
 
I en koppling till Linköpingkommuns visioner så menar Graeser (2011) 
att en stads urbana spridning bidrar till ett ökat antal grönytor, men att 
det i praktiken medför andra följder. Såsom krav på infrastruktur och 
transporter, något som Linköpingkommun vill undvika igenom en 
förtätning. 

5.3.4 Vad blir utfallet av Umeås val av prioriteringar? 
Umeå kommun, kan i likhet med ovannämnda kommuner resultera i 
flera olika utfall och än en gång ställs i praktiken de privata intressena 
mot de offentliga. Umeå kommuns strävan efter en hållbar utveckling är 
något som kort och långsiktigt kommer att bidra till förbättrad livskvalité 
för både djur, natur och medborgare. Men som samtidigt skulle kunna 
utgöra ett potentiellt hot mot Umeås viktigaste mål, vilket är att växa 
befolkningsmässigt och uppnå 200 000 medborgare till 2050 (Sida, 5-7).  
 
Detta är något som kommer att tas vidare med beaktning till 
nedanstående kapitel 6.0 Diskussion, där nu medvetenheten och 
övertygelsen om konflikten finns. Medan nu ska istället rum ges till hur 
den på bästa möjliga sätt kan lösas. 
 
Som en slutkläm på detta kapitel så har resultatet stärkt Lidströms 
(2000) teori om att det finns generella intressen av förtätning när staden 
växer för att undvika miljöpåverkningar såsom urban spridning.  

6.0 Diskussion 
Problemet som satte startskottet för denna studie var den potentiella 
konflikten mellan expanderade och bevarande. Mer specifikt där Gävle, 
Karlstad, Linköping och Umeå är bara ett fåtal av de städer som växer 
befolkningsmässigt och som fortsätter att expandera utåt. Min 
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utgångspunkt blev i detta fall om detta på något sätt skedde, eller sker 
idag på bekostnad av grönstrukturen generellt eller den 
tätortsnäraskogen specifikt. Resultatet blev att tre av fyra kommuner såg 
en potentiell vinst med att förtäta staden för att undvika framtida 
problem såsom Urban Sprawl vilket bidrar negativt till en miljöpåverkan. 
Men ett annat resultat som jag även fick, var att trots att tre av fyra 
kommuner vill förtäta staden ytterligare, så sker utvidgningen av staden i 
utkanten av staden. I detta stadie applicerade jag en generell bild av Von 
Thünenen’s (Figur, 1.) för att se vad som låg generellt i de 
tätortsområdena, vilket till stor del var täckt av tätortsnäraskog eller 
andra naturöppna landskap. Den bild och tolkning jag har fått efter en 
summering av empirisk mjuk data, var att trots att en förtätning ska ske i 
kommuner generellt, så sker lika så en exploatering i de tätortsnära 
områdena. I denna studie specifikt så var det mest vid tätortsnära 
skogsområden som kommunerna valde att exploatera mark. 
Anledningen till detta är att det privata intresset för att bo i tätortsnära 
landsbygder har ökat och med det intresset för att bygga fritidshus nära 
städerna. 
 
Mitt resultat är att städer växer, absolut. Både geografiskt och 
befolkningsmässigt. Men mer kopplat till detta är min tolkning att när 
städer växer så expanderar dem, och de tvingas att expandera utåt till 
viss mån. Därtill kommer alltid exploatering och expandering, som två 
skilda begrepp, komma i en ständig kontakt med tätortsnäraskog och 
andra tätortsnära grön- och naturområden. Därför kommer alltid en sån 
här undersökning som jag gjort att vara relevant, då min teori är att detta 
kommer att förbli en central och vardaglig konflikt när det gäller städers 
utformning. Varför utvecklingen sker i tätortsnäraskogar och andra 
naturområden, beror vidare utifrån min tolkning på dels det ökade 
privata intresset för att bo stadsnära i en grön- eller så kallad naturmiljö. 
Med den enkla anledningen att Sverige potentiellt skulle kunna vara ett 
övermoget samhälle, mer specifikt att medborgare är trötta att bo och 
leva i betongområden och finner sig istället i en miljö där medborgaren 
flyttar från det urbana till delvis det rurala av olika anledningar. Men 
detta exploaterings fenomen av den tätortsnäraskogen skulle även kunna 
besvaras igenom appliceringen av teorin NIMBY, där generellt 
exploateringen av mark sker i utkanten av staden. Då medborgare kan 
potentiellt ha en chans att engagera sig mindre för utveckling som sker 
bortom dennes egna bostadsområde.  
 
När exploatering ställs mot bevarande, och i följd vad valet av 
prioriteringar kan få för konsekvenser som var de andra två 
problemformuleringarna jag arbetade med så vill jag påstå att jag fick ett 
liknande mönster från alla fyra kommuner. Alla kommuner, där menar 
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Gävle, Karlstad, Linköping och Umeå i deras översiktsplaner visade en 
viss respekt och tolerans till grönstrukturer generellt och den 
tätortsnäraskogen specifikt. Med respekt och tolerans som ordval, avser 
jag att ge bilden av de positiva inverkningar som en beaktning av dessa 
två kategorier kan medföra för både medborgare, djur- och natur. Som 
ett resultat på denna del så tyckte jag ändå att det generellt fanns en god 
medvetenhet om grönstruktur och andra gröna nätverk och vad dessa två 
kan bidra till. Särskilt intressant var att Linköping använde begreppet 
grönstruktur som ett verktyg för att uppnå en långsiktig hållbar 
utveckling. Detta är något som faller utanför ämnesområdet för 
diskussionen, men av praktiska skäl så kan en sådan beaktning såsom 
Linköping kommun har gjort av goda skäl rekommenderas till andra 
kommuner. För att verkligen framföra att myntet inte behöver vara 
antingen – eller, utan istället kan ena sidan stärkas med stöd från den 
andres. Såsom vid fallet för grönstruktur, så är det viktigt att utvecklas 
tillsammans med den, och inte emot den.  
 
När det kommer till den sista problemformuleringen så fick jag inte ur 
min egen teori en tydlig koppling mellan dessa fyra kommuner. Detta 
tror jag dock kan bero på att precis som jag skrev i min 2.0 Metod –del så 
var mitt urval att undersöka fyra geografiskt spridda städer. Detta kan ha 
bidragit till att dessa fyra kommuner har olika omgivningar, både sett till 
miljö och närhet till andra städer eller infrastrukturer som på något sätt 
kan påverka hur den specifika kommunen tänker över vad som skall 
prioriteras. I Umeå som enligt översiktsplanen hade väldigt god tillgång 
och närhet till tätortsnäraskog verkade inte alls ta lika stor hänsyn såsom 
Linköping när det gäller exploatering av tätortsnära skogsmarker.  
 
Något jag hade kunnat göra annorlunda vore att ha fördjupat mig i olika 
tematiska tillägg som även i sig kunde beröra grönstrukturen till viss del. 
Och jag själv ser detta som en viss svaghet att jag egentligen till stor del 
bara har haft en generell övergripande kunskap om vad de fyra 
kommunerna står för, och vad deras visioner är. Men som svar på tal, så 
gavs ändå en mättad kunskap till denna studie om de mål och planer som 
kommunerna hade. Jag tycker även att jag själv hade kunnat ifrågasätta 
dessa mönster som jag såg mellan kommunerna mer, så att det rent 
praktiskt skulle vara möjligt att applicera som en förenklad teori då det 
kan se ut på ett liknande sätt i många fall. I detta fall specifikt att 
exploatering till stor del sker vid och i den tätortsnäraskogen därför där 
blir inte lika många medborgare eller personer brydda, enligt NIMBY 
teorin som jag applicerar. Då jag stärker detta igenom min egna 
empiriska tolkning att alla fyra kommuner angav bevarandet som ett 
tungt vägande för alla parker och grönområden som var geografiskt 
belägna vid och runt omkring stadskärnan. Medan de grönområden som 
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var belägna vid utkanten av staden var klassade som lätt vägande för 
bevarande. Som en återkoppling till 2.0 Metod och 5.0 Resultat så 
användes min egen Tabell, 1. för att beräkna tyngdpunkten och 
betydelsen av dessa argument för varje enskild kommun. Om vi tar de 
materiella konsekvenserna av en diskurs och kopplar de till det 
ovanstående stycket så kan sådan utåt flyttning av grönområden bidra till 
den sociala beskrivningen av segregering eller olika platsers 
stigmatiseringar. Detta är enligt mig möjligt utifrån kapitel 5.0 Resultat, 
där resultatet blev att tätortsnära grönytor ersätts av gråytor därför att 
dessa är generellt klassade som mindre värda naturvärden. Detta i sig 
har ingen koppling alls till segregering, men av större intresse försvinner 
den färgglada staden och ersätts i ren slang av betong i dessa förorter och 
tätorter vid utkanten av stadskärnan, för här har dessa grönområden ett 
mindre värde. Och vidare enligt mig själv så får vi den socialt 
konstruerade bilden som den gråa, trista eller till och med kanske den 
skräpiga förorten där det inte längre kommer finnas några färger kvar 
om utveckling fortsätter att gå i historiska spår. Där jag specifikt avser att 
man avverkar för att sedan kompensera igenom att flytta dessa områden 
ännu längre bort från staden. Att grönytan per invånare minskar är 
utifrån detta sagt ett faktum när det kommer till urbanisering.  
 
En intressant fråga att ta upp är vad denna forskning har bidragit till? 
Och utifrån det givna resultatet så har denna studie bidragit som 
underlag till framtida forskning att det finns en tydlig kontakt där 
grönstrukturen generellt och den tätortsnäraskogen specifikt alltid 
kommer stå till mötes med stadens behov av exploatering och 
expandering. Men, studien bevisade också att det finns fortsatta frågor 
att utreda. Såsom om exploatering verkligen behöver ske på bekostnad av 
tätortsnäraskog eller andra grönområden? Eller kan det lösas smartare? 
Hur kan det lösas smartare? Vi är nu medvetna om att konflikten finns, 
och vi vet att bevarande och exploateringsaspekten kommer i kontakt 
med varandra i och med, enligt mig, samhällets ständiga omvandling.  
 
Sammanfattningsvis till denna uppsats så har jag kommit fram följande 
svar till mina frågeställningar:  

• Hur diskuteras tätortsnära skog och urban grönstruktur i de 
kommunala översiktsplanerna?  

Det finns både skillnader och likheter mellan de valda kommunerna. 
Men sammanslaget så har medvetenheten om grönstruktur ökat 
markant, speciellt de senaste trettio åren vilket tydligt har visat från 
översiktsplanernas egna beskrivningar vad gällande utvecklingsgrunder 
och vad som skall beaktas vid varje enskilt område. Mer specifikt så finns 
det i brister om grönstruktur speciellt i Karlstads översiktsplan, där jag 



	 31	

avser att det inte tydligt nämns utan finns i små olika delar. Umeå hade 
däremot flera djupgående beskrivningar av grönstruktur och hur de 
arbetar med det, men saknade helt en beskrivning av tätortsnära skog. 
Jag ska inte ge ett särskilt utlåtande till Linköping eller Gävle då det 
enligt mig fanns brister här med, men samtidigt så fanns förvisso tydliga 
riktlinjer om både grönstrukturer, tätortsnära skogar och andra 
naturområden. Men trots formella skillnader vad gällande beskrivning av 
framtidsplaner för grönstrukturer och tätortsnära skog, så är de 
gemensamma målen att de skall beaktas och inte exploateras utan noga 
eftertanke. Samt är samtliga kommuner mycket medvetna om de positiva 
effekter som grönstruktur och skog kan bidra till vad gällande livskvalité. 
 

• Vilka skillnader kan identifieras mellan Gävle, Karlstad, 
Linköping och Umeå med avseende på hur kommunerna hanterar 
tätortsnära skog och urban grönstruktur i de kommunala 
översiktsplanerna? 

Som en snarlik beskrivning till ovanstående stycke, så fanns det både 
skillnader och likheter. Där jag generellt pekade ut brister inom 
översiktsplanen, men mer specifikt så hade Umeå brister på 
beskrivningar av tätortsnära skog och Gävle saknade grönstrukturen. 
Men, om vi ser till Bilagorna 1-6 så ser vi hur varje enskild kommun har 
tänk att utveckla staden. Men, vad som skiljer hur kommunerna enskilt 
arbetar med grönstruktur och tätortsnära skog beskrivs bäst igenom att 
se vad det finns i det geografiska närområdet till staden. Där 
översiktsplanen, samt Bilaga 6 är ett praktiskt exempel på detta för 
Umeå. Umeå består till stor del av skog runt omkring staden och detta 
kan ha bidragit till att bevarande perspektivet av skogen specifikt inte 
väger lika tungt. Detta kan även stärkas specifikt från bilaga 6, där Umeå 
enbart hade en plan över hur de ska exploatera mark för bostäder för att 
nå deras mål om 200 000 medborgare, och vidare ingen plan för 
grönområden eller skog generellt.  
 
Om istället Gävle tas som ett exempel som i praktiken har ett flertal 
centrala grönytor och stadsparker, så hade de formellt i sin översiktsplan 
ingen tydlig beskrivning av riktlinjer och målsättningar för grönstruktur. 
Detta tillsammans med exemplet med Umeå i ovanstående stycke, var för 
mig ett resultat att kommunerna väljer att prioritera för saker som de 
inte har, såsom förslagsvis bostäder. Så min slutsats till detta stycke är 
att varje kommun har olika prioriteringar, och vad som kommunen väljer 
att prioritera beror delvis på hur och vad som redan finns i det 
geografiska närområdet. 
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• Vilka skillnader kan identifieras mellan Gävle, Karlstad, 
Linköping och Umeå med avseende till exploatering och 
bevarande? Hamnar grönstrukturen i kläm? 

Även när det kommer till exploatering och bevarande, så tror jag att 
dessa beror till stor del på hur och vad som finns i närområdet till 
kommunen. Finns en stor andel tätortsnära skog, så resulterar det som i 
Umeås fall att den inte väger lika tungt före annan exploatering av mark. 
Men generellt finns det inte så många djupgående skillnader som kan 
identifieras, då samtliga kommuner har hänvisat till att deras egna 
planeringsgrunder skall följas där samtliga kommuner i första hand 
eftersträvar att exploatera gamla gråytor än grönytor. Men vid dessa 
planeringsgrunder så blir inte alltid utfallet lika som det först var tänkt, i 
detta fall som det var beskrivet i planeringsgrunderna. 
 
Denna fråga berörde främst vad det finns för skillnader mellan städer, då 
med avseende till deras geografiska spridning från varandra. Men detta 
utesluter inte de likheter som finns, där i och med urbanisering så blir 
grönytan per invånare mindre. Då fler människor flyttar till staden som 
en av flera orsaker till stadens-expandering. Detta sätter i sin tur flera 
olika hjul i rullning, varav denna studie syftade till att studera trycket på 
bostäder som i sin tur potentiellt kan ske på bekostnad av 
grönstrukturen, och resultatet blev att grönstrukturen tillsammans med 
tätortsnära skog hamnar absolut i en konflikt. Men hur och vad detta får 
för följder och konsekvenser kommer att beskrivas i nedanstående 
stycke. 
 

• Vad är det som prioriteras inom kommunen? Medför det risker 
att prioritera bevarandet av grönstruktur och tätortsnära skog 
före annan utveckling i Gävle, Karlstad, Linköping och 
Umeåkommun?  

Denna studie specialiserade sig specifikt för bostadsbyggande vid 
bostadsbrist och vid en sådan situation så medför det direkta risker att 
grönstruktur på något sätt skulle förhindra staden från att växa. Men, 
samtidigt så var Linköpingkommun den kommun som starkast visade att 
bostadsbyggande i praktiken inte till lika stor del behöver ske på 
bekostnad av grönstrukturen. Då vare sig det handlar om Gävle, 
Karlstad, Linköping eller Umeå så är målet av utfallet lika, att uppnå en 
långsiktigt hållbar utveckling. Vid detta stadie så förklarade 
Linköpingkommun att grönstrukturen inte behöver stå i vägen för annan 
utveckling. Specifikt så avser Linköpingkommun att använda sig utav 
grönstrukturen som ett verktyg för att uppnå en hållbar utveckling. 
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En delvis kontrast till detta var Gävle som istället menade att 
grönstruktur och utveckling av städer var motstående intressen, men att 
man istället får ställa dem emot varandra för att få en hållbar stad. En 
annan fallstudie är från Karlstad där den centrala grönytan i Skåre helt 
avverkades för att bygga bostäder. Men kommunen valde som följd att 
kompensera upp detta igenom att utveckla ett annat grönområde utanför 
staden. I Linköping hände en liknande händelse, där Campusängarna 
skall exploateras för bostadsbyggande, och detta grönområde ska istället 
flyttas längre bort.  
 
En gemensam nämnare är att alla kommuner formellt vill bevara och 
stödja grönstruktur och tätortsnära skog, där jag avser att de vill bevara 
eller utveckla den till något bättre. Men resultatet i praktiken har visat sig 
till viss del vara en motsats till det formella. Då utvecklingen till mesta 
del sker på bekostnad av grön- och andra rekreationsområden. Men att 
det även som en slutsats finns kompensationsmetoder för detta att 
parker och grönområden istället flyttas längre ut, och en följdfråga blir 
om detta verkligen är lösningen? Vi vet att en förtätning av staden är 
hållbar, vi vet också som en kontrast att en urban spridning inte är 
långsiktigt hållbar. Men om utvecklingen fortsätter ske som den gör idag 
så kommer det att resultera i att vi snart inte har några grönområden 
kvar i våra städer, och om ett långsiktigt hållbart samhälle eftersträvas så 
är denna förflyttning inte lösningen heller. Enligt mig är det också ett 
stort frågetecken till att flytta grönområden längre ut, då ute i periferin så 
finns redan en närhet till orörd natur och skog generellt, och vad är det 
då för mening att ha en park där? Där den inte är i en geografisk närhet 
till någon. 
 

7.0 Sammanfattning 
I denna studie så har den potentiella konflikten mellan städers 
expandering och bevarandet av grönstrukturen generellt och den 
tätortsnäraskogen specifikt ställs emot varandra. Dessa har ställts mot 
varandra för att se huruvida det blir en konflikt, om grönstrukturen eller 
den tätortsnäraskogen hamnar i kläm specifikt vid bostadsbyggande. 
 
För att se huruvida det är en konflikt eller inte, så har jag inte enbart 
använt mig utav samtliga kommuners översiktsplaner. Utan jag har även 
arbetat med annan mjuk data i specifik form av öppna intervjuer, där den 
skrivna översiktsplanen ställs emot det faktiska utfallet i praktiken. 
 
I det resultat som jag fick av studien så blev det bekräftat att det finns en 
konflikt mellan bevarande och expandering där de blir motstående 
intressen. Vidare så finns det en gemensam nämnare för samtliga 
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kommuner som tillsammans säger att medvetenheten för grönstruktur 
och tätortsnäraskog specifikt har ökat de senaste 20-30 åren och detta 
främst på grund av urbanisering. Det har även blivit bekräftat att en 
förtätning erbjuder en bättre livskvalité för medborgarna och är mer 
långsiktigt hållbar för stadens framtid. Med en förtätning av bostäder så 
avses det att ta bättre vara bostädernas höjd och bredd, vilket även 
praktiskt leder till att grönområdets yta blir mindre per person.  
 
Från studiens resultat så fanns även en till gemensam nämnare och det 
var att den grönstruktur och specifik tätortsnäraskog som inte var belagd 
vid stadskärnan, var klassad med ett mindre naturvärde. Vilket jag 
senare under samtliga intervjuer kom fram till att det är även här som de 
samtliga kommunerna väljer att ta de grönytor som finns och flytta de 
befintliga längre ut. Även fast det i samtliga översiktsplaner och 
fördjupade översiktsplaner, formellt säger att det är dem centrala 
gråytorna som i första hand skall omvandlas. Som ett kort slutord, så 
beskriver dessa två ovanstående stycken bäst det utfall som jag har 
kommit fram till. Urbaniseringen är en faktor som bidrar till att ytan per 
park eller grönområde blir mindre per person, men även att 
kommunerna väljer att klassa tätortsnära grönområden som geografiska 
platser av lågt naturvärde som i sig stärker att tillväxt och grönstrukturer 
blir motstående intressen.  
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Bilagor 

Gävle. Karta över exploatering av gråytor. 

Bilaga 1. Regeneration av ett industriområde/gråyta. 
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Karlstad. Kartor över exploaterings och bevarande planer. 

Bilaga 2. Bevarandet av grönområden i en klass 1-3 skala. 
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Bilaga 3. Exploateringsplaner för Karlstadskommun.  
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Linköping. Kartor över bevarande och ett exploaterings 
intresse av grönområdet Campusängarna vid Universitetet. 

Bilaga 4. Intressen för bevarande och utveckling av grönområden.  
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Bilaga 5. Intressen för exploatering av grönområde för 
bostadsbyggande 
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Umeå. Karta över exploateringsplaner för de centrala 
stadsdelarna i Umeå 

Bilaga 6. Planer för primärt bostadsbyggande för att nå vision målet 
2050, att nå 200 000 medborgare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


