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Abstract 
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Stockholm’s densifying ideal in pursuit of a sustainable city development]  
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Supervisor: Jonas Bylund 

Language: Swedish 

 

Syftet med denna studie är att undersöka sambandet mellan Stockholms parker och offentliga 

grönområdena i relation till den rådande förtätning staden genomför. Stockholm har en tydlig 

strategi på att skapa en tät stad vilket medför effekter på stadens parker och offentliga 

grönområden. Studien diskuterar de värden som tillkommer och går förlorade när 

exploateringen av staden ökar samtidigt som den totala arealen grönområden minskar. Vidare 

diskuteras det offentliga grönområdenas funktion i den täta staden. De metoder som använts i 

studien består av semistrukturerade informantintervjuer i kombination med telefon- och e-

postintervjuer följt av en bred litteraturundersökning. Materialet i studien utöver 

vetenskapliga artiklar inkluderar planer, styrdokument och program på lokal, regional, 

nationell och internationell nivå. Den täta staden kan såväl generera en bättre livsmiljö och 

minska en negativ miljöpåverkan likväl som att den kan bli ohållbar och skapa sämre 

livsmiljöer. Parker och offentliga grönområden fyller viktiga funktioner för Stockholm. 

Parallellt minskar mängden grönområden i städerna och centrala värden förbises i den fysiska 

planeringen. Med bra planering går det emellertid att utveckla en tätare stad och samtidigt 

skydda grönområden.  

 

Nyckelord: Compact city, Parks, Urban Green space, Density, Inner city development, 

Sustainable development, Stockholm   
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1. Inledning 

Människorna söker sig till städerna och urbaniseringen är idag så omfattande att omkring 3/4 

av befolkningen i industrialiserade länder lever i täta, urbana områden (Habitat, 2001). Den 

täta staden skapar i teorin möjligheter för hållbarhet och kan resultera i minskad 

bilanvändning, ökad resurseffektivitet, ökad tillgänglighet och ekonomisk tillväxt (Jenks et 

al., 1996). Att realisera de möjligheter som den täta staden i teorin gör gällande har emellertid 

varit problematiskt för många städer (Burgess, 2000). Flera industrialiserade städer, 

Stockholm inkluderat, arbetar alltjämnt för att uppnå hållbara miljöer genom 

förtätningsidealet. Den demografiska utvecklingen i industrialiserade och serviceinriktade 

samhället visar på en fortsatt urbanisering (Tyrväinen et al., 2007). Parallellt föreligger ett 

behov eller begär för människan att ha god tillgängligheter till natur- och rekreationsområden 

i städerna (ibid.). Med hänsyn till ovanstående trender krävs detaljerad information om parker 

och offentliga grönområden för en framtida hållbar stadsutveckling (ibid.).  

 

Städerna växer och andelen obebyggd mark tillgänglig för allmänhet minskar nationellt idag 

(Nyström, 2003). Det gäller framförallt grönytor som exempelvis parker i centrala delar av 

städer och tätorter (ibid.). Invånare i de större städerna i Sverige har generellt sett sämre 

tillgång till grönområden än i mindre städer (ibid.). Tillväxten och kraven på hållbar 

stadsutveckling har skapat situationer där ingrepp i befintliga, planlagda miljöer som 

grönområden och parker accepteras (Regionplanekontoret, 2009).  

 

Internationella strategier och försök görs idag för att bevara stora, naturliga miljöer och 

ekosystem men mindre fokus ligger på den typ av natur vars geografiska förankring är där 

människor lever – i städerna (Chiesura, 2003). Forskningen visar på att närvaron till naturliga 

områden i städer bidrar till sociala, ekologiska, kulturella och ekonomiska förtjänster (ibid.). 

Parker och offentliga grönområden innehåller flertalet funktioner som tillsammans med andra 

stadsverktyg bidrar till ett mer hållbart samhälle (ibid.). Den allmänna uppfattningen inom 

vetenskaplig forskning pekar emellertid på att dessa värden är otillräckligt erkända inom 

stadsplanering och utvecklingsprocessen (ibid.) varvid en närmare granskning och analys har 

gjort i denna studie med exemplet Stockholm.  

 

Städers arbete för en mer hållbar utveckling fokuserar främst på byggda komponenter i den 

urbana miljön och uppmärksamheten på naturliga komponenter och gröna områden är 

betydligt mindre (Chiesura, 2003). Argument existerar emellertid som hävdar att stadsparker 

och öppna grönytor har en strategisk betydelse och funktion för kvalitén i städerna (ibid.). 

Aspekter som ofta nämns som viktigare funktioner för att göra staden mer attraktiv och livlig 

handlar om mängden allmänna grönytor per invånarna samt tillgänglighet till offentliga parker 

och rekreationsområden (ibid.). Att skapa hållbara städer handlar således inte enbart om att 

förbättra abiotiska och biotiska aspekter för ett urbant liv utan sociala och ekonomiska 

aspekter är viktiga ändamål (ibid.).  
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Städer där trycket på exploatering är stort eller där grönområden av olika anledningar inte 

nyttjas av medborgarna gör dessa områden till särskilt attraktiva att bebygga (Statens 

folkhälsoinstitut, 2009). Stockholms parker och offentliga grönområden är framförallt till för 

att göra livet i staden till det bättre. Stockholmaren vill ha sina gröna oaser för avkoppling, 

lek, samvaro och promenader som en del av det totala stadslivet (Stockholm stad, 2006). Den 

ökade attraktivitet som Stockholm för närvarande besitter innebär emellertid ett ökat tryck på 

att staden ska byggas ut och förtätas, ett tryck som medfört att planeringen av parker och 

offentliga grönområden ständigt genomgår förändring (ibid.). Stockholm stad har i sitt 

parkprogram gjort gällande att det i första hand är värdena – det vill säga de sociala, 

kulturella, ekologiska och ekonomiska – och inte formgivningen som är målet för en rik park- 

och landskapskultur (ibid.). Hanteringen av stadens parker och offentliga grönområden är 

utspridd över många aktörer som tillsammans råder över förvaltning och utveckling, något 

som skapat konflikter mellan ansvariga aktörer, exploatörer och befolkning (ibid.).  

 

Denna studie argumenterar för de värden som tillkommer eller försvinner i stadens parker och 

offentliga grönområden i förhållande till den rådande förtätningstrend som Stockholm 

propagerar för. Genom att dyka ner i den generella debatten om förtätningar och diffusa 

begrepp som hållbar utveckling kommer läsaren att få en insikt i stadsidealet som ger upphov 

till konflikter på den lokala arenan. En diskussion görs om hur den fortsatta förtätningstrenden 

kommer att kunna påverka staden och att synen på parker och grönområden i relation till 

nuvarande stadsutveckling är komplex.  

1.1 Syfte och mål 

Syftet med studien har varit att undersöka eventuella samband mellan Stockholms parker och 

offentliga grönområden mot den rådande förtätning staden genomför. Studien har ämnat 

undersöka hur situationen ser ut för stadens offentliga grönområden och vilka värden som 

tillkommer eller går förlorade när exploateringen ökar.  

 

Stockholm planerar för en mer tät struktur via olika typer av förtätning och ett övergripande 

mål i uppsatsen är att ge insikt i vilka konsekvenser som detta genererar på stadens offentliga 

gröna rum. 

1.2 Frågeställningar 

 Vad är stadens förtätningsideal och hur påverkar förtätningen parker och offentliga 

grönområden?  

 Vad har de offentliga grönområdena för funktioner i staden och vilka värden 

försvinner eller tillkommer när stadens förtätas på, eller intill dessa?  

 Vilka huvudsakliga konflikter finns i förtätningsprocessen beträffande parker och 

offentliga grönområden?  

 Är all förtätning i Stockholm bra förtätning?  
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2. Avgränsningar 

Studien har genomförts med två kategoriserade avgränsningar som varit essentiella eftersom 

det är ett stort och brett ämne jag ämnat studera. Det handlar först och främst om en saklig 

avgränsning där en utläggning görs för vilken typ av grönområden som parker och offentliga 

grönområden innehåller. Vidare har en geografisk avgränsning gjorts för att klargöra vad som 

menas med Stockholm stad.  

2.1 Avgränsning i sak  

Denna studie studerar parker och offentliga grönområden. De offentliga grönområdena kan 

beskrivas som de gröna rummen mellan husen (Berglund et al., 2011) samt stadens planlagda 

parker. Mitt urval innehåller inte annan urban grönska som kyrkogårdar, golfbanor, privata 

trädgårdar, alléer samt planteringar på torg och balkonger. Det syftar istället på parker och 

gröna områden med möjlighet till rekreation och friluftsliv som enligt staden beskrivs som 

planlagda områden (Stockholm stad, 2010). Planlagda områden är även naturreservat och 

nationalstadsparken, dessa räknas inte in som parker och offentliga grönområden i denna 

studie då de står under ett annat skydd samt en annan lagstiftning.  

 

Den sakliga avgränsningen är snarlik tidigare avgränsningar som gjorts inom vetenskaplig 

forskning av ämnet. Parker och offentliga grönområden kan beskrivas som:”... vegetated and 

open spaces within city limits, commonly in the form of public parks” (Lo och Jim, 2010:403). 

Det är i första hand stadens parker som avsetts att studera i studien, offentliga grönområden 

med snarlika värden inkluderas i denna studie. Parker och offentliga grönområden är inte 

detsamma som grönt eller ekologi (Andersson, 2009) även om det innehåller gröna och 

ekologiska värden, ett faktum som i fortsatt läsning av studien är bra att med sig.  

 

Park och offentliga grönområden är mångfacetterade begrepp som används i program, 

styrdokument, planer och vetenskaplig forskning på olika sätt. Avsaknaden av enhetlighet och 

en tydlig distinktion för vad som ses som en park, ett grönområde, ett naturområde, gröna 

rum, gröna ytor har skapat viss otydlighet mellan aktörer i förtätningsprocessen. Definitionen 

av park och offentliga grönområden i denna studie klargjordes därför vid intervjutillfällen. 

Denna studie fokuserar på parkerna i staden och de offentliga grönområdena - grönområden 

som mer eller mindre används av människor och som inte är inhägnade eller låsta. 

Användningen i sin tur bottnar i begreppet tillgänglighet. Parker och offentliga grönområden 

innehåller förutom en social funktion även ekologiska, ekonomiska och kulturella 

dimensioner som jag kommer att argumentera för senare i studien.  

2.2 Geografisk avgränsning 

Studien har ämnat studera Stockholm stads förtätningsideal i relation till parker och 

grönområden. Fokus i denna studie har varit på innerstaden som innefattar följande 

stadsdelsområden; Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm, Marieberg, Kristineberg, Gamla 

stan samt Södermalm (se karta).  
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Figur 1. Studiens geografiska avgränsning innefattar de områden som omges av rödmarkering. Källa: 

http://kartor.stockholm.se/bios/dpwebmap/cust_sth/sbk/compplan/cust_sbk/Plan.html 

 

Den geografiska avgränsningen i denna studie är Stockholms innerstad med reservation för att 

det krävs ett bredare geografiskt perspektiv i de som diskussioner som följer i denna studie. 

Diskussioner om förtätning, parker och grönområden gäller i regel även för ytterstaden. 

Stockholms invånare får idag ta del av värdet med stadens korta avstånd och tillgänglighet till 

parker och offentliga grönområden. De värden som dessa områden tillför är dock även viktiga 

för invånare som nödvändigtvis inte bor i innerstaden men som vistas där. Studien ämnar 

undersöka innerstadens parker och offentliga grönområden men tillgängligheten gäller alla 

stadens invånare och besökare.  

http://kartor.stockholm.se/bios/dpwebmap/cust_sth/sbk/compplan/cust_sbk/Plan.html
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3. Metod och metodkritik 

Studien har använt sig av fem huvudsakliga metoder för att besvara frågeställningarna. Det 

empiriska materialet handlar i första hand om kvalitativa metoder i form av semistrukturerade 

informantintervjuer med kompletterande telefon- eller e-postintervjuer. Vidare genomfördes 

en mindre utfrågning av människor i parken Humlegården, Östermalm. Parallellt har en 

litteraturundersökning genomförts samt analys av program, styrdokument och planer skapade 

av kommunala, regionala och statliga myndigheter.  

3.1 Kvalitativa forskningsintervjuer 

Kvalitativa forskningsintervjuer medför flertalet fördelar i en studie som denna. Intervjuer är 

konversationer med ett syfte där fördelen ligger i att forskaren kan föra en djupare diskussion 

än vad som är möjligt vid exempelvis enkätundersökningar (Valentine, 2005). Möjligheter har 

funnits och utnyttjats av att gå tillbaka till frågor och diskutera svaren från andra perspektiv. 

De svar som utvunnits från de varierande frågorna har analyserats där den huvudsakliga 

betydelsen ligger i ord och mening snarare än statistik. Målet har varit att förstå, utreda och 

noggrant undersöka hur olika aktörer ser på ämnesområdet utifrån deras egna perspektiv och 

visioner. Den kvalitativa forskningsintervjun handlar just om att försöka förstå världen från 

intervjupersonens synpunkt (Kvale, 2002) innan man ger sig in på vetenskapliga förklaringar.  

 

Den information som inhämtats tolkas och bygger på informantens direkta uttalanden i första 

hand men har sedan utvecklats vidare i dialog, empiriskt material och teorier i enlighet med 

Dalens (2007) teorier om intervju som metod. Tolkningen genomgår flera led från att vara 

beskrivande förståelse till vad som egentligen menas med tolkningen av förståelsen för att till 

sist bottna i en mer teoretisk förståelse av det studerade området (Dalen, 2007).  

 

Det som är gemensamt för all kvalitativ forskning är att den har ett tolkande angreppssätt till 

dataunderlaget. Ett angreppssätt som bygger på att människan skapar eller konstruerar sociala 

verkligheter för att ge mening åt sina erfarenheter (ibid.). Problematiken ligger i att dessa 

verkligheter inte är entydiga utan mångfacetterade, något som var märkbart i denna studie, de 

kan ergo tolkas på olika sätt (ibid.). Detta faktum har beaktats och lyfts fram i resultatet av 

frågeställningarna.  

3.2 Semistrukturerade informantintervjuer 

För att undersöka hur man arbetar med förtätning i relation till parker och offentliga 

grönområden i huvudstaden intervjuade jag totalt tio personer (se kapitel 12 ”E-

postintervjuer”; ”Samtalsintervjuer” och ”Telefonintervjuer”) som antingen arbetar med, 

forskar kring eller är allmänt sakkunniga i frågor som rör stadsbyggnad, landskapsarkitektur 

och stadsplanering. För alla studier som använder sig av semistrukturerade intervjuer som 

metod finns ett behov av att utarbeta en intervjuguide (Dalen, 2007). Intervjuguiden 

innehåller centrala teman och frågor som gemensamt har som syfta att täcka de mest 

essentiella områdena för studien (ibid.). Den utarbetade intervjuguiden i denna studie ändrade 
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innehåll varefter kunskap, nya perspektiv och nya frågor tillkom under processens gång. Att 

intervjufrågorna varit semistrukturerade innebär att det inte existerat något frågeformulär som 

använts vid samtliga intervjutillfällen med reservation för att vissa grundfrågor/teman mer 

eller mindre rotat sig. Semistrukturerade intervjuer med tjänstemän, representanter från 

organisationer och politiskt arbetande individer som antingen är för eller emot en viss typ av 

stadsutveckling genererar i regel bättre insikt än vid frågeformulär (Parfitt, 2005). Denna 

studie har tillämpat områdesprincipen, en princip som bygger på att forskaren inleder 

intervjutillfället med perifera frågor för att successivt lyfta fram allt viktigare frågor (ibid.). 

Resultatet av användningen av områdesprincipen var i efterhand lyckad och bidrog till att 

öppna upp samtalet för intressanta diskussioner. 

 

Studiens urval av informanter har valts med vikten av att få olika perspektiv på vad som äger 

rum i stadens planerade områden där förtätning genomförs. Vidare var det av stor vikt att 

intervjua informanter med olika perspektiv på geografisk skala. Detta är något som Valentine 

(2005) understryker vikten av, denne menar att perspektiv på lokal, regional, nationell och 

global är en central aspekt i själva urvalsprocessen. För studien applicerades detta i urvalet 

genom att bland annat intervjua tjänstemän på stadsdelsnivå till landskapsarkitekter med 

nationellt spektrum. Det har funnits en strävan efter maximal variation i detta fenomen i 

urvalet av informanter.  

 

Planering, genomförande och förvaltning av bebyggelse, anläggningar och områden är 

varierande delar av samma process (Nyström, 2003) och planeringen är inte färdig när 

byggandet startar. Det har därför varit betydelsefullt att forma ett urval som speglar de olika 

delarna av denna process. Samtidigt är all planering i allmänhet ett uttryck för maktutövning – 

likväl diskussionerna om planering. Planeringen kan därför aldrig vara objektiv och det är 

viktigt att förstå olika aktörer och deras enskilda intressen (Nyström, 2003). Detta var viktigt 

att ha i åtanke i tolkningen av informanternas svar likväl som det är viktigt för läsare av 

studien att ha i minne.  

 

De egenskaper som informantintervjuerna innehar har gjort dem nyttiga i min studie där ett 

nyckelord i egenskaperna handlar om överblickbarhet av relevanta händelser och kategorier. 

Användningsområdet av informantintervjuer är såväl brett som mer djupgående.  

Svarspersonerna ses som sanningssägare vars uppgift är att bidra med information om hur 

verkligheten är beskaffad som inte framgår i litteratur, forskning, planer och program 

(Esaiasson et al., 2007). De lämpar sig väl för denna typ av studie eftersom den teoretiskt 

bygger på att ge skildringar av händelseförlopp och processer (ibid.). Grundtanken har varit 

att informanterna tillsammans ska kunna bidra med olika delar av pusslet om förtätningens 

påverkan på parker och offentliga grönområden – dåtid, nutid och framtid. De transkriberade 

materialet från de semistrukturerade informantintervjuerna har använts som källor och har 

tillika granskats och prövats utifrån källkritiska principer (ibid.). Informantintervjuerna har 

tillsammans litteraturundersökning, vetenskapliga artiklar och utfrågning av människor 

besökandes en park i Stockholm legat till grunden för resultat och analys i denna studie.  
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3.3 Telefon- och e-postintervjuer 

Som ett komplement till de semistrukturerade informantintervjuerna har jag genomfört ett 

fåtal telefon- och e-postintervjuer. Dessa har genomförts av anledningen att informanten 

antingen inte kunnat, eller velat delta i en samtalsintervju öga mot öga. Målet och syftet med 

dessa har dock varit att uppnå samma resultat och värden i form av faktabaserat underlag som 

samtalsintervjuerna.  

 

Lisa Togeby (1989) har dock i undersökningar kommit fram till att det kan ge en högre grad 

av engagemang och högre frekvens av politisk aktivitet vid avsaknaden av personlig kontakt 

mellan intervjuare och intervjuad (Togeby, 1989 i Esaiasson et al., 2007). Det var märkbart 

under förfrågan om intervju att svarspersoner inte alltid föredrog att frågas ut med min 

primärt valda datainsamlingsmetod men att de kunde tänka sig att ställa upp när utfrågningen 

genomfördes på ett annat sätt, via telefonintervjuer exempelvis. Möjligheten till kontroll över 

svarssituationen var av naturliga skäl störst vid samtalsintervjuer följt av telefonintervjuer där 

e-postintervjuer var klart svagast, såväl innehållsmässigt som kontrollmässigt. Personliga 

intervjuer innebär en större insyn i om svarspersonen använder hjälpmedel och förberedda 

svar. Studien har även beaktat rekommendationer av att avsluta en telefonintervju efter 

ungefär 15 minuter och personliga intervjuer under en timme (Esaiasson et al., 2007).  

3.4 Observation 

Denna studie innehåller ett stickprov för att redogöra eventuella åsiktsskillnader mellan 

politiska styrdokument, planer och program gentemot besökare av parker i Stockholm. Detta 

skedde osystematiserat och genom spontana frågor beträffande stadsbyggnadsdoktrinen 

förtätning. Metoden kan ses som ett inslag i studien där perspektivet på gräsrotsnivå inte 

nödvändigtvis överensstämmer med den fysiska planeringen av staden. Detta anses som ett 

sidospår i studien eftersom standardiserade plananalyser av tjänstemän med egna kontexter 

kan skilja sig mellan vad invånare och besökare har för uppfattning om förtätning och 

offentliga gröna rum i staden.  

3.5 Litteraturundersökning 

Litteraturundersökning eller litteraturstudier har legat till grund för den teoretiska 

diskussionen i studien. Det upplägg som litteraturundersökningen applicerat utgår från 

Flowerdew’s artikel ”Finding previous work on the topic” (2005) i vilken det listas ett antal 

taktiska drag som varit behjälpliga i studien. Denne poängterar vikten av att hitta relevant 

litteratur under tidigt skede i processen för att kunna utforma en grund att stå på. En fördjupad 

litteraturundersökning kan sätta det empiriska materialet i en större kontext (Flowerdew, 

2005).  

 

Den litteratur som inhämtas består av vetenskapliga artiklar, monografier och 

sammanläggningsavhandlingar. För litteraturundersökningen har olika databaser använts och 

där sökord som använts varit: compact city, density, urbanization, inner-city development, 

parks, green areas, green spaces på engelska samt svenska sökord som: förtätning, 
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urbanisering, innerstadsutveckling, parker, Stockholms parkprogram, offentliga 

grönområden, konflikter, stad och grönska.  

3.6 Etiska reflexioner 

Ett förekommande problem vid kvalitativ intervjuforskning är de etiska dilemman som kan 

uppstå framförallt innan och under intervjuprocessen (Dalen, 2007). Studien har följt de krav 

på information som i enlighet med Svensk författningssamling (SFS, 2003) om etikprövning 

av forskning som avser människor där informanten skall informeras om:  

 

 den övergripande planen för forskningen, 

 syftet med forskningen 

 de metoder som kommer att användas 

 de följder och risker som forskningen kan tänkas medföras  

 vem som är forskningshuvudman 

 att deltagande i forskningen är frivilligt, samt 

 forskningspersonens rätt att när som helst avbryta sin medverkan 

 

Studien har applicerat tillvägagångssättet med introduktionsbrev till informanter (Dalen, 

2007). Forskaren ska i ett introduktionsbrev redogöra för syftet med projektet, vilka metoder 

som kommer att användas samt hur resultaten till viss del presenteras och förmedla (ibid.). 

Lokal kunskap har fått utstå kritik som trycker på det faktum att denna kunskap ofta 

romantiseras, dock kan denna erfarenhetsbaserade kunskap vara central vid praktisk 

implementering där exempelvis vetenskaplig forskning och teorier anses vara mindre lämpad 

för att studera generella mönster (Corell och Söderberg, 2005).  

 

Man kan vidare argumentera för forskarens roll i skapandet av en studie i allmänhet och vid 

intervjutillfället i synnerhet. Burawoy (1998) menar exempelvis att objektivitet inte existerar 

vid skrivandet av en rapport eller uppsats. Vidare kan man argumentera för att jag, i egenskap 

av studerande påverkade intervjusituationen på samma sätt som jag blev formad av den. De 

utvalda informanter jag valde att intervjua arbetar många med yrken jag en dag hoppas få 

titulera mig som i huvudstaden. De kontexter som byggs upp därefter vid intervjutillfället 

hade säkerligen därför betydelse även om man inte tänker på det vid själva samtalet.  
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4. Material 

Det material som utöver vetenskapliga artiklar använts i studien är program, styrdokument, 

policyer och till viss del även lagstiftning. Materialet har använts för att få en djupare inblick i 

rådande målsättningar, strategier, rekommendationer och visioner för stadens förtätningsideal 

och parker samt offentliga grönområden. Detta material har i resultatdelen ställts emot övrigt 

empiriskt material och den teoretiska diskussionen. Statliga, regionala och lokala 

planeringsunderlag utgör viktiga funktioner i den fysiska planeringen (Stockholm stad, 2006) 

och används av staden för att bland annat optimera värden och investeringar i park- och 

naturmark vilket kräver en överblick av planeringen samt grönstrukturen som helhet (ibid.). 

Förtätningsbehovet drivs framförallt av politiska målsättningar för en hållbar utveckling och 

är framförallt synbar i översiktsplanen och detaljplaner (Regionplanekontoret, 2009). Detta 

avsnitt kommer att diskutera de mest centrala programmen, dokumenten, policyer och 

lagstiftning som präglar stadens förtätningsideal och parker samt offentliga grönområden.  

4.1 Stockholms översiktsplan 

Stockholms nuvarande översiktsplan ”Promenadstaden” från år 2010 innehåller strategier för 

hur och var man ska förtäta Stockholm. Den redogör även, om än dock luftigt, för strategier 

gällande parker och offentliga grönområden i förhållande till förtätningsprocessen 

(Stockholm stad, 2010). Stadsidealet förtätning var redan vid föregående översiktsplan från år 

1999 en stadsutvecklingsnorm. Den tidigare översiktsplanen innehöll en tydlig strategi på att 

bygga staden inåt (Stockholm stad, 2010) samt att bevara grönområdena (Borg, muntlig 

kommentar, 2013-04-08). En översiktsplan är ingen bindande dokument men den har – och 

fortsätter influera planeringen både i stort och smått genom strategier, detaljplaner, 

områdesbestämmelser och enskilda byggprojekt. För en mer ingående utläggning och analys 

av översiktsplanen se kapitel 6.  

4.2 Stockholms parkprogram 

Stockholm stads parkprogram är ett handlingsprogram skapat av markkontoret i Stockholm 

stad som detaljerat går in på planeringen, ritningar, byggnadsformer och allmän skötsel om 

park- och naturmarken i staden (Stockholm stad, 2006). Parkprogrammet är en satsning på 

parker och grönområden i samband med att staden förtätas (ibid.) och inkluderar mål, råd och 

riktlinjer för park- och naturmark (ibid.). För en längre utläggning, diskussion och analys av 

parkprogrammet se kapitel 6.  

4.3 Miljöskydd och relevant lagstiftning 

Miljöbalken 

Miljöbalken reglerar miljö- och hälsofrågor och innehåller bland annat bestämmelser om 

hushållning med mark- och vattenområden av särskilt stora natur- eller kulturvärden samt för 

områden med särskild betydelse för friluftslivet. Vissa områden som är speciellt värdefulla får 

ett särskilt starkt skydd – exempelvis natur- och kulturreservat (Stockholm stad, 2006). Vid 
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exploatering finns krav på att förslag till bebyggelse i känsliga områden ska innehålla en 

miljökonsekvensbeskrivning som identifierar, beskriver och bedömer konsekvenserna av 

verksamhetens effekter på människor, djur- och naturliv bland annat (ibid.).  

 

Plan- och bygglagen 

Utformningen av bebyggelsemiljö ska enligt PBL utformas på ett sätt som gör att behovet av 

parker och grönområden tillgodoses och att särskilt värdefulla natur-, kultur och miljövärden 

ges ett ökat skydd (Stockholm stad, 2006).  

 

Miljömål 

Sveriges riksdag antog på nationell nivå år 1999 nationella miljömål där miljömålsrådet sedan 

år 2002 genomför årliga uppföljningar av målen (Persson och Persson, 2011). Strukturen för 

miljömålen består förutom de 16 miljömål även ett generationsmål samt etappmål för varje 

miljömål (ibid.).  

 

1. Begränsad klimatpåverkan 9. Grundvatten av god kvalitet 

2. Frisk luft 10. Hav i balans 

3. Bara naturlig försurning 11. Myllrande våtmarker 

4. Giftfri miljö 12. Levande skogar 

5. Skyddande ozonskikt 13. Ett rikt odlingslandskap 

6. Säker strålmiljö 14. Storslagen fjällmiljö 

7. Ingen övergödning 15. God bebyggd miljö 

8. Levande sjöar och vattendrag 16. Ett rikt växt- och djurliv 

 

Miljömålen har haft stor betydelse för svensk planeringspolitik och praktik de senaste 

årtiondena. Stadens förtätning i relation till miljömålen avser framförallt standarderna om 

luftkvalitet och god bebyggd miljö (Ståhle, 2005). Arbetet med miljömålen kräver 

samordning på nationell nivå och regeringen har utsett naturvårdsverket för den uppgiften. 

Deras uppdrag är att samordna information om arbetet och processen rörande miljömålen till 

regering, riksdag, förvaltningar, företagare, massmedia samt intresseorganisationer (Persson 

och Persson, 2011). Naturvårdsverket har konstaterat att friluftslivet bygger på en tilltalande 

natur där man betonar vikten av mindre parker i städer samt att större och mer 

sammanhängande grönområden är av särskilt stor betydelse (Ståhle, 2005). Arnstberg (2005) 

menar att när hotade djurarter försvinner, sjöar försuras och haven drabbas av övergödning 

följt av en växthuseffekt och klimatförändringar kan man koppla samman detta med ett 

expanderat stadslanskap, motsatsen till den täta staden. 

 

På regional nivå har landets länsstyrelser i uppgift att samordna arbetet med miljömålen och 

att precisera och belysa målen ur ett regionalt perspektiv (Persson och Persson, 2011). 

Länsstyrelsen arbetar för att utveckla mål för sin egen region tillsammans med berörda aktörer 

som kommuner och näringsliv (ibid.). På den lokala nivån i Stockholm är kommunen ansvarig 
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för att åstadkomma en bra livsmiljö för både människan, djur- och växtliv samt att ta arbetet 

med miljömålen på en mer lokal nivå (ibid.).  

 

Befolkningstillväxten och den tilltagande urbaniseringen skapar områden som ur ekologiskt 

perspektiv är den största förändringen av de naturliga ekosystemen (ibid.). Ekonomi och 

konsumtion sätts i fokus i städerna där en strävan av att maximera flöden av energi och 

materia på en allt mindre yta eftersträvas. Städer kan inte ta sin produktion från parker och 

andra gröna områden som existerar i staden (ibid.). Vidare kan inte utsläpp i mark, vatten och 

luft begränsas inom stadens gräns och det spekuleras i att miljöer som parker och offentliga 

grönområden likt naturresursfrågan och produktion något perifert i framtiden (ibid.).  

4.4 Boverket 

Boverket har i ett stort antal publikationer behandlat stadsidealet förtätning i relation till 

parker och offentliga grönområden. Dessa har varit relevanta för studien då materialet speglar 

rösten en övergripande förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö, planering, boende 

och hushållningen av mark- och vattenområden (Boverket, 2013). Publikationer av Boverket 

som använts i resultat- och analysdelen i denna studie är ”Stadens parker och natur” (1994); 

”Gröna områden i planeringen, handbok” (1999); ”Stadsplanera – istället för trafikplanera och 

bebyggelseplanera” (2002); ”Hållbar utveckling av städer och tätorter i Sverige – förslag till 

strategi” (2004) samt ”Bostadsnära natur” (2007).  

 

Boverket menar att städer sedan år 1994 i Sverige arbetar alltmer frekvent för en förtätning av 

de centrala delarna av staden för att skapa energieffektiva och hållbara städer (Boverket, 

2004). Det finns en strävan att undvika fortsatt stadsutglesning för att frambringa mer 

kompakta städer för att minska avstånd och kostsamma transportbehov (Boverket, 2007). Att 

förtäta städer genererar teoretiska möjligheter till en mer effektiv användning av befintlig och 

framtida infrastruktur och skapar mer städer med mer blandad och funktionell struktur som i 

sig ska gynna den hållbara utvecklingens tre dimensioner (Boverket, 2007).  

4.5 Samfundet S:t Erik 

Samfundet är en ideell förening vars uppgifter är att sprida kunskap om Stockholms historiska 

värden samt att verka för att historiska och konstnärliga krav tillgodoses i stadens utveckling 

(Samfundet S:t Erik, 2013). Deras mest relevanta publikation i ämnet är Stockholm den gröna 

storstaden från år 2009 där forskare, tjänstemän och sakkunniga diskuterat vad en grön stad 

faktiskt innebär och vilka problem som följer med Stockholms pågående stadsutveckling.  

4.6 Källkritik 

Samhällsvetenskaplig forskning bygger på hänsyn till så varierat och mycket källmaterial från 

mångahanda källor som det är möjligt utifrån den tidsbegränsning som råder (Esaiasson et al., 

2007). Ett skäl till detta är att det underlättar en utkristallisering av sanningen desto mer 

material som jämförs i en analysdel (ibid.). Mångfald i materialet har i denna studie 

eftersträvats och utöver tidigare nämnda publikationer, planer och program har studien sökt 
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information i tidningsartiklar, tidigare forskning rörande ämnet, statistik och intervjuer för att 

skapa en skarpare bild och ökad trovärdighet. Jag ser en stark fördel med mångfald i urvalet 

av källor då jag kunnat dubbelkolla berättelser med olika typer av källmaterial och fakta.  

 

Material och litteraturstudierna har i första hand utgått från svenska förhållanden och 

exempel. Internationella exempel bidrog i första hand till en större förståelse över begreppet 

förtätning och parkens roll i staden och breddade förståelsen i ämnena. De svenska 

kommunala planeringsförhållandena är karaktäristiska för vårt sätt att utveckla städer och 

grundas i en specifik kontext med en egen planeringstradition – något jag haft i åtanke i 

internationella jämförelser.  

 

Den utvalda litteraturen fyller en representativ funktion för det material som finns att tillgå 

om förtätning, parker och offentliga grönområden och dess funktion i dagens städer. Urvalet 

har i samstämmighet med studier av olika styrdokument, planer och program hjälpt till att 

skapa ett material värdigt att utforma en teoretisk diskussion. 

 

En aspekt som studien tagit hänsyn till är hur pass oberoende en aktör är, det är relevant att 

diskutera program och publikationer från organisationer med egna agendor. Material från 

Boverket och Samfundet S:t Erik har inte varit öppen för vetenskaplig granskning och kan 

inte säkerställas som lika sanningsenliga som den vetenskapliga forskning som använts. 

Materialet används istället för att beskriva åsikter, idéer och tillvägagångssätt – inte helt olikt 

samtalsintervjuernas funktion. Lagstiftning och mer detaljerad – värdebaserad information 

vars syfte är att beskriva och redovisa värden kan antas vara mer säkra källor i jämförelse. 

 

Den teoretiska diskussionen bygger bland annat på Jane Jacobs skrifter om parkens roll och 

funktion i städer från hennes skrift ”The Death and Life of Great American Cities” (1961). 

Man kan tolka det som en nackdel att den än idag präglar stadsutveckling och planering och 

att den på grund av ålder spelat ut sin roll i studier rörande förtätning och offentliga 

grönområden. Med årens gång har hennes tolkningar, åsikter och analyser dock ständigt varit 

öppen för diskussion, något som bör säkerställa en viss trovärdighet då kritiken stått i skuggan 

av berömmen. Hennes skrift har granskats och sedermera kompletterats med ny forskning och 

nya teorier vilket torde innebära att resultatet blir vidsträckt och innehållsrikt. 
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5. Teoretisk diskussion 

Detta avsnitt diskuterar ett antal teoretiska antaganden i förhållande till vetenskaplig forskning 

rörande stadsidealet förtätning – dåtid och nutid. Samhällvetenskapliga teorier och metoder 

modifieras i takt med att samhället förändras för att vetenskapen ska vara praktiskt användbar 

(Nyström, 2003). Planeringsteorier, liksom all vetenskaplig teori bygger på orsakssamband 

som antingen kan vara enkelritade i den bemärkelsen att de är en direkt följt av tidigare 

handlingar eller mer komplexa om utvecklingsmöjligheterna är flera (ibid.). Det finns två 

specifika planeringsteorier, en behandlar teorier om planering för att studera utveckling. Den 

andra berör teorier för planering som syftar till att utveckla metoder som sedermera kan 

användas inom praktisk planering. Bägge inriktningar förutsätter varandra eftersom analys av 

planeringsprocessen är nödvändig för att det ska vara möjligt att förstå hur planeringen ska gå 

till (ibid.). Studien har därför en teoretisk diskussion rörande stadsidealet förtätnings 

uppkomst och teoretisk funktion. Därefter följer en diskussion rörande förtätningens relation 

till grönska i allmänhet för att sedan följa diverse resonemang rörande parkens roll och 

funktioner i staden. Målet med förtätning är att skapa en mer hållbar stad och därför dyker 

studien ner i det svårdefinierade begreppet hållbar utveckling. Den teoretiska diskussionen 

avslutas med en granskning av planeringsprocessen för förtätning i relation till parker och 

offentliga grönområden.  

5.1 Stadsideal mot tätare städer 

Planeringssystemen som dominerat 2000-talet är förtätning och stadsutglesning, såväl i den 

offentliga debatten som i praktiskt genomförande. Dessa strategier har olika effekter på 

stadens struktur i allmänhet och på parker och offentliga grönområden i synnerhet. Dessa 

effekter har framkallat låsningar i planeringen – inte minst när det gäller exploatering av 

grönområden (Ståhle, 2008). Den täta staden som stadsbyggnadskoncept har sitt ursprung 

inom den hållbara stadsutvecklingsmetodiken (Eriksson och Karlsson, 2012) och begreppet 

förtätning har en stark position inom vårt sätt att planera städer (Berghauser et al., 2005). 

Trenden tillkom främst via EU-rapporten ”The Green Paper on the Urban Environment” från 

år 1990 där budskapet var att hållbarhet var detsamma som stadsmässighet (Rådberg, 2003). 

Detta innebar att förtätning genom stadsmässighet sågs som lösningen på byggandet av det 

hållbara samhället (ibid.).  

 

Forskningsområdet för teorier, modeller och fallstudier som involverar förtätning är stort – 

begreppet framgår oftast i relation till stadsutglesning som mer utförligt diskuteras nedan. Den 

nuvarande debatten där den täta staden står i motsats till stadsutglesning visar att en mer 

kompakt stad föredras som ett alternativ för nutida och framtida stadsplanering och ses som 

den modell som enligt teoretiker och forskare har störst möjlighet att skapa hållbara städer 

(Hardy, 2004). Det finns exempel på såväl bra som mindre bra förtätning och jag kommer att 

argumentera i studien för att all förtätning inte är bra förtätning. 
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Stadsutglesning 

Stadsutvecklingen har länge påverkats av en expanderande transportsektor och ökade 

möjligheter att kunna transporter människor och produkter över större arealer. Detta har lett 

till glesare och mer utspridda städer. Människans rörelsefrihet i och med bilismens intåg inom 

stadsutvecklingen har skapat mer funktionsuppdelare städer som sträcker sig över stora ytor 

(Arnstberg, 2005). Att planera utifrån en glesare stadsstruktur beskrivs med det engelska 

begreppet ”urban sprawl” som översatt betyder stadsutglesning (ibid.). Stadsutglesning 

innebar större avstånd mellan boende, kommersiell service, rekreation, shopping och övriga 

funktioner vilket genererar större mängd energiåtgång genom att människor måste ta sig 

mellan dessa funktioner (Saaty och Sagir, 2012). 

 

Stadsutglesningen är dock ingen fast produkt utan en process i vilken befolkningen tar ett 

urbant områdes infrastruktur, social service och arbetsmarknad i anspråk och sprider ut sig 

mer och mer (Saaty och Sagir, 2012.). Ett vanligt argument mot stadsutglesning är att göra en 

distinktion mellan minskad tillväxt och glesare städer (ibid.), det vill säga att en tätare stad 

gynnar ekonomisk tillväxt mer än en glesare. Stadsutglesningens absoluta fördel ligger dels i 

valfriheten att kunna bosätta sig på olikartade platser och områden samt att forskningen pekar 

på att människors bostad i regel har en bättre kvalitet i glesare städer än i den urbana, täta 

staden (ibid.). Stadsutglesning kan – trots sina negativa följder – stå för något positivt i vår 

postmoderna tid. En stadsutglesning är en slags demokratisering av staden, en 

stadsbyggnadsideologi som negligerar hierarkierna och löser upp stadskärnans förtryck av 

periferin (Arnstberg, 2005). Med ett västeuropeiskt perspektiv kan man urskilja att större 

städers centrala delar i mycket liten utsträckning har förslummats och fortsätter öka i 

attraktivitet för boende och arbete (ibid.). Grundbulten med stadsutglesning var att skapa ett 

mer hälsosamt liv för stadens invånare – något som i ett bredare klimatperspektiv blev 

problematiskt då det totala bilberoendet skapade motsatsen (ibid.).  

Förtätning 

Det planeringsideal som präglar städernas struktur idag är förtätning som kommer i från 

engelskans ”densification”. Den täta staden blev en motreaktion till utglesningen av 

stadsrummet. Den täta staden har i nutida stadsplanering blivit synonymt med den hållbara 

staden. Den vetenskapliga forskningen rörande förtätning visar att två tredjedelar av världens 

befolkning kommer att leva i städer. Denna massmigration eller urbanisering skapar stora 

utmaningar för samhällsplaneringen i strävan efter hållbar utveckling (Saaty och Sagir, 2012). 

De åtgärder som kommer att krävas för att tillmötesgå befolkningstillväxten kräver samtidigt 

känslighet i bevarandet av kulturarv, historiska landmärken och grönområden samt till redan 

befintlig bebyggelse som redan formar struktur och utveckling (ibid.).  

 

Den täta staden är i teorin klimatmässigt som ekonomiskt lönsam, strategin skapar effektivare 

transportmöjligheter och minskar resvägen för motordriven trafik (Adams, 2009). 

Vetenskapliga undersökningar stödjer teorin och visar på att en tät stad även i praktiken 

minskar den totala mängden persontransporter i jämförelse med en gles stad (Hagberg et al., 
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1997). Dessutom medför den täta staden sociala förbättringar för allmänhet genom ökad 

trygghetskänsla genom passiv övervakning (Adams, 2009). Det är emellertid inte självklart ur 

ett ekologiskt perspektiv att förtäta och att planera bebyggelse för att minska bilberoendet. 

Förespråkare för den täta staden har underskattat medborgarnas generella billängtan. Det enda 

man kan vara säker på är att trafikköerna ökar (Arnstberg, 2005).   

 

Den successiva förändringen som förtätning medför handlar i första hand om en ökad 

exploatering i samverkan med bebyggelse och karaktäriseras av något fysiskt (Le Veau, 

2012). Den framtida och bärkraftiga staden beskrivs som tät med korta avstånd mellan 

bostäder service och arbetsplats, denna struktur enar dagens forskare och sakkunniga. 

Diskussionerna handlar istället om huruvida den täta staden är hållbar utifrån fler aspekter än 

den klimatmässiga och ekonomiska (Hagberg et al., 1997). Att förtäta en stad innebär att man 

fyller igen ytor som inte är bebyggda – ett faktum som bevisats orsaka kontroverser på 

demokratisk, social, ekologisk, estetisk och kulturhistorisk nivå (ibid.). Det finns emellertid få 

bebyggda markområden som idag kan utnyttjas mer effektivt med hänsyn till ovanstående 

nivåer eller värden. Det existerande trycket mot stadens fria ytor tros bero på den ekonomiska 

lönsamheten som exploatörer ser i attraktiva delar av städer (ibid.). Det gäller samtidigt att se 

långsiktigt när friytorna värderas i stadskärnorna med tanke på de egenskaper de gröna 

oaserna har i staden (ibid.). 

 

”Under 1980-talet har planerarna bedrivit en formlig klappjakt på obebyggda 

ytor i befintliga stadsarkitekturer. Många naturområden som tidigare betraktats 

som sakrosankta har strukit med. Denna process pågår fortfarande och en 

kartläggning av den skulle bli ett viktigt bidrag till aktuell stadsbyggnadsdebatt”- 

Hall (2005:247)  

 

Den täta stadens förmodade hållbarhet fortsätter vara en diskussion mellan forskare, 

tjänstemän, politiker och andra samhällsaktörer (Burton, 2000). Förtätning genererar fler 

människor på samma yta, något som kan orsaka trängsel och ökad belastning på parker och 

offentliga grönområden (ibid.). Man kan tolka det som att det finns en gräns för hur långt en 

stad i teorin kan förtätas. När staden blir för tät, bullrig och förorenad tenderar den att bli 

oattraktiv (Ståhle, 2005). Stadsidealet mot ett mer hållbart samhälle genom att implementera 

idéerna om förtätning riskerar därför att kunna bli en av huvudanledningarna till att staden får 

minskade kvalitéer när staden och omkringliggande områden blir utarmade (ibid.). Även om 

idén om förtätning i städerna är ifrågasatt har den vunnit stor uppmärksamhet och stöd som 

planeringsteori (Masnavi, 2000).  

Det mångfacetterade stadsidealet 

Det föreligger varierande sätt att förtäta en stad på likväl som det finns diskussioner om att 

begreppet i sig självt bör ersättas med andra – liknande strategier. Lindholm (2003) 

argumenterar i sin artikel ”Vi ser inte staden för bara hus och parker” för att det i grund och 

botten inte handlar om att bygga tätt eller glest. Att man istället för den täta staden bör 

fokusera på den intensiva staden. Han menar att en stad innehar höga kvalitéer som inte 
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nödvändigtvis beror på husen och torgen, det fysiska således, utan på den verksamhet som 

existerar och gör sig närvarande i omgivningen (Lindholm, 2003). Vidare diskuterar han att 

förtäta städer genom exploatering av övergivna industritomter, asfalterade ytor och 

oexploaterade naturområden inte per automatik skapar innerstadens kvalitéer (ibid.). En 

högexploaterad yta med enbart kontor eller enbart bostäder skapar inte det som stadslivet 

kännetecknas av menar Lindholm – dynamik, mångfald och förändring (ibid.). Staden är 

fortfarande en plats där det både behövs intensiva och lugna miljöer för att uppnå maximal 

potential (ibid.).  

 

En forskare som vill göra skillnad mellan fysisk täthet och upplevd täthet och lyfter fram 

svårigheten med begreppet förtätning är Cheng (2010). Denne menar att problematiken ligger 

i att begreppet förtätning existerar i olika sammanhang och ämnesområden vilket skapar 

risker för missförstånd i planeringsprocessen (Cheng, 2010). Berghauser et al. (2005) menar 

däremot att begreppet täthet eller förtätning saknar forskningsgrund helt och hållet eftersom 

de differentiella sätt man mäter täthet inte visar allt som förtätning innehåller (Berghauser et 

al., 2005). Johansson (2001) poängterar vikten av frågorna ”hur” och ”var” förtätning sker – 

där förtätningen kan öka förutsättningarna för ett hållbart samhälle i vissa städer och vissa 

stadstyper medan det kan ge motsatt effekt på andra (Johansson, 2001).  

 

David Sim (2009) menar – i enlighet med ovanstående - att täthet inte ensamt skapar 

hållbarhet och människovänliga städer. Han argumenterar för en mer effektiv användning av 

urbana ytor tillsammans med en blandning av funktioner (Sim, 2009). Det mest ideala menar 

han vore att människan i staden ska kunna få sina behov tillfredsställda inom maximalt 5-10 

minuter från bostaden med gångavstånd – således är avståndet nyckeln för hållbar förtätning. 

Det vardagliga livet i staden kommer att öka möjligheten till sociala interaktioner, trygghet, 

kulturell rikedom och positiva stimulanser för människans sinnen (ibid.).  

Förtätning eller grönska 

Den täta staden innebär en minskad mängd grönområden som i sin tur leder till minskad 

möjlighet att bevara naturlig vegetation och plats för rekreation i urbana miljöer (Tyrväinen et 

al., 2005). Den minskade arealen grönområden leder till ett ökat besökstryck på befintlig 

grönstruktur och riskerar en överanvändning av de offentliga grönområdena vilket resulterar i 

kostsam förvaltning (ibid.). Med en kontinuerlig befolkningstillväxt ökar trycket på naturliga 

miljöer som parker och offentliga grönområden, Szirmai (2005) menar att utan teknologisk 

förändring eller annat synsätt på våra grönområden i städerna förlorar vi dem. Samtidigt kan 

en befolkningstillväxt öka trycket för en teknologisk utveckling likväl som att perspektiven 

och synsätten förändras (Szirmai, 2005), en påtvingad och nödvändig påföljd. Miljöproblem – 

som en minskning av parker och offentliga grönområden på ett sätt är – är inte enbart följder 

av befolkningstillväxt utan även av icke effektiva planeringslösningar. En alltför stor 

inflyttning eller befolkningstillväxt om så vill kan dock försvåra redan existerande problem 

(ibid.).  
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Förtätningen har fått och kommer att fortsätta förändra strukturer och markanvändning i 

städerna, detta gäller inte minst grönskan i form av parker och offentliga grönområden. För att 

förstå hur styrande makter har tänkt är en kortare historisk introduktion nödvändig. Grahn 

(1985, 1986) och Sorte (1985) fann fenomenet grönska i förhållande till förtätning aktuellt 

redan i mitten av 1980-talet i de svenska städerna. Deras arbete är än idag aktuellt då de visar 

ett historiskt perspektiv på samhällsutvecklingen. De lyfte fram den politiska, ekonomiska och 

sociala problematiken i ”Grönplanering för människor” (1986) och ”Hur används parken? Om 

organiserade gruppers bruk av grönområden” (1985) där Grahn står som ensam författare. 

Trenden vid denna tidpunkt ända fram till 2010 var att det var det ekonomiska perspektivet 

som styrde, något jag även argumenterar för senare i studien. Förtätningen har setts som 

ekonomiskt lönsam och ny bebyggelse kan ske på parkmarker och andra områden (Grahn, 

1986). Kommunens kostnader att anlägga och sköta parkerna sågs vid tidpunkten som stora 

(ibid.). Mitten av 1980-talet präglades av förtätningar som i betydande utsträckning skedde på 

mark sin tidigare sparats för friluftsliv och rekreation (Grahn och Sorte, 1985). Denna mark 

togs i anspråk utan att beslutsfattarna hade haft tillräckliga möjligheter att kunna väga in de 

aktuella områdenas betydelse hos städernas invånare (ibid.). Inom arkitektkretsar uppfattades 

förtätningen på grönområden många gånger som något positivt – detta grundades i en 

inställning om att människans relation till miljön skulle bli mer positiv genom avskalning och 

avstyckning av parker och offentliga grönområden (ibid.).  

 

Politiker förordade förtätning eftersom det på kort sikt skapade större ekonomisk tillväxt och 

invånarna tillika användarna av parkerna fick acceptera minskad areal. Grönytorna kostade att 

sköta och anslagen täckte enbart det nödvändigaste av skötsel. En minskad areal var från 

politisk synvinkel – i det närmaste att betrakta som en fördel (ibid.). Det gröna i staden ansågs 

ofta sakna en slagkraftighet när debatter om stadens utformning diskuterades mellan 

tjänstemän och politiker (Grahn, 1986). Människans ökade fritid löpte heller inte parallellt 

med resurserna för att skapa rekreationsmöjligheter i parker och offentliga grönområden 

(Grahn och Sorte, 1985).  

Intressekonflikter präglar förtätningen 

Sociala och ekonomiska mål integreras idag parallellt med miljömål i den översiktliga 

planeringen. Målkonflikter uppstår när de mest kostnadseffektiva strategierna och åtgärderna 

inte alltid är de mest miljövänliga eller socialt mest önskvärda (Nyström, 2003) och 

miljöfrågor har svårt att hävda sig mot de andra intressena. Grönområden i förhållande till 

förtätning ses idag mer som en integrerande del av en hållbar stadsutveckling som dels bidrar 

till support av biologisk mångfald men även för invånarnas användning och möjlighet att ta 

del av grönska i staden (Arnberger, 2012). Människor levandes i urbana miljöer har ett behov 

av tillgänglighet till naturliga miljöer och med en ökad befolkningstillväxt ökar efterfrågan på 

offentliga grönområden och parker (ibid.). Vetenskaplig forskning visar att människan i 

staden finner det attraktivt att bo i anslutning till grönska vilket även resulterat i att priset på 

bostäder ökar i värde i dessa områden (ibid.). Byggföretag och exploatörer försöker ta tillvara 

på detta genom mer bebyggelse i centrala lägen nära grönska vilket resulterar i ytterligare 

besökstryck (ibid.).  
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“Densification processes […] around these areas, increasing the local population 

with easy access to them. Seeing that distance is one important predictor in green-

space use, this results in the area being visited by more people. This process leads 

to higher use loads and adversely affects the social and physical conditions of the 

green space. Crowding, recreational conflicts, and degraded environments may 

develop through the heavy use.” – Arnberger (2012:704).  
 

Intressekonflikterna mellan den täta staden och naturområden är en realitet som 

stadsplaneringen står inför. Kupfer (2010) förespråkar en grön översiktsplan (eng. Green 

Space Masterplan) som innebär att man vid varje enskilt förtätningsobjekt ser över befintlig 

och framtida grönstruktur och dess värden så att kreativa lösningar i ett tidigt skede i 

planprocessen kan uppstå (Kupfer, 2010).  

 

Tunström (2009) använde sig i sin doktorsavhandling ”På spaning efter den goda staden – om 

konstruktioner av ideal och problem i svensk stadsbyggnadsdiskussion” en diskursanalytisk 

metod. Hon analyserade ett antal publikationer från bland annat Boverket som använts även i 

denna studie och kom fram till att det existerar motbilder i nyckelbegrepp som används i 

publikationerna. Den goda eller hållbara staden skapas genom förtätning tillsammans med 

begrepp som stadskärna och funktionsblandning (Tunström, 2009) där motsatsen var 

stadsutglesning och funktionsseparering. Problematiken ligger enligt Tunström att den 

polariserade karaktär som nämnts som en konsekvens gör att det framstår som att man 

antingen måste välja mellan den täta eller den glesa staden (ibid.). De centrala normerna som 

täthet, stadsmässighet och funktionsblandning har kommit till uttryck av den faktiska 

konstruktionen av det fysiska ideal som planeringen har idag (ibid.).  

 

Vetenskapliga artiklar som studien använt visar att den obebyggda marken, som inkluderar 

parkmark och offentliga grönområden, minskat mellan år 1970 och 1996 från 44 % till 37 % i 

svenska städer (Lövrie, 2003). Exploateringen i form av förtätning sker i regel inte 

nödvändigtvis på parker och offentliga grönområden ur ett internationellt perspektiv 

(Lundgren Alm et al., 2004). Nationellt kvarstår dock faktumet att den förtätning som 

genomförts sker oftast på gröna ytor i svenska städer (ibid.). Viktigt att komma ihåg här är 

emellertid att svenska städer generellt är glesare och grönare än andra städer (ibid.). Som en 

konsekvens av detta faktum har det skapats spänningar mellan de som argumenterar för 

förtätning och de som värnar om grönstrukturens mångfunktionella betydelse (ibid.). Det har 

uppstått en konflikt mellan två nya stadsbyggnadsideal menar Lundgren Alm et al. (2004) – 

den täta staden och den ekologiska staden. Förtätningen kontra grönskan är komplicerat såväl 

i teorin som i praktiken. Vad man kan enas om är att avvägningen mellan ekonomiska, sociala 

och ekologiska intressen i flera avseenden skapar blandade konflikter mellan aktörer som 

deltar i planeringen (Nyström, 2003).  
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5.2 Hållbar utveckling och förtätning 

Hållbar utveckling ses som det övergripande målet för samhällsplanering och miljöpolitik och 

innebär att miljösektorn inte ensam ska stå för genomföranden (Hilding-Rydevik och Skantze, 

2005). Det krävs i nutida samhällsutveckling att alla samhällssektorer ska medverka för att 

eliminera samhälls- och miljöproblem som planeringen bidragit till att skapa samt förebygga 

uppkomsten för nya problem (ibid.).  

 

Den täta staden har som tidigare illustrerat blivit synonymt med den hållbara staden. 

Vetenskaplig forskning, styrdokument, planer och program har alla försökt att definiera och 

karaktärisera en form av den täta staden och hur den påverkar den totala hållbarheten. Den 

stora debatten om hållbara städer och urbana former har fokuserat på den ökade densiteten av 

bebyggelse i städerna, att säkerställa en mixad markanvändning, begränsa stadsutglesning och 

att skapa social, ekologisk och ekonomisk blandning i städerna (Jenks, 2009).   

 

Den stora utmaningen ligger i att omsätta hållbar utveckling i praktiken; hur staden bör 

formas och förverkligas. Karaktärsdragen för en hållbar, tät stad bestäms utifrån flertalet 

kriterier och indikationer som bedöms av olika aktörer inom olika samhällssektorer (Chiesura, 

2003). Man kan exemplifiera detta med en utveckling som innebär en befolkningsökning samt 

ett bibehållande av produktions- och konsumtionsmönster är i längden ohållbar ur ett 

ekologiskt perspektiv (Arnstberg, 2005). Det avgörande för ekonomisk tillväxt är en 

ekologisk förnuftig tillväxt ur ett långsiktigt perspektiv (ibid.).  Länder och städer 

världsomfattande har valt att implementera idéerna om själva begreppet hållbar utveckling 

sedan Riokonferensen år 1992 (ibid.). Att något är hållbart betyder exempelvis att de 

ekologiska kostnaderna inte får bli för stora men begreppet utveckling ses som en ekologisk 

tvångströja – det vill säga att utvecklingen är acceptabel förutsatt att den inte förstör naturliga 

områden (ibid.). Hållbar utveckling är den utveckling som, enligt Brundtlandskommissionens 

rapport från 1987, klarar av att bemöta de behov som existerar idag utan att kompromissa 

möjligheterna för framtida generationer och deras behov (Radovic, 2009)  

 

Hållbar utveckling är ett abstrakt begrepp som vanligen används inom stadsplanering och 

förtätning. Studerar vi vetenskapliga artiklar, planer, program om styrdokument kan man se 

att begreppet dels begränsas av dess egen mening på grund av dess generella innebörd på 

samma gång som det innehåller allt. De aspekter som tas hänsyn till är ekologiska, sociala, 

kulturella och ekonomiska på såväl den globala arenan till regionala lösningar till mindre 

lokala åtgärder för alla individer i samhället (Boverket, 2002). På nationell nivå är det 

framförallt tre dimensioner av hållbar utveckling som regeringen i en nationell skrivelse 

(Regeringens skrivelse, 2001/02) menar att det handlar om; social, ekonomisk och ekologisk 

hållbarhet där den kulturella hållbarheten som ingick i Riokonferensen (Persson och Persson, 

2011) bakats in i den sociala aspekten (Corell och Söderberg, 2005). 

 

Benar vi ut begreppet kan vi under de tidigare åren av 1990-talet i Sverige se att tre parallella 

överskattningar av engelskans ”sustainable development” användes. ”Sustainable” översattes 
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som bärkraftig, uthållig och hållbar och har dominerat politiska dokument därefter (Corell och 

Söderberg, 2005). Hållbar utveckling är dock inte enbart ett begrepp utan först och främst en 

process:  

 

”Hållbart är något som håller, något slitstarkt som kan användas länge […] 

Utveckling är en rörelse i riktning mot någonting. Hållbar stadsutveckling blir då 

en rörelse från en stad i riktning mot en mer hållbar stad. En rörelse går inte att 

rama in eller paketera. Den är däremot en förutsättning för riktningarnas epok”- 

Boverket (2002:28).  

 

Att planera för hållbar utveckling betyder ständiga situationer där avvägningar och 

prioriteringar behöver göras mellan ekologiska, sociala och ekonomiska målsättningar. Detta 

är framförallt ett faktum rörande markanvändning och fysisk planering på kommunal nivå 

(Isaksson och Storbjörk, 2005).  

5.3 Parkens roll och funktioner i staden 

Parkens roll och funktion i den täta staden är många enligt forskare och teoretiker. Jane 

Jacobs – en av de mest citerade och inflytelserika författare samt kritiker av stadsplanering 

inom den tvärvetenskapliga urbana forskningen (Harris, 2011) var en av de första att dyka ner 

i ämnet och Jacobs arbete har aldrig varit så inflytelserikt som det är idag (ibid.).  

 

Jacobs gav år 1961 ut boken ”The Death and Life of Great American Cities” som av henne 

beskrivs som mycket kritisk mot den samtida och i hennes ögon; något ortodoxa 

stadsplanering – där naturområden beskrivs som något med förvånansvärt okritisk vördnad 

gentemot hos planerare och beslutsfattare. Jacobs var kritisk till att naturområden och 

stadsparker per automatik skapar ett bättre samhälle enbart genom att existera i stadens 

mellanrum och lyfte istället fokus mot omgivningens betydelse (Jacobs, 1961). För det första 

menar Jacobs att det är problematiskt att generalisera stadsparker men samtidigt inte en 

omöjlig uppgift. Stadsparken är i regel avsedd för vardaglig användning i anslutning till 

arbetsplatser, bostadskvarter eller en mixad bebyggelse av dessa (Jacobs, 1961). Jacobs 

kritiserar synen på parkerna som ”stadens lungor” och menade att det inte existerade en 

koppling mellan fler och större grönområden i staden och renare luft (ibid.). Detta kom dock 

att ifrågasättas och motbevisas där studier visat på att offentliga grönområden, så som 

stadsparker, figurerar som en viktig resurs som dels genererar en bättra hälsa för invånarna i 

staden samt innehar flertalet ekosystemtjänster (Grahn och Stigsdotter, 2010; UN-Habitat, 

2012). Det står idag klart att parkens funktioner även sträcker sig bortom de ekologiska 

förtjänsterna.  
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Figur 2. Fördelar och användningsområden av urbana grönområden och träd. Källa: Tyrväinen 1999.  

 

Parkens och offentliga grönområdens roll och funktion i den täta staden är som figur 2 visar 

varierande. Traditionellt sett har estetiska och rekreationsvärden haft en större 

betydelsefullhet i nordiska länder medan mer skyddande och klimatinriktad användning av 

urban vegetation varit mer framträdande i övriga Europa (Tyrväinen et al., 2005). Konflikter 

har utvecklats under de senaste decennierna mycket på grund av bristen på information om de 

sociala behov och förväntade grupper som använder parkerna (ibid.). Resultatet av denna brist 

på kunskap gör att gröna projekt så som nyanläggning av parker, parkutveckling och 

parkförnyelse i städerna ofta designas utifrån arkitektoniska och estetiska standarder vilket 

ofta saknar lokal förankring (ibid.).  

 

Rekreationsfördelarna med parker och urbana gröna och parker räcker enligt Tyrväinen et al. 

(2005) inte idag för att bli genomslagskraftig i beslut om markanvändning och styrdokument i 

städerna. Städer står samtidigt under ett ökat tryck att konvertera grönområden till en annan 

typ av markanvändning samtidigt som finansiella problem ofta uppstår under 

förvaltningsprocessen (Tyrväinen et al., 2005). Det socio-ekonomiska värdet av gröna ytor på 

ett tydligare sätt skulle kunna bli demonstrerat via premier på huspriser för att stärka det 

offentliga grönområdets position i beslutsprocessen. Detta för att fördelarna med gröna 

områden idag inte består av systematiska kvantitativa bedömningar – en faktor som har störst 

genomslag i beslut (Tyrväinen, 1999).  



 

 

26 

 

 

Figur 3. Grönskans funktioner i den täta staden utifrån Jan Gehls kriterier för en bra promenadstad. Källa: Gehl 

Architects (2010) i Engelbrekts, Maria (2013) Begreppet förtätning och dess tolkning med en typologi för 

grönska i den täta staden. Uppsala: SLU 2013  

 

Parkens funktioner tillsammans med offentliga grönområden fyller viktiga funktioner i den 

lokala skalan, något som illustreras i Figur 3. Rollen som grönskan har i den täta staden täcker 

ett brett spektrum av funktioner där alltifrån promenadstråk till ekologiska förtjänster 

inkluderas.  

Parkens omgivning och estetik  

Parkens omgivning spelar stor roll för att den ska fungera som en byggsten i den täta staden. 

Jacobs (1961) menar att blandningen av omkringliggande funktioner över hela året är centralt 

i parkutveckling och i anläggning av ny parkmark och offentliga grönområden i staden. Att 

alla årstider inkluderas som en funktion i parkens omgivning bygger på användningsområden, 

användare och flödesscheman (Jacobs, 1961). De gröna områdena i städer är i Jacobs ögon en 
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skapelse för hur verksamheterna ger stöd eller helt enkelt misslyckas ge stöd till dessa (ibid.). 

Människan blir – i parker som saknar en fördelaktig omgivning – en passiv deltagare av det 

gröna rummet istället för att bringa liv till parkerna som i sin tur skapar bättre områden 

(Müller-Perband, 1979).  

 

”… det är människorna som välsignar parkerna med sin närvaro och gör dem 

framgångsrika – eller håller sig borta och dömer parkerna till impopularitet och 

misslyckande” – Jacobs (1961:113)  

 

För att en park eller grönområde ska klara av att möta besökarens behov i enformiga parker 

med monoton omgivning krävs i de flesta fall restaurering av parken i fråga samt ofta 

gentrifiering av hela omgivningen för att leva upp till de sociala krav som människan ställer 

på exempelvis en stadspark (Lambert, 2002). De sociala och psykologiska fördelarna som 

stadsparker kan få kompletterar sedan den ekologiska funktionen i sökandet efter den hållbara 

staden och ett förbättrat urbant liv (Burgess et al., 1988; Gobster, 1998 i Lo och Jim, 2010). 

En stadspark utan särskild attraktionskraft befolkas enbart på ett naturligt sätt om den ligger i 

anslutning till platser där aktiva och olikartade funktioner samt livsyttringar möter varandra 

(Jacobs, 1961). Omkringliggande bebyggelse och grannskap genererar varierande effekter på 

de offentliga grönområdena vilket i sin tur skapar rumsliga skillnader, uppfattningar och 

användning (Lo och Jim, 2010).  

 

”… det är ingen mening med att bygga parker där människorna finns, om själva 

anläggandet av parken innebar att anledningen till att människorna är där tas 

bort och parken kommer dit i stället”- Jacobs (1961:126).  

 

Det Jacobs menar är att det grundläggande misstaget man gör när man bygger bostäder är att 

stadsparker aldrig kommer kunna ersätta en rådande brist på mångfald i stadsmiljön. Parken 

ska snarare ses som något som hjälper till att knyta stadens övriga funktioner ihop och vara en 

mötesplats. I samma stund är den även ett uppskattat inslag i den allmänna mångfalden precis 

som alla parker är. (Jacobs, 1961) 

 

Det är emellertid inte enbart omgivningen som gör parken attraktiv och till en viktig funktion 

i städer – även utseendet har betydelse (Jacobs, 1961). Parkens estetik bestämmer ofta vilka 

användningsområden den innehar. En parks möjligheter till olika användningsområden och 

innehåll av estetiskt tilldragande platser hänger ihop med mångfalden. Människans 

möjligheter till att exempelvis sitta och vila, motionera, möten med andra människor har 

mycket att göra med de estetiska dragen.  

 

Värdet av parken och de urbana offentliga grönområdena, tillsammans med tillgänglighet och 

slutligen stadens densitet kan även dessa komma att påverka attraktionen och därtill faktisk 

användning (Ståhle, 2005). Denna tes är snarlik Jacobs (1961) tes om centrumbildning där 

mindre stadsparker ofta fungerar som platser som kan uppfattas som ett allmänt centrum med 
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plats att stanna till på. Detta kan medföra konsekvenser då risken finns att de snabbt blir 

utnötta på grund av besökstrycket (ibid.).  

 

När man talar om parkens estetik bör man även kort förklara att solens betydelse har historiskt 

sett varit cenral för positiva stadsparker (Jacobs, 1961; Olmsted, 1870). På sommaren måste 

den exempelvis skänka skugga samtidigt som ett höghus kan skapa en alltför stor skugga och 

ta död på en stor del av parklivet. Om man vill att en park ska användas till fullo är det trots 

detta nödvändigt att rama in den med hjälp av byggnader menar Jacobs (1961). Man skapar en 

fast form och området framstår som viktigt i stadsbilden, ett positivt inslag (ibid.).  

En framgångsrik park 

Allmänna parker kan generera en ökad attraktivitet hos hela stadsdelar samtidigt som de kan 

dra ner stadsdelar genom ökad tristess, otrygghet och tomhet. Nyckeln ligger i att skapa en 

mångfald av vardagliga användningsområden och användare (Jacobs, 1961). Förvaltningen 

verkar vara en nyckelfaktor för Jacobs, något som Nyström delar uppfattningen om. Denne 

skriver att under planeringen krävs att de som ska förvalta eller ansvara för 

markanvändningen ges inflytande över innehåll och utformning. Om detta förbises riskerar 

planeringen att bli dåligt anpassad till verkligheten och leder inte sällan till ett bristfälligt 

slutresultat (Nyström, 2003). Den roll som offentliga grönområden i allmänhet och parker i 

synnerhet har i den förtätade staden skulle kunna vara mer baserad på sociala studier och mer 

socialt justerade i planeringen. Planerare å sin sida bör sträva efter att införliva människors 

erfarenheter och behov istället för att inrutat fokusera på fysiska aspekter (Lo och Jim, 2010).  

 

Parker bidrar – till estetiska, psykologiska, hälsosamma och naturliga funktioner – men även 

till andra sociala effekter. Nyckeln för en framgångsrik park handlar framförallt om vad som 

efterfrågas: 

 

”The key […] include what is demanded and percieved by whom from urban 

green spaces, and to what extent and how green spaces could be preserved in and 

around cities during modernization of cities” – Tyrväinen et al. (2005:87) 

 

Parken kan uppmuntra till att använda det offentliga rummet och social integrering kan skapas 

och främja utvecklingen av sociala knutpunkter (Chiesura, 2003). Det är inte det fysiska som 

direkt skapar en bra stadspark utan snarare hur parken uppfattas från ett socialt perspektiv (Lo 

och Jim, 2010). Parker kan dessutom främja ekonomisk tillväxt för både staden i fråga som 

dess invånare. Det handlar dels om kostnader man sparar in på med försök att minska 

föroreningar på annan väg men också de estetiska, historiska och fritidsvärden som kan leda 

till ökad attraktivitet för staden. Genom marknadsföring som exempelvis grön stad kan 

tendera att öka staden som turistmål vilket medför såväl ökade intäkter som fler 

arbetstillfällen. (Chiesura, 2003). Denna teori kan stärkas genom det faktum att stora mängder 

studier visar på att foton av naturliga scener inom marknadsföring konstant får bättre betyg än 

foton av urbana scener och det verkar som om upplevd skönhet verkar vara sammanflätat med 

upplevd kvalitet (van den Berg et al., 2007).  
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5.4 Planeringsprocessen och planerarens roll 

När staden förtätas krävs en kortare introduktion och diskussion rörande planeringsprocessen 

och planerarens roll på nationell och lokal nivå. Stockholm stad har genomgått ett politiskt 

skifte på senare år så till vida att den varit ett område för ett begränsat antal folkvalda till en 

samhällsstruktur där företag, organisationer och individer samtliga är involverade i 

beslutsprocessen och i praktiskt genomförande (Corell och Söderbet, 2005). Det ökade 

deltagandet i planeringsprocessen kan dels ses som ett sätt att förverkliga och vitalisera 

visioner som står högt upp på dagordningen samtidigt som det ökade deltagandet också kan 

skapa förenklingar i genomföranden (ibid.). Politiken för stadens förtätning med hänsyn till 

den ökade insyn från aktörer med varierande perspektiv på stadsutveckling kan komma att 

leda till bättre och mer välinformerade beslut och åtgärder (ibid.).  

 

Det man ska ha i åtanke här är att detta även kan leda till kompromisser som inte per 

automatik är optimala för att alla aktörer ska bli tillfredsställda. Dessutom finns en risk att 

själva beslutsprocessen blir mer komplicerad ju fler medverkande aktörer som deltar (ibid.). 

Utmaningen ligger i hur man på det bästa sätt organiserar processerna för beslut och 

genomförande och arbetar för transparens i dessa samt att man har en bred grupp av aktörer 

utan att för den delen förlora effektivitet i beslut och implementering (ibid.). I praktiken kan 

slutsatsen dras att hanteringen av offentliga grönområden och parker är en utmanande uppgift 

inte enbart på grund av hårda förhållanden markmässigt utan på grund av olika, ofta 

motstridiga, krav och mål (Tyrväinen; Pauleit; Seeland; de Vries, 2005).  

 

Att planera för förändring av redan bebyggda miljöer som så ofta är fallet i städerna kräver 

stor känslighet och goda kunskaper om förutsättningarna är att skapa en dialog med berörda. 

En av svagheterna med nuvarande planeringssystem är den begränsade möjligheten till 

inflytande från invånarna på lokal nivå (Nyström, 2003). När det gäller skydd och bevarande 

av existerande miljöer är det problematiskt att värdera vad det innebär att bevara ett landskap, 

en park eller en skogsdunge. Dessa kan dock säkerställas genom lagstiftning och 

miljökonsekvensbeskrivningar i samband med fysiska planer. Vid all typ av planering måste 

en avvägning ske av vilka intressen som tillåts dominera (ibid.).  

 

•   •   • 
 

Det finns två läger av samhällsplanerare om man med stadsbyggarögon ser på begreppet 

stadsutglesning i relation till förtätning – de som driver planeringen med ett socialt och 

demografiskt perspektiv samt de som driver planeringen med ett ekologiskt perspektiv 

(Arnstberg, 2005).  

 

Att bedriva planering med ett socialt och demografiskt perspektiv innebär en typ av planering 

där man tar naturen till stor del för given och sätter människan i fokus. Låt oss anta att det 

behöver byggas en ny väg, första steget blir då att ta fram underlag som visar vad kostnaden 

av vägen blir, hur många användare vägen kommer att ha, hur den ska bli trafiksäker etc. 
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projektet fokuserar dock inte på den inverkan vägen kan få på ozonskiktet eller 

växthuseffekten. Man beaktar dock ekologiska frågor utifrån lagstiftningen då man av 

politiska skäl är tvingad till det, och väger samman för- och nackdelar med vägbygget. 

(Arnstberg, 2005)  

 

Om vi istället ser frågan med ekologiska ögon blir processen annorlunda. Huvuduppgiften blir 

här att värna om hotade djur- och växtarter, granska utifrån miljömålen och att se till att 

städers parker och naturområden inte försvinner. Ekologiska planerare inser att naturen inte är 

en faktor bland andra som man rakt av kan väga emot varandra utan ser det som en 

grundförutsättning för vår existens och överlevnad. Mycket av det som går förlorar i naturen 

går inte att få tillbaka, det handlar om irreversibla processer och okända effekter. (Arnstberg, 

2005)  
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6. Stockholms förtätningsideal 

Detta kapitel inleder en mer omfattande undersökning i studien där empiriskt material ställs 

mot tidigare forskning och teorier. Vi kommer att inleda med en djupdykning ner i Stockholm 

stads förtätningsideal och de program som styr stadsutvecklingen i staden i relation till urbana 

offentliga grönområden. Stockholm stad anses ur ett europeiskt perspektiv att vara en grön 

stad och en förebild när det gäller hållbarhet. Då staden utseddes till Europas miljöhuvudstad 

år 2010 av Europeiska kommissionen uppmärksammades Stockholm för sina goda lokala 

transporter, arbetet med klimatförändringar, hantering av avfall, miljöstyrning och hänsyn till 

biologisk mångfald (Grankvist, 2010). Stadens grönområden sågs som en miljöförebild (ibid.) 

och vegetationen har idag en stark prägel på stadens utseende och identitet. Samtidigt har 

staden blivit alltmer tät och stadsmässig med en förtätningsprocess som sker direkt eller 

indirekt på stadens grönområden. Detta kapitel kommer att dyka ner i frågorna hur och varför 

Stockholm förtätas samt vilka de bakomliggande faktorerna är. Jag redogör för tidigare, 

nuvarande och framtida situation för staden i en förtätningsprocess där samspelet mellan 

bebyggelse och offentliga grönområden präglar stadsutvecklingen.  

6.1 Stockholms översiktsplan och praktiskt genomförande 

Stockholms gällande översiktsplan ”Promenadstaden” från år 2010 innehåller strategier för 

stadens parker och offentliga grönområden i relation till processen att skapa en mer tät stad. 

Strategin att förtäta Stockholm är inget nytt, redan i översiktsplanen ”ÖP99” från år 1999 var 

detta en tydlig strategi.  Då handlade det om att bygga staden inåt och att förtäta på äldre 

industriområden samt asfalterade ytor (Stockholm stad, 2010). Att förnya en översiktsplan är 

som bekant ett krav som kommunerna ska genomföra med jämna mellanrum. ÖP99 innehöll 

brister som försökt rättats till där en mer – enligt Stockholm stad – nyanserad bild av 

kvalitéerna i stadens grönområden belyses jämfört med tidigare där fokus låg på värdet i total 

areal grönområden (ibid.). Nu gällande översiktsplan trycker på begreppet helhetsperspektiv 

och att förtätningen ska leda till en positiv utveckling av hela stadsmiljön (ibid.).  

 

En kommuns översiktsplan är aldrig juridiskt bindande, det finns inga garantier för att den 

utveckling planen föreslår i praktiken inträffar. Däremot präglar en översiktsplan ur nationell 

kontext ofta stadsutvecklingen på olika nivåer genom att influera den fysiska planering och ge 

uttryck i både stora och mindra projekt. En översiktsplan påverkar indirekt detaljplaner, 

områdesbestämmelser likväl som de tjänstemän som arbetar med planfrågor. Stockholms 

gällande översiktsplan är inte främmande att genomföra strategiska ingrepp i grönområden 

även om de anses vara en del i Stockholms framtida stad (Stockholm stad, 2010). När vi talar 

om skillnader mellan den tidigare och den nuvarande översiktsplanen handlar det framförallt 

om ett paradigmskifte. 
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”Det är viktigt att planera för stadens parker och grönområden eftersom det i den 

nya översiktsplanen genomförts ett paradigmskifte där man tidigare hade en syn 

att ingen grönyta, inga parker och inga gröna kilar ska bebyggas till att allt kan 

bebyggas. Paradigmskiftet innehåller både intressanta utvecklingsmöjligheter 

men också stora risker. När vi går från att inte bygga på grönmark till att bygga 

på grönmark blir grundfrågan hur vi bevarar grundkaraktären och hur utvecklar 

vi utan att sabotera de strukturella landskapliga värdena.” – Berglund (muntlig 

kommentar, 2013-05-03)  

 

Tillgången till park- och naturliga urbana miljöer är i Stockholm relativt stor ur ett 

internationellt perspektiv (Stockholm stad, 2010). Detta baseras på en jämförelse mellan 

städer med likartad storlek i yta och snarlik befolkningsmängd som Stockholm (ibid.). Det 

finns emellertid skillnader på lokal nivå där olika stadsdelar har mer eller mindre fördelaktig 

tillgänglighet till innehållsrika parker och offentliga grönområden (ibid.). Man har valt att 

lägga fokus på kvalitén i de offentliga grönområden och bygger det på undersökningar som 

visar att människor i vissa stadsdelar upplever en brist på kvalitativa grönområden även om 

den faktiska mängden är stor (ibid.). Stadens översiktsplan konstaterar att de grönområdena 

har stor betydelse för stadsutvecklingen om den ska bli långsiktigt hållbar (ibid.). Man gör 

däremot ingen avgränsning på offentliga grönområden och grönområden.  

 

Bilden av Stockholm är en stad som förkastat idéerna om stadsutglesning, en stad som 

förespråkar hållbar förtätning i sin bebyggelse (Arnstberg, 2005). Detta kan vara missvisande 

eftersom tillväxten varit likartad regionalt samt större i förorterna under de senare åren (ibid.). 

Stadens mer centrala stadsdelar som studien undersöker har dock lyckats behålla en attraktiv 

bild hos människor, inte minst gäller detta för bostäder. Att förtäta Stockholm blev en 

reaktion på trafikens framträdande position som rumsligt dominant i planeringen (Lundgren 

Alm et al., 2004). Den täta staden implementerades där hög densitet och mixad 

bebyggelseplanering var ledorden. En allmän acceptans i styrdokument och program för 

markanvändning existerar idag för den täta staden som den mest effektiva metoden att 

åstadkomma hållbara stadsformer.   

 

Stockholms innerstad är rum för den största exploateringen i nuläget tillsammans med andra 

centrala delar av hela regionen (Stockholm stad, 2010). Man menar att förtätningspotentialen i 

dessa delar kan bidra med en ökad täthet och därigenom mer levande miljöer (ibid.). Den 

konflikt som man gör gällande i översiktsplanen handlar om en avvägning mellan fördelarna 

med att koppla samman staden mot värdet av mer sammanhängande grönområden (ibid.). De 

mer centrala delarna av en stad främjar i flera avseenden en hållbar utveckling och man kan 

därför inte enbart se till dessa grönområden som mest väsentliga. Stockholm kommer därför 

att fortsätta sin planering med förtätning av de mer centrala delarna av staden (ibid.). De 

stadsdelar som gränsar till dagens innerstad kommer även de förtätas inåt och det 

övergripande målet är att skapa en mer sammanhållen stad med fokus på tillgänglighet (ibid.). 

Att förtäta är det mest hållbara markanvändningsalternativet i Stockholm idag om man ska tro 

samtida miljö- och transportforskning (Ståhle, e-postkommentar, 2013-03-12). 
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Konsekvenserna av översiktsplanen 

Kommunala översiktsplaner har idag strategier för att främja ett mer hållbart samhälle på 

olika sätt. Att planen inte är bindande kan emellertid leda till att detaljplaner antas mot en mer 

ohållbar utveckling trots de goda intentioner som ofta förekommer i den mer översiktliga 

planeringen (Svenska naturskyddsföreningen, 2006). Boverket har i en rapport konstaterat att 

”vid exploatering och möjligheter till en ökad sysselsättning väger miljöaspekter ofta lätt i den 

kommunala beslutsprocessen” och att i kommuner med starkt miljöengagemang till trots 

predikar ekonomisk tillväxt i första hand (Boverket, 2003). Den satsning som görs på centrala 

Stockholm har hittills inneburit en högre konkurrens om marken och att gröna ytor tas i 

anspråk (Stockholm stad, 2010). Behovet av goda parkytor samt ytor för rekreationssyften i 

takt med en ökande befolkning har samtidigt stigit (ibid.).  

 

”Frågor som rör natur- och kulturvärden ställs på sin spets i planeringen för en 

mer sammanhållen och tätare stadsmiljö.” – Stockholm stad (2010:36)  

 

Att värdet av befintliga grönområden ställs mot möjligheterna att utveckla staden förutsätter 

en noggrann planering och medvetenhet om hur ekologiska och sociala värden kan förstärkas 

samtidigt som staden fortsätter ha ekonomisk tillväxt. Befolkningstillväxten i staden kommer 

snart att nå kapacitetstaket, framförallt i de mer centrala delarna, och med fortsatt ökande 

befolkning väntar utmaningar för staden politiker och tjänstemän. Med den nuvarande 

strategin i kombination med stor inflyttning skapas ett förtätningstryck av framförallt bostäder 

(Peensalu, muntlig kommentar, 2013-03-20). Stadens parker och offentliga grönområden kan 

anses lockande att exploatera intill eller på när andra asfalterade friytor väl är bebyggda 

(Guwallius, 2013). Det är naivt att tro att parker och offentliga grönområden är självklarheter 

i nutida stadsplanering då de historiskt sett inte varit fredade för exploatering (ibid.).  

 

Den översiktliga planeringen i Stockholm skapar inte utrymme för konflikter i diskussioner 

eftersom den inte är kopplad till praktiskt genomförande menar några av svarspersonerna i 

denna studie, och jag kan till stor del hålla med om detta. Miljöfrågor får samtidigt allt svårare 

att få gehör på en mer detaljerad nivå då ekonomiska faktorer styr processen i stor 

utsträckning. Ekonomiska faktorer har ofta en starkare koppling till projekt och genomförande 

(Håkansson, 2005) vilket kan vara en anledning till nuvarande synsätt på offentliga 

grönområden. Man ska emellertid komma ihåg att framtagandet av översiktsplan för det första 

är ett demokratiskt fattat beslut och för det andra handlar politikernas arbete mycket om att 

förverkliga de strategier översiktsplanen ämnar genomföra. 

 

”Det är väldigt bra att försvara sig med översiktsplanen eftersom det är ett 

demokratiskt beslut, min uppgift är att realisera den och då får man ibland säga 

till kritiska privatpersoner att så här är det” – Slottner (muntlig kommentar, 

2013-03-27)  
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Planprocessen är dock mer invecklad än översiktsplaner och detaljplaner, flera intressen vägs 

in i besluten idag och Stockholms planering innehåller betydligt fler komponenter än övriga 

svenska städer (Rogat, muntlig kommentar 2013-04-28). Den nuvarande förtätningen av 

staden upplevs inte alltid vara styrd av översiktsplanen.  

 

”I Stockholm är det lite skevt, man har ofta skrivit ett markanvändningsavtal med 

en byggherre där man lovar ut marken till nämnda byggherre och sen tar man 

fram en plan. Den planen bygger på just den markanvisningen där man villkorar 

olika saker och byggherren säger att vi ska ”göra det och det” istället för att det 

är planen som sätter villkoren där det kan stå att det här och det här vill vi göra 

och sedan säga till byggherren ”vill ni göra detta efter de här premisserna” 

många gånger blir det inte som i planen, det är där det finns ett glapp kan man 

säga.” – Rogat (muntlig kommentar, 2013-04-28)  

 

Det krävs tydligare markanvisningar gentemot byggherrarna då trycket för att bygga i 

Stockholm gör att man kan ha hårdare krav och samtidigt få till bra bebyggelse utan att 

exploatörer överger staden som på mindre orter (Rogat, muntlig kommentar, 2013-04-28). Det 

kan vara en konsekvens av att den nuvarande översiktsplanen är såpass generell att det 

uppstår problem i mer detaljerade skeden (Berglund, muntlig kommentar 2013-05-03). 

Konsekvenserna av paradigmskiftet i översiktsplanen bygger mycket på generalitetet i 

densamma, att den inte alltid tillämpas på ett korrekt sätt. 

 

”En stor konsekvens kan bli att de ekonomiskt attraktiva områdena blir de som 

utvecklas medan andra – mindre ekonomiskt attraktiva förbises. Man tänker inte 

var förtätning och stadsutveckling skulle göra mest nytta utan bara på att dra in 

så mycket pengar som möjligt i förtätningens namn. Det blir ekonomiska krafter 

som styr. Förtätning kommer förmodligen att ske där markpriserna är höga (d.v.s. 

nära vatten eller grönområden/parker) för man tjänar mer på det i slutändan. 

Områden nära parker och grönområden kommer utsättas för det största trycket 

och det är inte helt okej” – Berglund (muntlig kommentar, 2013-05-03)  

 

Konsekvenserna av översiktsplanens tydliga förtätningsideal på eller intill stadens parker och 

offentliga grönområden har kategoriserats i fem hållpunkter på nästkommande sida 

(Borgström, 2009). Stadens befintliga grön- och reaktionsområden kan indirekt kopplas ihop 

med bristerna i rådande översiktsplan.  
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All grönska ska med 

 Större värde i all typ av grönska i staden inte bara 

de stora grönområdena (Gröna kilarna) 

 Identifiera ekosystemtjänster och värdena i dessa 

Mellan lokalt och regionalt 

 Lokala och regionala perspektiv i identifieringen 

av grönstruktur i olika skalor 

 Småskaliga offentliga grönområden bör 

sammanlänkas med annan grönska och leda till 

regionala grönstråk 

Skapa ett försäkringssystem 

 Överskott av offentliga grönområden och gröna 

samband ska inte vara föremål för exploatering 

utan fortsätta existera om ett grönområde 

försvagas eller försvinner 

Sudda ut gränsen mellan 

bebyggelse och natur 

 Den strategiska planeringen som används inom 

naturvård och exploatering i Stockholm leder till 

skarpa gränser där det bebyggda ska vara stadslikt 

och naturreservaten orörda 

 Problematik i hur man ska skapa grönska i 

bebyggelse som redan existerar samt även i den 

som planeras  

Utveckla naturskyddets roll 
 Lagstiftning för mer än naturreservaten 

 Hänsyn utanför de juridiska gränserna  

 

6.2 Stockholms parkprogram 

Den tidigare översiktsplanen innehöll detaljerade strategier för stadens parker och 

grönområden och att bevara dessa var ett uttalat tillvägagångssätt.  Promenadstaden saknar 

liknande strategier varvid staden behövde ett mer utvecklingsinriktat program för det gröna, 

resultatet blev Stockholms parkprogram (Borg, muntlig kommentar 2013-04-08). Detta 

handlingsprogram av Markkontoret i Stockholm innehåller strategier för planeringen, 

ritningar, byggnadsformer och allmän skötsel för stadens parker och offentliga grönområden 

(Stockholm stad, 2006). Det är en uttalad satsning på dessa områden i samband med stadens 

förtätning och programmet inkluderar mål och riktlinjer för all park- och naturmark med 

undantag för kyrkogårdar och idrottsanläggningar (ibid.). Att främja samordning mellan 

förvaltningar, konsulter och entreprenörer är en viktig del av parkprogrammets strategi. Detta 

innebär även att programmet inarbetats i översiktsplanen med tillhörande byggnadsordning 

samt andra program som stadens grönkarta, biotopkarta och trädplaner för respektive 

stadsdelsområde för att nämna några (ibid.). Stadsdelsnämnderna driver förändringsarbetet, 

genomför förnyelser och nyanläggningar samt ansvarar för upprustning och skötsel (ibid.). 

Stadsbyggnadsnämnden har huvudansvaret för planläggningen medan Miljö- och 

hälsoskyddsnämnden är tillsynsmyndighet (ibid.). Det är ett stort nätverk som inkluderas i 
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frågor beträffande stadens parker och offentliga grönområden, trots detta har man kommit 

överens om tre övergripande mål för programmet i sig: 

 

”… god park- och naturtillgång för ett rikt utbud av värdetäta grönområden, rik 

park- och landskapskultur med historisk kontinuitet och hållbar park- och 

naturmiljö för sund, livskraftig miljö och biologisk mångfald”. – Stockholm stad 

(2006:7)  

 

Denna studie har främst valt att fokusera på det första målet där god park- och naturtillgång 

innefattar en fokus på planering och människors vardagsliv i staden (Stockholm stad, 2006). 

Parker och offentliga grönområden ska existera i tillräckligt stor utsträckning och bestå av 

grönområden med olika karaktär för människor att kunna vistas på och i anslutning till 

stadsbebyggelsen (ibid.). Man kan tolka parkprogrammet som en följd av de bristande 

strategier som finns i nuvarande översiktsplan och att en tydligare inriktning på hur man ska 

utveckla staden bör vara mer demokratiskt fattat (Borg, muntlig kommentar 2013-04-08). 

Sedan programmet uppkomst har det uppdaterats och till viss del förbättrats i och med 

kombinationen mellan kvalitativa och kvantitativa mål (ibid.). Parkprogrammet innehåller 

emellertid alltjämt brister: 

 

”En väldigt dålig sak med parkprogrammet är det faktum att det faktiskt står att 

när Stockholm växer så behöver grönområden ge vika – det är lite som att ge upp 

[…] Våra grönområden och parker är en stor del av det som gör Stockholm så 

attraktivt – jag tror inte Stockholm kommer vara lika attraktivt om vi bygger bort 

dem. Vi kommer att stå inför flera svåra prioriteringar i framtiden där vi har det 

gröna mot en exploatering att ta ställning till hela tiden men för att knyta tillbaka 

till parkprogrammet så tycker jag inte att utgångspunkten i ett parkprogram ska 

vara att exploatera grönområden.” – Rogat (muntlig kommentar, 2013-04-28)  

 

Parker och grönområden märks ut som ytor för exploatering i parkprogrammet som kan anses 

vara ett defensivt perspektiv på dessa värden:  

 

”Det är bättre att man renodlar planeringsinstrumenten, jag tror att det finns en 

politisk rädsla för park – alltså att parkprogrammen ska bli för starka. Parkerna 

ses som töjningsmöjlighetsområde. Det krävs en politisk vilja för att ändra på 

detta och en vilja till parker som är mer offensiv snarare än passiv som idag. Det 

är defensivt att behålla möjligheten till att kunna förändra våra parker drastiskt 

med nyexploatering.” – Berglund (muntlig kommentar, 2013-05-03) 

 

Parkprogrammet är idag en fördjupning av översiktsplanen och verkar lida av samma brister i 

form av tydlighet och helhetsperspektiv. Detta kan bero på organisationen kring 

grönområdesfrågor som idag är invecklad och svårbegriplig, detta kan riskera att skada 

viktiga värden. Problematiken att exploatera stora delar av Stockholms grönområden och 

samtidigt värna om de naturliga miljöer talar emot varandra samtidigt som man i 
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parkprogrammet inte lyfter fram målkonflikter i hög utsträckning. Den kritik som finns mot 

parkprogrammet hade eventuellt minskat om övergången från ÖP99 till nuvarande 

Promenadstaden hade tagit tillvara på tidigare kunskaper om stadens grönområden och 

applicerat den i parkprogrammet.  

Stockholms grönområden – en statistisk redogörelse 

Staden har idag ett stort dilemma med att rymma så mycket som möjligt på en så liten yta som 

möjligt (Borgström, 2009). Bostäder tillsammans med en mer utvecklad infrastruktur samt 

samhällsservice kommer att behövas för att kunna hantera tillväxten (ibid.). Stockholms 

identitet präglas samtidigt av det gröna inslagen i staden som även fyller viktiga funktioner 

(Samfundet S:t Erik, 2009). Dagens planering handlar om avvägningar angående exploatering 

om ett område ska bli bostäder, skola, grönområden eller köpcentren för att nämna några 

exempel (ibid.). 

 

Stockholms befolkningsökning väntas fortsätta de nästkommande åren, det totala antalet 

inflyttningar skiljer sig emellertid beroende på vilken prognos man väljer att följa. Statistiken 

visar att cirka 23 000 nya invånare varje år under de närmsta tio åren kommer att flytta till 

staden (Borgström, 2009). Mer långtgående prognoser pekar på ett invånarantal år 2030 som 

kommer att ha ökat med 300 000 och 500 000 personer (Evidens BLW AB och Spacescape 

AB, 2011). De exakta siffrorna är i studien inte relevant utan snarare trenden som är av 

intresse. Samtidigt bör man ha i beaktning att befolkningsökningen har överträffat 

prognoserna hittills och den faktorn kan få betydelsefulla effekter på stadens grönområden 

(Svenska Dagbladet, 2013). För att exemplifiera den nuvarande situationen där avvägningar 

mellan exploatering och grönområden är jämförbara har jag tagit statistik från Statistiska 

Centralbyrån. De illustrerar förändringen av grönområden i Stockholm under delar av 2000-

talet. Mer exakta siffror finns att tillgå men är irrelevanta i studien som i första hand söker 

mönster och trender. Den gröna promenadstaden, som parkprogrammet kallas, har varit ute på 

remissrundor där ambitiösa intentioner finns att skapa mer tillgängliga grönområden i staden 

(Johansson, e-postkommentar 2013-05-27). Men de strategier och åtgärder som planeras kan 

få oönskade och oväntade effekter, generellt menar exempelvis en representant för 

stadsmuseet att med förtätningen ökar risken för att värden i grönområden minskar eller 

reduceras (ibid.).  
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Figur 4. Nettoförändring vegetationsgrad, procent av landareal 2005. Källa: SCB (2010:4)  

 

Det vi kan utläsa i figur 4 är att samtliga representerade tätorter har en nettoförändring som 

innebär en minskning av vegetationsgrad eller grönområden i städerna eller kommunen 

generellt. Dessa städer tillhör de som arbetar frekvent med att implementera idéerna om den 

täta staden i fysisk planering vilket går att tyda ur deras översiktsplaner. Stockholm tillhör en 

av de städer som nettoförändringen är som störst. Det vill säga att stadens grönområden 

minskade år 2005 med strax över -1,4 %. Den statistik som användes till detta diagram 

definierar grönytor som sammanhängande grönområden med en areal som minst är 1 hektar, 

hit hör bland annat inte åkermark men väl parker och andra offentliga grönområden.   
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Figur 5. Grönyta per person. Källa: SCB (2010:4). 

 

Staplarna i figur 5 visar på en minskning av den totala mängden grönytor per person. Tittar vi 

lite närmare på Stockholm ser vi att staden tillsammans med Malmö har lägst andel grönyta 

per person i landet utifrån representerade städer i diagrammet. Stockholm har samtidigt haft 

högst andel invånare per kvadratkilometer som självklart påverkar utfallet. Den definition på 

vad som menas med grönytor är likartad med den definitionen i figur 4.  
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Figur 6. Andel förändringar inom eller i anslutning till grönområde, jämfört med samtliga förändringar. Källa: 

SCB (2010:5).  
 

Att staden exploateras mer än någon annan svensk stad vet vi i nuläget. Strategin som 

används för denna exploatering handlar ofta om att förtäta, sammanlänka och förbinda 

stadsdelar. Den procentuella förändringen som skett inom eller i anslutning till ett grönområde 

ser vi i figur 6. För Stockholm har denna strategi inneburit att 55 % av all förändring som 

skett med fysisk planering sker i dessa områden. Man ska ha i beaktning att dessa siffror 

redan fanns vid föregående översiktsplan om man talar övergripande strategier.   

Figur 7. Förändring av vegetationsgrad 2000-2005, inom tätortsgräns 2005. Källa: SCB (2010:6).  
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Förändringen av vegetationsgrad mellan år 2000-2005 visar på en förändring i staden där 

minskningen av vegetation klart överstiger ökningen av vegetation som vi kan se i figur 7. 

Detta betyder att den totala arealen vegetation minskar i förhållande till vad som faktiskt 

ersätts via kompensationsåtgärder, förnyelse eller utveckling i fallet Stockholm.  

Figur 8. Grönyta per person år 2000 och 2005. Källa: SCB (2010:7).  
 

Det vi kan urskilja i figur 8 är att minskningen av grönyta per person bland annat går att 

jämföra med en ökande befolkning. Mer befolkning har resulterat i mindre grönyta även om 

flera andra faktorer säkerligen spelar in i detta. Det vi kan säga av dessa diagram och tabeller 

är att de outnyttjade ytorna som grönområden i städerna minskar samtidigt som vi har ett 

tryck på att fler vill bosätta sig i en stad som Stockholm. Vi ser i figur 8 att grönytorna 

minskar för varje person mellan år 2000-2005 och att nettoförändringen av vegetationsgraden 

i stort har en negativ balans samt att den procentuella andelen förändringar som skett inom 

den fysiska planeringen mer än varannan gång sker på eller i anslutning till grönområden.  

 

”Detta är något väldigt oroväckande […] man har även ytterligare indikatorer 

som visar att vi bygger på mycket grönområden […] Det har blivit problematiskt 

eftersom man å ena sidan vill exploatera på jungfrulig mark samtidigt som man 

vill bevara grönområden. Det är bättre att förtäta runt befintliga strukturer och 

inte på grönområden i första hand, det är ingen bra trend det här” – Rogat 

(muntlig kommentar, 2013-04-28).  

 

Man kan säga att den planering som bedrivits tidvis har varit kortsiktig med syfte till parker 

och grönområden som utnyttjats för att förtäta staden. Detta är inget nytt fenomen utan mellan 

år 1980-1990 så visade det sig att i de tio största städerna i landet så försvann enbart parkmark 

i samma omfattning som storleken av en fotbollsplan i städernas mer centrala delar (Boverket, 

2002). Man talar om avstyckningar eller att enbart nagga i kanterna men konsekvenserna som 

till en början uppskattas som små och obetydliga upplevs större när man slår ihop dem och de 

mer sammanhängande negativa konsekvenserna diskuteras i nästkommande kapitel.  
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7. Värdena av Stockholms offentliga grönområden 

Detta kapitel avser att redogöra för informanternas syn och perspektiv på parken och 

offentliga grönområden i staden. När staden fortsätter sitt förtätningsideal får de effekter på 

dessa områden och värden riskerar att gå förlorade samtidigt som en bra förtätning kan leda 

till att värden tillkommer. Stadsutvecklingen i staden handlar mycket om att hantera 

hållbarhetens tre dimensioner vid förtätningen. Det råder generellt en enighet att den täta 

staden är rätt väg att gå för Stockholm samtidigt som tidigare förtätningar drabbat parker och 

offentliga grönområden. Den täta stadens utveckling innebär en samverkan mellan 

ekonomiska, ekologiska och sociala funktioner och aspekter där parken och offentliga 

grönområden spelar en vital roll.  

7.1 Parken och de offentliga grönområdenas funktioner i Stockholm 

Den uppfattning hos intervjuade samhällsaktörer för de funktioner som parker och offentliga 

grönområden bidrar med skiljer sig på flera håll. Vad denna spridning beror på kan man 

enbart spekulera i men klart är att såväl politiska skillnader som skillnader mellan tjänstemän 

på olika nivåer existerar. Parkens och de offentliga grönområdenas funktioner beskrivs som 

sociala rum, platser för möjligheter till ekonomisk tillväxt samt områden för ekologisk 

hållbarhet i stadskärnan. Det resultat som framkommit i studien grundar sig i hur informanten 

valde att svara på parkens funktion i den täta staden och här kan man se att det finns ett 

mönster bland dem. Samtidigt kan man se att parkens funktion i sig ger upphov till konflikter 

i debatten om den täta staden.  

 

Parkerna och de offentliga grönområdena i allmänhet anses vara en viktig del ur ett 

demokratiskt perspektiv. De fyller viktiga sociala funktioner i en tid där ekonomiska anspråk 

ofta äter upp gemensamma rum. Dessa allmänna platser ses som områden där människan ska 

kunna röra sig fritt i en urban miljö (Drougge, 2011). De landskapsarkitekter som arbetar i 

staden pekar på det faktum att om ett område skall innefatta standarden av ett demokratiskt 

rum krävs ett uteslutande av ekonomisk tillväxt funktionsmässigt. 

 

”Parken är ett demokratiskt rum, en plats där alla kan vara på lika villkor. Det 

ska vara så långt det går ett icke-kommersiellt rum, en fristad där man kan utöva 

aktiviteter på egen hand så som man själv bestämmer. Det är framförallt det 

sociala som är viktigt” – Peensalu (muntlig kommentar, 2013-03-20).  

 

Man kan idag se en trend att de befintliga offentliga grönområdena ändrar skepnad och 

därefter funktion när de går från gröna oaser med stora träd till mer hårda samt kortklippta 

aktivitetsytor för rekreation. Parken blir mer avskalad bland annat för att öka 

trygghetskänslan (Westerlund Bjurström, 2009). Naturskyddsföreningen menar att detta är en 

följd av stadsbyggnadskontorens användning av termen otrygghet i parkprogrammet 

(Naturskyddsföreningen, 2012). Den tidigare översiktsplanen från år 1999 benämnde inte 

grönområden i samband med trygghet och att trycka på att naturen i sig skapar otrygghet kan 
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leda till en som de beskriver ”självuppfyllande profetia” (ibid.). Fakta är att det är mycket 

liten risk att utsättas för brott i stadens grönområden även om risken är större i innerstadens 

parker jämfört med ytterstadens (ibid.). Men då ska man ha i beaktning att det rör sig 

betydligt mer folk i innerstadens offentliga grönområden. Träd och växtlighet kan däremot 

upplevas som trivsammare i stadsbebyggelse (ibid.).  

 

Att anlägga en park på ett område eller plats som tidigare varit använd oberoende storlek kan 

emellertid skapa förutsättningar för människor att nyttja platsen och skapa de värden den täta 

staden i teorin förespråkar. Dessa områden kan skapa en densitet och ökad koncentration av 

människor vilket verkar vara det man strävar efter i styrdokumenten. De offentliga 

grönområdena så som parker ses istället som sekundärfunktioner i förtätningsidealet, områden 

som kräver flöden och behov för att fungera som en del av den täta staden (Berglund, muntlig 

kommentar 2013-05-03). Den traditionella förtätningen av staden pekar istället på att när 

staden förtätas krävs det en förståelse för befintliga parker och dess funktioner (Krensler, e-

postkommentar 2013-03-25) som tidigare nämnt, en bild av parken och offentliga 

grönområden generellt som sekundärfunktioner.  

 

Svarspersonerna talar om att bra parker förhåller sig till alla dimensioner av hållbarhet där 

dess ekologiska, sociala och ekonomiska värden tillför något till staden enbart att existera 

(Berensson, muntlig kommentar 2013-03-19). Dessa värden anses vara störst i Vasaparken, 

Humlegården och Rålambshovsparken enligt informanterna. Förtjänsterna av dessa parker i 

stadsutvecklingen ligger till stor del i omgivningen. Det är även tre av de största 

stadsparkerna i Stockholm samt mest välkända. De ekologiska förtjänsterna där parkerna 

fungerar som stadens lungor nämns inte nämnvärt vid intervjuerna även om det bland annat 

påpekas att den biologiska mångfalden är större i staden än på landsbygden (Slottner, muntlig 

kommentar 2013-03-27).  

 
Figur 9, 10 och 11. Vasaparken (t.v.), Humlegården (centrerat) och Rålambshovsparken (t.h.), tre uppskattade 

parker bland stadens politiker, tjänstemän, organisationer och medborgare. Källa: DN. Tillgänglig online via: 

http://www.dn.se/blogg/epstein/2009/06/24/nar-humlegardens-lindar-raddades-3950/ (senast besökt 2013-04-

22).  

 

Den syn informanterna har på stadens grönområden är mycket lik den Jacobs hade som 

menade att en blandning av funktioner är den mest viktiga när parker planeras och att de 

offentliga grönområdena i staden är en skapelse byggd på om verksamheterna ger stöd eller 

misslyckas att ge stöd till dessa (Jacobs, 1961). Att man sedan talar om parken som 

http://www.dn.se/blogg/epstein/2009/06/24/nar-humlegardens-lindar-raddades-3950/
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sekundärfunktioner liknar Jacobs syn med parken som felaktig lösning på livfull 

stadsutveckling.  

 

”Hela frågan om att integrera parker och grönområden i städer är så komplex att 

det inte går att beskriva den optimala situationen som ett recept eller diagram. 

Man måste se på flera faktorer samtidigt, och varje landskap, stad och plats är 

unik. Det är väldigt många faktorer som samverkar – hur parkerna ligger, formen 

på dem, tillgängligheten och om de är orienterbara. Vill man veta vad som är bra 

ska man snegla på attraktiva miljöer där folk är väldigt nöjda med sina parker. 

De stadsdelar som har en välfungerande parkstruktur kombinerar både stort och 

smått, park och natur.” – Ståhle (2013 i Guwallius, 2013) 

 

Parken och offentliga grönområden fungerar som ett verktyg att skapa en ökad attraktivitet 

där nyckeln ligger i mångfalden av vardagliga användningsområden och användare. Jacobs 

(1961) menade att detta är förenligt med en framgångsrik park och att nyckeln ligger i 

förvaltningen. Talar man om Stockholms parker och offentliga grönområden anses de idag 

inte tillräckliga (Peensalu, muntlig kommentar 2013-03-20). Medlet för att förvalta parker är 

idag otillräckligt i synnerhet ur ett framtida perspektiv.  

 

”Nej, vi behöver ha mer medel till den dagliga driften av parkerna. Det som 

händer är att parkerna – kanske inte förfaller då de ändå upprätthålls en 

fungerande standard – men det finns bitar i det som blir eftersatt och ju längre 

tiden går ju dyrare blir det att exempelvis laga en trappa.” – Peensalu (muntlig 

kommentar, 2013-03-20).  

 

Att upprätthålla en god standard är ekonomiskt försvarbart ur ett längre perspektiv i 

jämförelse med de kostnader bristfällig förvaltning skapar ekonomiskt, ekologiskt och socialt. 

 

”Till slut så blir det så pass att man måste göra en genomträngande förnyelse för 

hela området och då används investeringspengar och inte driftpengar, det kanske 

man inte skulle behöva göra om man bara kunde upprätthålla den dagliga driften 

på ett bättre sätt” – Peensalu (muntlig kommentar, 2013-03-20).  

 

Kostnaden av parkförvaltning bestäms utifrån storleken och innehållet samt hur stort 

besökstrycket är på parken i fråga (Peensalu, muntlig kommentar 2013-03-20). Man mäter 

kostnaden utifrån hur många människor som använder parken, hur mycket skräp man behöver 

ta upp samt hur mycket grönytor som behöver kontinuerligt klippning och trimning (ibid.). 

Det är dyrare att hantera mer strukturerade parker än att sköta om mer naturlika miljöer 

(ibid.). 

 

Idealet för vilken typ av stadspark man ska strävar efter i såväl parkutveckling, parkförnyelse 

och nyanlagda parker varierar mycket beroende på vilken person man frågar och diskussionen 

handlar framförallt om hur pass strukturerad respektive ostrukturerad parken ska vara. Här är 
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svarspersonerna tudelade, även om en strukturerad park medför mer kostnader samtidigt som 

den kan ge utrymme för fler användningsområden och per automatik i teorin även fler 

användare.  
 

”Man ska inte programmera parker för mycket, det är en avvägning att man ska 

kunna se vad parken kan användas till utifrån dess förutbestämda 

aktivitetsmöjligheter men också använda den till det du själv vill – 

oprogrammerad på ett sätt. Det är en balansgång när man förnyar eller bygger 

nya parker hur mycket som ska vara förutbestämt” – Peensalu (muntlig 

kommentar, 2013-03-20). 

 

De offentliga grönområdena är idag mer strukturerade och ingen grön yta i staden är idag vad 

man benämner som naturlig miljö – det vill säga opåverkad av människan. Graden av struktur 

bestämmer samtidigt dessa områdens huvudsakliga funktioner.   

7.2 Miljövärden 

Stockholm har med sitt förtätningsideal kommit att påverka stadens miljövärden i både positiv 

och negativ bemärkelse. Att fortsätta samma strategi kan i ett framtida Stockholm skapa 

miljökonsekvenser för både människor, djur- och växtliv. De offentliga grönområdena i 

staden har en viktig position både på den samhälleliga och den politiska agendan (Hilding-

Rydevik och Skantze, 2005). Miljösektorn i staden är idag väl etablerad och 

institutionaliserad i den mening att den har sin egen politik, lagstiftning, aktörer och arenor 

för såväl planeringen som faktiska beslut (ibid.). Goda resultat ha skapats av diverse åtgärder 

men trots detta finns alltjämt miljöproblemen kvar i den täta stadens fysiska bebyggelse. Att 

förtäta staden ger som nämnt i den teoretiska diskussionen bättre klimatförutsättningar 

samtidigt som den riskerar negativ miljöpåverkan på andra plan (ibid.). Bland informanterna 

är miljövärden ett diskussionsmässigt intressant ämne då parkstråk och offentliga 

grönområden idag är måltavlor för exploatering i och med de direktiv som framgår i 

styrdokument och program.  

 

”Det är otroligt viktig var vi bygger för man kan inte bygga var som helst i 

grönområdena […] Tidigare var det så att man kunde bygga staden på redan 

exploaterad mark […] men det kommer inte att räcka. Vi kommer också ta grön 

mark i anspråk och stadens struktur kommer att förändras” – Borg (muntlig 

kommentar, 2013-04-08).  

 

Man talar ibland om att grönområden generellt skapar bättre livsmiljöer och har förmågan att 

förbättra människans hälsa, stadens gestaltning samt att de bidrar till en identitet för staden 

(Boverket, 2002). Det är emellertid svårt att exploatera på befintlig parkmark och offentliga 

grönområden generellt i innerstaden då det finns få av dessa områden kvar idag. Man kan 

argumentera för att Stockholm översiktligt upplevs vara en stad med mycket naturområden 

och gröna ytor med undantag för de allra mest centrala delarna av staden. Dessa grönområden 
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som fortfarande existerar har hittills kunnat upprätthållas då förtätningen ofta kunnat ske på 

redan hårdgjorda ytor som tidigare industri- och hamnområden (Westerlund Bjurström, 2009). 

De offentliga grönområdena minskar som bekant och med fortsatt ökad inflyttning i 

kombination med bostadsbrist och krav på utveckling av infrastruktur kommer man sannolikt 

behöva ta betydligt mer av dessa grönområden i anspråk för att fortsätta utveckla staden 

(ibid.). Hanteringen av dessa områden tillsammans med de vägval som viktiga 

samhällsaktörer väljer att göra kommer att bli en av de mer viktiga delarna i för hanteringen 

av de offentliga grönområdenas miljövärden i Stockholm (Martin, 2009). Det finns 

miljövärden i såväl stora som små grönområden:  

 

”Det går i princip inte att bygga på mer parkmark och offentliga grönområden i 

Stockholms innerstad. Det är oerhört begränsat. När det gäller byggnation i 

grönområden handlar det om tillgänglighet och har ett grönområde dålig 

tillgänglighet kan den bytas ut mot något annat” – Borg (muntlig kommentar, 

2013-04-08).  

 

”... det finns fortfarande grönområden i staden där man skulle kunna ta dessa i 

anspråk utan att viktiga värden försvinner. Kvalitén i att ha kvantitet skulle 

självklart försvinna [...] Parkens värden som rekreationsområde eller social 

knutpunkt kan dock förbättras genom att minska den totala arealen” – Svärd 

(muntlig kommentar, 2013-03-19).  

 

”När man tar bort ett grönområde försvinner det, men det betyder inte att det som 

blir kan bli mer värdefullt totalt sett” – Ståhle (e-postkommentar, 2013-03-12)  

 

”Ja, vi måste ju upprätthålla en så pass stor areal (stor areal är dock relativt, det 

är också relativt hur många som bor och nyttjar parkerna) men ju fler vi blir 

desto mer park behövs det och den ekvationen går inte riktigt ihop idag. 

Egentligen borde det vara så att för varenda ny människa som flyttar till 

Stockholm så bör nya kvadratmeter parkmark anläggas – inte minst ur ekologisk 

synpunkt […] de ska egentligen växa hand i hand men så är det inte” – Peensalu 

(muntlig kommentar, 2013-04-08)  

 

De miljömässiga förluster som uppkommer när staden förtätas på eller i anslutning till 

offentliga grönområden vägs upp mot de sociala men framförallt ekonomiska vinsterna. Man 

vet idag att när staden blir mer tät tenderar miljövärden att hamna i skymundan (Borgström, 

2009). Mark som avsätts som grönområden i staden hänvisas något slentrianmässigt till att 

bevara biologisk mångfald samt skapa möjligheter för friluftsliv och rekreation (ibid.). Det 

tals mer sällan om att utveckla miljövärdena eller varför den biologiska mångfalden ska vara 

bra för staden i styrdokument och program. Statusen på miljövärden skuggas av de starka 

argument vi ser idag som förespråkar exploatering genom förtätning, en uppfattning om att 

bostäder är viktigare än att bevara parker och offentliga grönområden (ibid.) och det må så 

vara. Men värdet i staden och den makt dessa värden har i beslut rörande omvandlingen till en 
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mer tät stad borde istället kräva ett mer rationellt tänkande (Westerlund Bjurström, 2009). 

Vilken beskaffenhet har stora, rika naturområden utanför staden jämfört med mindre parker 

och offentliga grönområden är en viktig tankeställare. Det gröna i staden har kommit att bli ett 

sammanfattande begrepp för långsiktig hållbarhet samtidigt som det har liten effekt när det 

gäller viktiga beslut om hur staden bör formas (ibid.). Större och mer sammanhängande 

grönområden fungerar som stadens lungor där Stockholm i relation till ett framtida klimat 

riskerar att skapa konsekvenser om de minskar (Rogat, muntlig kommentar 2013-04-28). 

Faktumet kvarstår att befolkningstillväxten står i direkt konflikt med de miljövärden som 

offentliga grönområden bidrar med i och med det tryck det sätter på de ekologiska 

funktionerna.  

 

”... alla befolkningsprognoser som gjorts har slagit fel – vi ska inte tro att den 

inflyttningen till Stockholm som vi har idag alltid kommer att fortgå, det kommer 

att ändras (både upp och ner). Jag tror ändå att med den befolkningstillväxt vi 

har nu så kommer det bli ett otroligt slitage på parkerna i innerstaden framförallt. 

Det kommer i sin tur leda till otroligt många protester från invånarna, de kommer 

bli väldigt slitna. Där betyder kvantitet väldigt mycket, en park tål inte hur många 

människor som helst utan vi måste se till att det finns tillräckligt mycket 

kvadratmeter park för den växande befolkningen så ja – det finns en koppling.” – 

Berglund (muntlig kommentar, 2013-05-03)  

 

Vikten av ett strukturtänkande för stadens gröna bör bli en del av en ekologisk grundsyn i 

planeringen som i sin tur är viktig för hållbar utveckling (Boverket, 1994). Den obebyggda 

marken ska ses som en viktig resurs där hänsyn bör tas för att inte radera bort viktiga länkar i 

grönstrukturen (ibid.). Miljövärden ses idag som problem snarare än en tillgång och 

grönstrukturen tillmätts liten betydelse vid avgörande planeringssituationer då de saknar 

kvalitativa och kvantitativa argument som håller mot exempelvis ekonomiska värden. (ibid.)  

För att miljövärden ska bibehållas krävs förtätning som genererar att grönområden i stor 

utsträckning bibehålls.  
 

Miljövärden fyller kvalitetsmässiga funktioner samtidigt som kvantiteten ibland glöms bort. 

Ett sätt att sätta större värden av miljön och ekologin kan vara att räkna ut minsta möjliga 

tillåtna parkmark per invånare och sätta en minimigräns för vad som ska vara acceptabelt 

(Berglund, muntlig kommentar 2013-05-03). Staden präglas idag av sten och betong och 

betraktas oftast som en slutpunkt för naturliga miljöer (Lindberg, 2013). Många djur och 

växter trivs emellertid i städer med variation av biotoper samt rikligt med föda och skydd, 

faktorer som gör staden attraktiv för både växter och djur (ibid.).  

Ekosystemtjänster  

Miljövärden som direkt är kopplade till luft, klimat, biologisk mångfald och hälsa kallas 

ekosystemtjänster (ibid.). Naturen är en producent av varor och tjänster för människan i 

staden som direkt, eller indirekt, är avgörande för deras välfärd (Borgström, 2009). 

Ekosystemtjänster är ekonomiskt hållbara då de ofta är gratis, ett exempel är att all växtlighet 
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producerar syre och hjälper till att rena luft, mark och vatten från föroreningar (ibid.). 

Vegetationen förbättrar luftkvaliteten genom ökad luftfuktighet och skapar ett bättre klimat då 

vindar blåser in kall och ren luft på platser där luft av sämre kvalitet annars står stilla (ibid.). 

Detta är viktigt eftersom dålig luftkvalitet riskerar medföra vittrande husfasader och allmänna 

hälsorisker för människor som vistas i områden som saknar närhet till grönska (ibid.). Ett 

kollapsande ekosystem kräver oftast dyra investeringar att återskapa och att en stad har ett 

fungerande ekosystem är ofta en ekonomiskt mer lönsam lösning än tekniska åtgärder (ibid.).  

 

Det finns emellertid inga krav på att den som förändrar befintlig markanvändning i Sverige 

idag och därigenom orsakar ingrepp i natur ska ge tillbaka motsvarande genom 

kompensationsåtgärder (Skärbäck, 2003). Man märker att miljö ofta reduceras till vad som 

kan värderas i ekonomiska termer där hänsyn inte alltid tas att miljövård arbetar med långa 

tidsperspektiv och stora osäkerhet. Att jämföra med den ekonomiska sektorn som präglas av 

korta tidsperspektiv och mer eller mindre pålitliga kalkyler (Asplund, 2005).  

 

”Vinna-vinna situationer framställs som eftersträvansvärda, det vill säga 

miljöåtgärder som främjar uppnåendet av mål inom andra samhällsområden 

stimuleras […] Jag kan inte se att miljöpolitikens övergång till att bli en politik 

för hållbar utveckling innebär en total fastlåsning i tillväxtberoendet och att 

åtgärder för miljön som innebär ekonomiska uppoffringar blir allt svårare att 

hävda” – Asplund (2005 i Asplund och Skantze, 2005:165) 

 

Kontentan av detta blir en överhängande risk att ekologisk hänsyn skjuts framåt (Asplund, 

2005) vilket man har kunnat konstatera när de nationella miljömålen inte uppfylls.  

7.3 Ekonomiska värden  

Stadens parker och offentliga grönområden skapar ekonomisk tillväxt likväl som riskerar att 

gå förlorad när staden blir allt mer tät. De fyller värden för staden, byggföretag, 

privatpersoner och skapar möjligheter till ekonomiska vinster för stadsdelarna i sig. Stadens 

översiktsplan belyser de offentliga grönområdena som områden av högst ekonomiskt värde 

tack vare sin förmåga att locka turister och företag till Stockholm (Stockholm stad, 2006). En 

minskning av kvalitet och kvantitet riskerar därför negativa påföljder även om andra 

parametrar påverkar. Bostäder i anslutning till offentliga grönområden värderas idag högre än 

övriga bostäder i de centrala stadsdelarna även om avvikelser förekommer (Berensson, 

muntlig kommentar 2013-04-19). Den urbanisering vi idag ser till Stockholm görs på grund 

av möjligheterna till arbete och människor bosätter sig helst till områden nära parker och 

offentliga grönområden (ibid.). Parkprogrammet för Stockholm stad skriver att gestaltningen 

för park- och naturmark dels ska vara ekologiskt hållbar men samtidigt vara ”öppen för 

användning av samhällsekonomiska skäl” (Stockholm stad, 2006) det vill säga öppen för 

förändring om det är ekonomiskt gynnsamt. 
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Stadens offentliga grönområden skänker omgivningen en attraktivitet och betalningsviljan 

ökar, ur det perspektivet kan det vara olönsamt att exploatera dessa grönområden (Ståhle, e-

postkommentar 2013-03-12). Men offentliga grönområden löser inte ekonomisk hållbarhet 

enbart av att existera utan kräver förvaltning och övergripande strategier. Hållbar 

samhällsutveckling handlar inte om att ställa stad och natur mot varandra då det mänskliga 

samhället är en del av, samt beroende av omkringliggande ekosystem (Stockholms 

länsstyrelse, 2012). En ambition kan vara att skapa stadsmiljöer där lokala ekosystem 

integreras och upprätthålls. Målkonflikten ekonomiskt är emellertid att bostadsförsörjningen 

kräver en fördubbling av nuvarande byggtakt (ibid.).  

 

”Vid ett genomförandeavtal kan man få ekonomi att göra parker eller 

grönområden bättre än vad dessa är just nu – det kan bli en win-win ändå.” – 

Rogat (muntlig kommentar, 2013-04-28)  

 

Vid parkutveckling eller parkförnyelse kan ett avtal införas för att förbättra närliggande 

grönska med en rullande förvaltning och förbättrade strukturer. Den ekonomiska kostnaden 

att anlägga och förvalta en park är stor och skulle kunna minska med bättre avtal. Det finns ett 

hot mot offentliga grönområden i form av privatiseringar parallellt med att vi använder 

stadens rum på ett nytt sätt. Vi lever i en tid där vi spenderar allt mer tid utanför hemmet och 

detta märks på slitaget av parkerna (Berglund et al., 2011).  

 

”Förväntningar kommer dels från alla de förvaltningar som var för sig driver 

sina frågor. Dels känner vi hela tiden av de kommersiella intressena, som har sin 

agenda.” – Berglund (2011 i Berglund et al., 2011:17)  

 

De offentliga grönområdena är åtråvärda områden för många privata aktörer som gärna 

bedriver offentliga platser med kommersiellt innehåll (Lindberg, 2011). Att förvalta en park 

exempelvis är en dyr process som från kommunal nivå blir allt svårare att hantera (Peensalu, 

muntlig kommentar 2013-03-20). Skötsel och underhåll skärs ofta ner när kommuners 

ekonomier blir mer ansträngda vilket kan leda till att parkerna blir misskötta (Boverket, 

1994). Parallellt avgörs kostnaderna av förvaltning på storlek och besökstryck (Peensalu, 

muntlig kommentar 2013-03-20). Därför riskerar ekonomiska incitament att hanteringen av 

våra parker kommer i händerna på privata intressen vilket kan få sociala följder som vi 

diskuterar i nästkommande avsnitt. Ser man ur ett kommunalt perspektiv så handlar det 

emellertid om marginella besparingar i den totala budgeten när man drar ner på parker och 

offentliga grönområden (Boverket, 1994).  

 

Trots parkens funktion som vikta byggstenar i den totala stadsmiljön så framgår det att i 

relation till pågående förtätningsprocess står de ekonomiska förlusterna vid förvaltning och 

drift av parker i kontrast till en förtätning som möjliggör högre produktivitet och kanske även 

mer levande städer ur ett perspektiv (Berensson, muntlig kommentar 2013-03-19). Det gynnar 

även företagare och har förmågan att skapa gatumiljöer som är mer kostnadseffektiva (ibid.).  
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Tillväxtbefrämjande åtgärder är grunden utvecklingsfrågor och får hög prioritet i fysisk 

planering (Friberg, 2005). Samtidigt handlar det om att se de ekonomiska möjligheterna i 

bevarandet av offentliga grönområden och inte enbart det man går miste om. 

7.4 Sociala värden 

De sociala värdena som grönområden i den täta staden skapar har avgörande betydelse för 

människans vardagsliv och livskvalitet. Detta faktum bevisas i återkommande undersökningar 

av stadens förvaltningar och stadsbyggnadskontor (Stockholm stad, 2006). Större 

parkområden, mindre kvartersparker och allmän närgrönska har viktiga sociala värden för 

invånare och besökare. Den täta stadsmiljön prioriterar sociala värden och parkprogrammet 

belyser detta. Dessa offentliga grönområden skapar sociala möjligheter enbart av sin existens 

(ibid.). Det kollektiva rum som parkerna bland annat är skapar möjligheter att få syn på 

människor man annars inte skulle träffa på i en mer kommersiell stadsstruktur (Drougge, 

2011). Det är viktigt i en tid där segregeringen av staden är påtagande mellan individer med 

socio-ekonomisk eller kulturella skillnader och mellan generationer (ibid.). De sociala 

funktioner som dessa områden fyller kan även hänga ihop med ekonomisk tillväxt. Det 

förekommer i de flesta stadsparker en närhet till caféer, restauranger och bostäder i, eller i 

anslutning till grönområdena (Svärd, muntlig kommentar 2013-03-19).  

 

Den sociala dimensionen är särskilt viktig men den står inte i konflikt med 

ekonomisk tillväxt, bostäder nära parker värderas högre än i områden som inte 

ligger i anslutning till dessa” – Berensson (muntlig kommentar, 2013-03-19).  

 

Arbetet med att få ut mer ekonomiska resurser pågår frekvent i stadens offentliga 

grönområden. Detta görs på lite olika sätt men det handlar framförallt om fysisk bebyggelse i 

närhet till dessa områden.  

 

”Tillåter många olika typer av användning och användare, man behöver jobba 

mer med att locka folk till parkerna med caféer till exempel” – Borg (muntlig 

kommentar 2013-04-08) 

 

Parken är en mötesplats där olika individer samlas och delar det offentliga rummet. Det har 

även beskrivits som ett demokratiskt rum som vem som helst kan vistas inom.  

 

”Det är framförallt det sociala som är viktigt, pratar vi det ekologiska så är det 

också en viktig del, jag tror dock inte att de behöver stå i konflikt med varandra. 

Man kan anlägga, förvalta och ha fungerande parkrum som både är sociala och 

ekologiskt hållbara med biologisk mångfald” – Peensalu (muntlig kommentar, 

2013-03-20).  

 

”En bra park är en park som används men jag tycker att mycket handlar om hur 

den ligger i omgivningen […] en plats som ses av alla och är en naturlig plats att 
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söka sig till. Om man inte tittar på gestaltning är placering jätteviktig […] parken 

ska vara en naturlig mötesplats, en park som inte används är ingen bra park” – 

Borg (muntlig kommentar, 2013-04-08). 

 

”Jag ser det (parken)väldigt mycket som Stockholmarnas vardagsrum, plats för 

möten över generationsgränser, ser människor från olika stadsdelar med olika 

bakgrund och att man använder de för aktiviteter, idrott och promenader. 

Avkoppling, stor nytta för avkoppling, mer och mer eftersom att staden blir 

tätare” – Borg (muntlig kommentar, 2013-04-08).  

 

De sociala värdena som parken erhåller brister emellertid i information om de sociala behov 

och förväntade grupper som använder parkerna. Vid parkutveckling och nyanläggning av 

parker görs parkerna utifrån arkitektoniska och estetiska standarder vilka ofta saknar lokal 

förankring (Tyrväinen et al., 2005). Man arbetar idag på olika sätt att frambringa nya metoder 

att utveckla kunskapen om de sociala värden som offentliga grönområden genererar genom att 

bland annat söka upp användarna på plats och fråga ut dem. Förutsatt att detta inte görs i 

tillräcklig utsträckning riskerar man att tappa kunskapen vilka behov och önskemål 

människan vill ha. Med bättre marknadsföring och bättre metoder kommer man långt men 

resurserna för detta är små (Peensalu, muntlig kommentar 2013-03-20).  

 

Parker och offentliga grönområden är idag områden som ska vara till för alla människor men 

stämmer detta verkligen? Med höga marknadspriser för bostäder i anslutning till grönområden 

och nybyggnation i anslutning till dessa områden riskerar man att polarisera områden socialt 

och ekonomiskt. Tillgängligheten till parken minskar för många människor i och med 

privatiseringar och stängda gårdsparker. De europeiska trenderna visar att parken idag 

selektivt stöter bort samhällsgrupper från parkerna och man bör fråga sig om detta är socialt 

hållbart för hela samhället.  
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8. Konflikter i förtätningsprocessen 

De offentliga grönområdena har inte en given plats i stadsmiljön, åtminstone inte ur ett 

historiskt perspektiv. De har bland annat omvandlats genom åren och stora delar har till och 

med försvunnit. Vi ser idag ett antal konflikter i relationen mellan att göra staden mer tät och 

att samtidigt behålla kvaliteten och kvantiteten av offentliga grönområden. Den normativa 

bilden av tydligt separerade roller och ansvarsområden skapar en problematik som ofta 

kännetecknar arbete för hållbar utveckling (Isaksson och Storbjörk, 2005). Faktum är att 

miljö- och hållbarhetsfrågor i praktiken ofta ger upphov till svårhanterliga prioriteringar och 

avvägningar mellan mål och intressen för samhället (ibid.). Dessa intressekonflikter har i 

denna studie kategoriserats i bevarandegrupper och förnyelsegrupper, nuvarande skydd och 

lagstiftning samt arbetet för ett ökat medborgarinflytande.  

8.1 Bevarandegrupper och förnyelsegrupper  

Det finns en tydlig konflikt om hur staden ska förtätas i relation till offentliga grönområden 

där olika grupper och aktörer i samhället arbetar för sina visioner. Dessa kan lite grovt 

kategoriseras in i de som arbetar för att bevara Stockholm i stor utsträckning och de som 

arbetar för en förnyelse och omvandling av staden. Detta skapar problem för 

stadsutvecklingen generellt (Svärd, muntlig kommentar 2013-03-19) där mycket energi och 

resurser går ut på ett evigt debatterande istället för handlingar. Det försvårar och försenar en 

förtätning när olika intressen står mot varandra (Peensalu, muntlig kommentar 2013-03-20).  

Den konkurrens vi ser mellan bevarande- och förnyelsegrupper går mycket ut på att vinna 

sina strider i frågor beträffande stadsbyggnad, det finns någon eller några som vinner och 

någon eller några som förlorar (Skantze, 2005). Till följd av olikheter och skiftande 

perspektiv marginaliseras grupper istället för att olikheterna och konflikterna på ett mer 

konstruktivt sätt lyfts fram till föremål för undersökande och reflektion (ibid.). Maktaspekter 

genomsyrar då arbeten och olika grupper, organisationer och individer positionerar sig enligt 

en rangordning (ibid.).  

 

En av förnyelsegrupperna är YIMBY som enligt svarspersonerna och sig själva förespråkar en 

ökad täthet i staden. De anser idag att problemet ligger i att stora delar av stadens bebyggelse 

och grönområden blivit allt för starkt kulturhistoriskt intressanta (Svärd, muntlig kommentar 

2013-03-19) och kritiserar stadens institutioner och myndigheter likt Skönhetsrådet för att 

vara alltför präglade av bevarandeprinciper.  

 

”Problemet ligger i att nästan allt har blivit kulturhistoriskt intressant. 

Skönhetsrådet är ett råd för att bevara Stockholms skönhet, dels är detta 

subjektivt och de har ett synsätt där allt som redan existerar är skönhet, efter 10 

år börjar det bli fint, 20 år senare har vi en ytterligare årsring som tydligen är 

viktig. De (skönhetsrådet) är ett råd för Stockholms skönhets bevarande, inte att 

Stockholm ska bli ännu skönare, man har tappat sin funktion på något sätt.” – 

Svärd (muntlig kommentar, 2013-03-19)  
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Det finns en rädsla, anser de aktörer som förespråkar en snabbare förtätningsprocess, för 

befintlig bebyggelse och grönområden i stadsmiljön som genererar hinder för stadens fortsatta 

utveckling: 

 

”Tidigare år har man inte varit rädd att förändra, idag är man det, kanske på 

grund av tidigare misstag men samtidigt hindrar dessa också positiva 

förändringar. Staden är dynamisk och förändringar är ett nödvändigt måste. Man 

menar att man inte ska riva mer idag, för det som byggs istället är inte särskilt 

bra, därför är förtätning en lösning.” – Svärd (muntlig kommentar, 2013-03-19).  

 

Det finns en liknande debatt som den mellan organisationer och remissinstanser på politisk 

nivå som ofta beskrivs som paradoxal:  

 

”Det är framförallt på politisk nivå där konflikter existerar där det uppstått en 

paradox där samtliga partier vill förtäta samtidigt som man vill värna om 

naturmark och lösa bostadsfrågan vilket inte går ihop” – Berensson (muntlig 

kommentar, 2013-03-20).  

 

Det är inte enbart mellan organisationer, politiker och tjänstemän som konflikten uppstår. 

Man talar om perspektiv, förväntningar och krav på individnivå som människan i staden 

ställer på sin omgivning. Människor som inte vill bo i den täta staden men som faktiskt 

flyttade till Stockholm innan strategin tog fart inom den fysiska planeringen på allvar gjorde 

det för den miljö som fanns för stunden. Det argumentet är vanligt bland medborgare i staden 

som är mot att göra Stockholm till en mer tät stad, ett ytterligare argument brukar vara att 

området förlorar sin historiska karaktär (Slottner, muntlig kommentar 2013-03-27).  

 

”Man hanterar detta med att hävda att det är ett historielöst perspektiv, 

områdena har någon gång byggts. Det är en naturlig konsekvens att om staden 

växer så måste den förtätas. Man måste vara beredd att flytta på sig om det är så 

att det är den glesa stadsbygden med dess värden man är efter. Man kan inte 

förutsätta att det ska fortsätta vara på ett visst sätt decennium efter decennium.” – 

Slottner (muntlig kommentar, 2013-03-27)  

 

Bevarandegrupper likt ”Rädda Stockholm”, ”Kulturarvet – ej till salu!”, ”Stockholm Skyline” 

arbetar frekvent för att bevara delar av staden som är historiskt intressanta. Det intressanta är 

att antingen i själva namnet eller i sina beskrivningar späder dessa på det Skantze (2005) 

menar med att stadsbyggnad börjat bli en tävling där det finns vinnare och förlorare snarare än 

föremål för undersökning och reflektion. 
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8.2 Nuvarande skydd och lagstiftning  

Den lagstiftning och det skydd som planeringen måste ta hänsyn till följt av det faktum att 

parker och offentliga grönområden idag endast är planlagda och utöver det saknar skydd har 

resulterat i en föränderlig stadsmiljö och därigenom heta diskussioner. Det handlar om 

planprocessen för bebyggelse i innerstaden generellt och huruvida skyddet för parker och 

offentliga grönområden är starkt nog för att klara sig undan exploatering.  

 

Lagstiftningen för ny bebyggelse i innerstaden beskrivs bland annat som långdragen och 

byråkratisk där flertalet förespråkare för förnyelse strävar efter en snabbare 

förtätningsprocess. Man hävdar att miljötjänstemän använder hårddragna tolkningar av 

miljölagstiftningen (Svärd, muntlig kommentar 2013-03-19). Man vill ändra i lagstiftningen 

för att få till en snabbare förtätningsprocess av framförallt ekonomiska skäl samt för att lösa 

bostadsbristen i Stockholm. Plan- och bygglagstiftningen och tillämpningen av Miljöbalken 

har stor inverkar i strävan efter en snabbare förtätningsprocess (Dovlén och Skantze, 2005) 

samtidigt som parker och offentliga grönområden skyddas egentligen enbart av det faktum att 

de är detaljplanerade. Miljölagstiftningen är för landskapsarkitekterna emellertid något att 

stötta sig mot (Peensalu, muntlig kommentar 2013-03-20) även om den i vissa fall brister i sitt 

syfte (Borg, muntlig kommentar 2013-04-08). Brister i lagstiftning som berör stadsplanering 

är inte ett främmande fenomen, vid integrering av ekologiskt och ekonomiskt perspektiv är 

det snarare en regel (Dovlén och Skantze, 2005). Att parken och offentliga grönområden är 

planlagda som parkmark innebär att ändringar måste ske i detaljplanen för att kunna 

exploatera ytan samt att ändringen måste gå igenom planeringsprocessen i sin helhet 

(Peensalu, muntlig kommentar 2013-03-20).  

 

”… tycker att lagstiftningen som Plan- och bygglagen föreskrider är viktig i 

processen, de stegen som finns där är nödvändiga.” – Peensalu (muntlig 

kommentar, 2013-03-20).  

 

”Att införa ett ytterligare skydd för Stockholms parker och naturområden för att 

ta bort stämpeln som oexploaterade ytor är en dålig lösning eftersom fokus blir 

på kvantitet istället för kvalitet” – Berensson (muntlig kommentar, 2013-03-19).  

 

Men det är inte alltid som skyddet för parker och offentliga grönområden är tillräckligt. Att 

man ändrar i detaljplaner är trots allt frekvent förekommande och lite utav en tradition i 

planeringen i huvudstaden.  

 

”Ofta kan man tycka att man skulle vilja ha något mer skydd än att det bara är 

planlagt. Det är något som Stockholm och flera andra kommuner menar vore bra, 

att det finns ett starkare skydd […] När det gäller detaljplaner så kan ju staden 

bestämma sig för att helt enkelt ändra sig. Ett exempel är Årstafältet där man gör 

om detaljplanen när man vill ändra markanvändningen så på det viset är det ju 

inte ett fullgott skydd” – Borg (muntlig kommentar, 2013-04-08).  
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Lagstiftningen förhindrar förtätningsprocessen och det anses inte alltid behövas vidare skydd 

för parker och offentliga grönområden då det skulle försena hela processen ytterligare.  

 

”Nej. Om någon skulle få för sig att bygga i exempelvis Humlegården skulle man 

möta ett stort motstånd, här kan i och för sig en mer välarbetad stadsplan 

fungerar som ett slags skydd. Man har då i stadsplanen markerat ytan som ren 

parkmark och då blir det svårare att exploatera densamma. Byggherrarna skulle 

troligtvis inte försöka och politikerna skulle förstå att det inte var någon idé och 

det vore oerhört mycket lättare att dra igång mediedrevet. […] Det finns idag 

ingen grön yta i Stockholms län som inte är öppen för byggande eller 

exploatering, allt som är naturmark som inte är naturreservat eller nationalpark 

är helt öppet för byggande.” – Svärd (muntlig kommentar, 2013-03-19).  

 

Man anser att det istället bör vara en starkare fokus mot förtätningsprocessen och 

lagstiftningen som förhindrar att staden utvecklas.  

 

”Det är just processen, hur man sköter systemet, hur lagarna och byråkratin är 

uppbyggd samt att det inte finns en politisk vilja att förändra detta. Det har heller 

inte blivit någon skillnad med nya Plan- och bygglagen, det är fortfarande samma 

”PBL” om än dock med små justeringar som inte fått någon direkt inverkan. 

Plan- och bygglagen är förankrad i ett helt annat tryck på bostadsmarknaden och 

saknar empirisk förankring. Den är framarbetad efter ett icke- urbant 

planeringssätt vilket gör det svårt att bygga och förtäta, lagen är inte till för 

detta. För att verkligen få igång processen krävs en lagändring samt ett annat 

synsätt på planering.” – Svärd (muntlig kommentar, 2013-03-19).  

 

Det är allmänt erkänt att lagstiftningen i flera fall hindrar Stockholm för att bli mer tät 

snabbare. Sker förändringar kräver det emellertid långtgående processer och stora 

förändringar för att skillnad ska märkas. Idag kan vem som helst överklaga ett byggprojekt på 

ett som beskrivs ”tämligen enkelt sätt” som fördröjer stadens utveckling och exploatering 

(Slottner, muntlig kommentar 2013-03-27; Berensson, muntlig kommentar 2013-03-19).  

 

”Absolut. Det tror jag att vi måste, det finns lagar som hindrar att täta delar av 

Stockholm, framförallt i de centrala delarna. Det har inte blivit bättre med den 

nya Plan- och bygglagen. Att inte få bygga på höjden påverkar grönområden i 

negativ bemärkelse bland annat” – Slottner (muntlig kommentar, 2013-03-27).  

 

När denna studie gjordes har lagstiftningen kommit att bli en politisk fråga där partier, 

tjänstemän och organisationer inte är helt eniga. Det har kommit ett förslag att förkorta 

planprocessen plus att man velat ta bort länsstyrelsen som instans för granskning av planer. 

Detta för att påskynda processen, något som delat upp politiska partier i två läger (Slottner, 

muntlig kommentar 2013-03-27).  
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”Vi är inte förespråkare för det, vi är rätt på det klara med att om man förkortar 

planprocessen så kommer det generera mer överklaganden, det är konstruktivt att 

förankra planer i så många steg som det är möjligt, inte bara för att minska 

överklaganden utan också för att nyttja den lokalkännedom folk faktiskt har i sina 

områden där de bor. I det kortsiktiga perspektivet så leder till en långsammare 

process men i det långsiktiga perspektivet så kommer det leda till färre 

överklaganden än om man ändrar i lagstiftningen. Nyckeln ligger i en bättre 

medborgardialog. Att man vid varje stadsdel har en tyngdpunkt att man jobbar för 

en bättre dialog.” – Rogat (muntlig kommentar, 2013-04-28) 

 

Att tala om termer om ökat eller befintligt skydd är emellertid inte alltid relevant då staden 

oftast beskrivs som en föränderlig process där omvandling är naturliga reaktioner.  

 

”Kännetecknet för staden är förändring, det måste vi förstå, staden förändras – 

även om det ibland kan uppfattas som skrämmande för oss som bor här. 

Förändring är grundkaraktären i en stad, däremot måste en förändring alltid 

innebära en positiv utveckling av stadens struktur. Det är svårt att säga att all 

park är bra och att all park måste skyddas för så är det inte, det finns dåliga 

parker som inte besöks och som inte fungerar. Parkstrukturen i Stockholm är som 

en infrastruktur och det ska ses som en sådan – den ska hänga ihop och den ska 

fungera men själva innehållet ska kunna växla.” – Berglund (muntlig kommentar, 

2013-05-03)  

 

Man kan diskutera huruvida förtätningsprocessen bör ske på stadens villkor med beaktande av 

de befintliga värdena och inte på bekostnad av dem. Parker och offentliga grönområden är vid 

förtätning några av de viktigaste faktorerna att ta hänsyn till. Deras existens kan lätt 

ifrågasättas när man eftersträvar en allt mer tät stad. De är emellertid en av de mer viktiga 

byggstenarna för att få en attraktiv stad och behöver kanske tydligare riktlinjer i styrdokument 

och lagstiftning. Förtätning väntas öka behovet och kraven på befintliga grönområden och 

parker och det kan därför vara av stor vikt att kvaliteten och kvantiteten på centralt belägna 

grönområden dels bevaras men också utvecklas.  

8.3 Arbete för ett ökat medborgarinflytande 

Att involvera medborgarna i förtätningsprocessen i relation till parkutveckling är en sista 

kontroversiell diskussion eller konflikt om så vill. Att få till ett ökat medborgarinflytande 

skiljer sig bland institutioner och förvaltningar beroende på vilket ansvarsområde man har och 

vilket geografiskt område man hanterar i staden. Det är skillnad på planeringsprocessen för 

parkmiljöavdelningar som arbetar nära invånarna jämfört med hela stadsbyggnadskontor som 

arbetar mer översiktligt. De sistnämndas arbete beträffande medborgarinflytande beskrivs 

som mer problematiskt och svårkommunicerat (Peensalu, muntlig kommentar 2013-03-20). 
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Det är centralt för en framtida hållbar stadsutveckling att öka allmänhetens inflytande, att få 

mer människor att engagera sig i frågor beträffande stadens förtätning och de offentliga 

grönområdena betydelse. Det arbete som generellt görs sker via flera olika kanaler där stadens 

invånare och besökare på olika sätt ska ha möjligheten att lämna synpunkter och förslag. Det 

är emellertid en teoretisk god tanke som saknar stor genomslagskraft i praktiken. Det upplevs 

finnas ett motstånd bland stadens medborgare att engagera sig i frågor rörande förtätningar 

och offentliga grönområden. Stadsplaneringen de senaste 80 åren beskrivs med en avsaknad 

av vad människor faktiskt vill ha och att man har tappat kontakten med dem (Svärd, muntlig 

kommentar 2013-03-19).   

 

”Det finns ett litet motstånd till att engagera sig, det är inte ofta man själv kanske 

går till en stadsdelsförvaltning och tycker och tänker eller ringer en tjänsteman 

på Stadsbyggnadskontoret, det gör man inte i första taget om man inte är oerhört 

upprörd över något. Men när det gäller frågor som kanske inte är 

jättekontroversiella men man tycker att det är viktigt att så många som möjligt får 

komma till tals och man vill ha in idéer då gäller det att fiska efter dessa, då 

måste man stoppa folk i farten och fråga vad de faktiskt vill.” – Peensalu (muntlig 

kommentar, 2013-03-20) 

 

”Den positiva förändring vi ser idag är att Stockholmaren idag är väldigt berest, 

man har varit runt mycket i världen och sett andra lösningar på samhällsproblem 

som kan fungera även här, man kan göra det bättre. Det gäller att analysera vad 

som är bra i staden och ta lärdom av detta och skapa mer av det.” – Svärd 

(muntlig kommentar, 2013-03-19) 

 

Tjänstemännens roll är att se till allmänhetens bästa och inte till de enskilda intressena vilket 

blir problematiskt i vissa fall, detta kan bero att de människor som hörs mest också syns mest 

i samråd och liknande. Det är därför viktigt att nå ut till fler människor än enbart de som 

själva tar kontakt med förvaltningar och myndigheter.  

 

”Det viktiga här är att involvera människorna i ett tidigare skede i 

planeringsprocessen, historiskt sett har detta inte fungerat på ett bra sett. Det 

gäller att nå ut till människor/invånare och belysa dem med att de faktiskt kan 

vara med och ta itu med problemen och utveckla samhället. Ett exempel är att om 

man nu förtätar så gäller det att fråga invånarna hur man kan förtäta på ett sätt 

att de som bor där även får det bättre. Idag är det oerhört öppet eller transparent 

och det finns egentligen inget som stoppar medborgare att delta i processen, man 

kan däremot tycka att man borde marknadsföra det mer.” – Berensson (muntlig 

kommentar, 2013-03-19).  

 

Medborgardeltagandet är förhållandevis lågt i frågor beträffande förtätningar och relationen 

till offentliga grönområden. Men denna uppfattning delas inte av samtliga tillfrågade 
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informanter. Det finns en diskussion att politikernas roll som representanter för folket fått en 

svagare position än tidigare i och med alla överklaganden: 

 

”Det har kommit att bli ett område där man får en känsla av att politiken ska 

lämna helt walkover, demokrati i Stockholm har blivit att politiken helt ska lämna. 

Det kan bero på kunnigheten hos invånarna har ökat och man vet hur man ska 

fördröja processen” – Slottner (muntlig kommentar, 2013-03-27)  

 

Faktum kvarstår att undersökningar visar att de erfarenheter och kunskaper som den vanliga 

människan i staden besitter om stadens miljö och omgivning inte alltid gör sig hörda i 

planeringsprocessen (Skantze, 2005). En förklaring till detta är att åsikter ofta uttrycks i ett 

språk av känslor och upplevelser, ett språk som i det formella plansamrådet riskerar medföra 

problem då det är svårt för medborgare att få gehör och förankra sitt perspektiv i mer formell 

struktur. Medborgarnas åsikter och synpunkter kan då anses vara partiska eller ovetenskapliga 

(ibid.).  

 

”Det är emellertid inte en överdrift att säga att arkitekters teori och filosofi 

fjärmat sig från människors vardag och från vanliga boendes upplevelser av sin 

miljö även om det finns undantag bland de arkitekter som söker sig ut till 

bostadsområden och söker närkontakt med boende och lägger stor vikt vid deras 

erfarenheter” – Skantze (2005 i Asplund och Skantze, 2005:128)  

 

Medborgarinflytande handlar framförallt om att ta erfarenhetskunskap på allvar, att inte 

avfärda de som åsikter bara för att den fysiska planeringen omfattar deras eget närområde 

(Skantze, 2005). Det handlar inte bara om att få säga sin åsikt utan även ta vara på kunskap 

som sker på gräsrotsnivå inom planeringen, man tar hänsyn till människor och deras livsmiljö 

(ibid.). Skillnaden mellan perspektiv bland de som arbetar med stadsplanering och ”vanliga” 

medborgare är inte en nackdel utan en fördel för att skapa socialt hållbara miljöer.  

 

•   •   • 
 

Skillnaden mellan hur planerare och medborgare ser på varierande utemiljöer är inget nytt 

forskningsområde. Det kan vara svårt för planerare att värdera vad parker och offentliga 

grönområden betyder för människan enbart genom att observera ett område och tidigare 

undersökningar (Berglund, 1996). Kontakten med invånare är central för att kunna förstå hur 

en park exempelvis uppfattas av de som vistas i området (Engelbrekt, 2013). Jag har valt att 

göra ett stickprov för att se om detta stämmer i denna studie. Hur ser människan i Stockholm 

på de offentliga grönområdenas roll och funktion i samhället i relation till rådande 

förtätningsideal? För att besvara detta tog jag mig till en av stadens mer besökta parker – 

Humlegården – där jag via kortare frågor om ämnet fick en del intressanta svar. Totalt svarade 

35 personer med varierande ålder, kön och etnicitet som av olika anledningar sökt sig till 

parken den 23 april, 2013 mellan 09.00-14.00 och den 24 april, 2013 mellan 10.00–14.00.  
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Figur 12. Invånarnas syn på förtätning som stadsbyggnadsideal. 

Figur 13. Invånarnas syn på parkens framtid med rådande förtätningsideal och befolkningstillväxt 
 

De tillfrågade människorna vid Humlegården var tudelade i frågan beträffande pågående 

förtätning av Stockholm i sin helhet. Det är emellertid anmärkningsvärt att fler människor är 

negativa än positiva trots att förtätning i sig är allmänt accepterat bland politiker och 
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tjänstemän. Vad detta beror på kan vara att förtätning i sig låter som ett negativt laddat 

begrepp till skillnad från stadsutveckling eller stadsläkning, begrepp som ofta används som 

synonymer till att förtäta (Engelbrekt, 2013). Annars råder en övervägande negativ syn på 

parkens framtid i den täta staden. En klar majoritet är inte särskilt optimistisk inför parker och 

offentliga grönområdens framtid i staden. Dialogen med invånarna i staden är emellertid 

viktig inom samhällsutvecklingen i isynnerhet när det gäller förtätning av stadsdelar som är 

kopplat till grönområden:  

 

”I dessa tider i förtätning så är medborgardialogen viktigare än någonsin – när 

doktrinen är att bygga tätt och bygga ihop så blir de delar man vill förtäta något i 

en farozon, det är väldigt viktigt i den här målbilden av den täta staden att man 

tillfrågar människor hur de använder sina parkstråk eftersom det är ett faktum att 

parkerna bli mindre (i areal) det handlar om alla våra offentliga rum och det är 

även en fråga om vilka som har tillgång till dem. I ytterstaden har vi haft en 

annan tanke, det är inte stenstaden där, det är mer att det ska vara luftigt, en av 

kvalitéerna är att du inte ska ha en granne framför dig. Det kanske inte direkt är 

viktigt vid varje enskild park eller grönområde utan det är just i tyngdpunkterna 

det är viktigt, där man förtätar.” – Rogat (muntlig kommentar, 2013-04-28)  

 

De förväntade negativa effekterna som människan trott medföljer en förtätning av stadsdelar 

har bland annat att göra med människans natur (Berglund, muntlig kommentar 2013-05-03). 

De förändringar som sker i människans närmiljö är ofta jobbiga att hantera, de speglar också 

en rädsla för förändring men kanske även att offentliga grönområden verkligen behöver 

skötsel, engagemang och resurser för att fungera (ibid.). Det kan också betyda att människor 

har en insikt att det redan idag existerar en brist av skötsel och resurser för stadens parker 

generellt och att ett ökat slitage kan leda till mindre attraktiva parker och offentliga 

grönområden. Man förvaltar landskap bör slutligen utgå från människans upplevelser men 

också deras värdering av områdena (Berglund, 2011). Det kan behövas en strategi för att 

vårda och utveckla utifrån medborgarnas perspektiv och behov, detta görs inte tillräckligt idag 

(ibid.).  
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9. ”All förtätning är inte bra förtätning” 

Strategierna om Stockholm som den täta staden är intressant att diskutera med hänsyn till 

hållbar stadsutveckling. Staden blir mer tät då förtätningen idag är såpass djupt förankrat i vår 

syn på hur man genom fysisk planering ska skapa hållbar utveckling. Det blir därmed 

problematiskt att diskutera andra strategier inom planering som stadsutglesning då det snarare 

handlar om Hur vi ska förtäta på bästa möjliga sätt i relation till infrastruktur, befintlig 

bebyggelse och grönområden.  

 

Det har blivit signifikativt för många europeiska och svenska städer att inom planeringen 

arbeta för en förtätning. Den rådande stadsbyggnadsdoktrinen anses skapa ett hållbart 

samhälle och man försöker exportera denna doktrin på alltfler områden vilket inte alltid är 

fruktbart (Rogat, muntlig kommentar 2013-04-28). De offentliga grönområdena har vid 

upprepade tillfällen kommit att ses som en markreserv för framtida exploatering (Boverket, 

1994). Samtidigt kan förtätning också bidra med sociala, ekonomiska och ekologiska värden 

om planeringen görs på ett mer övergripande sätt. Det finns emellertid skäl att tro att 

förtätningsidealet gör att vi bygger oss fast i de problem som en tät stad medför på exempelvis 

grönområden. De offentliga grönområdena tas i anspråk direkt och indirekt av 

bostadsbebyggelse, vägdragningar och verksamhetsutövning vilket leder till en fragmentering 

av stadens totala grönska (ibid.). Den minskade mängden i kombination med en tydligare 

fragmentering skapar sämre funktioner för människans användande precis som det skapar 

sämre förutsättningar för växter och djurliv (ibid.). All förtätning är inte bra förtätning när 

enskilda byggföretag inte ser hela stadens utveckling över längre tidsperioder i sina projekt. 

Avsaknaden av överblick vid bedömning om enskilda ärenden gör även att det blir större 

konsekvenser över en längre tid (ibid.).  

 

Den förtätning som bedrivs riskerar idag att skapa svårigheter för framtida planer, detta menar 

landskapsarkitekt tillika översiktsplanerare Katarina Borg. Vikten ligger i att genom strategier 

kunna utveckla staden genom en vidareutveckling av de mer centrala områdena, större 

satsningar på offentliga rum och ett mer sammankopplat Stockholm som utvecklas efter egna 

lokala behov (Borg, muntlig kommentar 2013-04-08).  

 

”Det har byggts mycket i icke utpekade områden – kompletteringar som kan ske 

inom ramen för befintlig struktur – att man fyller i och bygger på grönplättar här 

och där. Det tycker jag själv är väldigt olyckligt för att det ger också 

medborgarna ganska liten möjlighet att påverka” – Borg (muntlig kommentar, 

2013-04-08)  

 

Man talar om förtätning som inte alltid är bra för staden. De informanter som deltagit i denna 

studie använder begreppet gluggförtätning för att förklara fenomenet som riskerar att skada 

stadens fortsatta utveckling.  
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”Det har de senaste åren byggts ganska mycket på grönområden och grönplättar 

och just nu gör vi en uppföljning och ser över om man verkligen följer den 

utpekade strategin […] Vår upplevelse är att det byggs ganska mycket i gluggar, 

varför gör de det? Vad är det som gör att vi inte har möjlighet att styra det 

bättre…” – Borg (muntlig kommentar, 2013-04-08)  

Figur 14. Exempel på förtätningsstrategin att komplettera. Inringad bebyggelse är kompletterande. Källa: 

Regionplanekontoret (2009) Tätare Stockholm. Analyser av förtätningspotentialen i den inre storstadsregionens 

kärnor och tyngdpunkter. Rapport 8:2009 Stockholm: Regionplanekontoret.  
 

Att förtäta via kompletteringar beskrivs som de ”små stegens tyranni” en strategi som sätter 

stopp för fortsatt stadsutveckling på grund av avsaknaden av struktur och långsiktighet 

(Regionplanekontoret, 2009). Man behåller befintligt stadsstruktur med kompletterande 

byggnader längs med gator och offentliga rum (ibid.) och tillsätter inte nya vägar eller 

grönområden. När andelen grönområden minskar måste kvaliteten på befintliga och nya 

offentliga rum öka, något som inte förekommer vid komplettering alla gånger. Avsaknaden av 

ett helhetsperspektiv resulterar i en uppdelad stad vid fortsatt exploatering i gluggar.   

 

”Att förtäta genom att täppa igen gluggar är inte så smart, inte om man ska få 

plats med fler bostäder som är det högsta trycket idag […] Förtätningen på redan 

exploaterade ytor är bra förtätning i de flesta fall men all gluggförtätning är inte 

alltid bra. Det går att få till positiva kompletteringar men det kräver en mer 

omfattande områdesanalys och ett helhetsperspektiv. Det är bättre att man gör 

stora satsningar som bygger på mer omfattande planering. Det är dock väldigt 

dyra processer men samtidigt kan det också tillföra mer till befintliga miljöer 

ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Det finns för många dåliga exempel på hur 

man försökt täppa till gluggar, inte minst på grönområden.” – Borg (muntlig 

kommentar, 2013-04-08)  
 

Stockholms innerstad har idag små möjligheter att rymma mer bebyggelse och ändå är det där 

som exploateringen är som störst. Man bör istället fokusera på att skapa en expansion av 

innerstaden (Svärd, muntlig kommentar 2013-03-19) för att inte få de konsekvenser jag 

redogjort för. Dagens förtätningsideal tar bort värden istället för att tillföra nya: 
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”Det finns dock flera exempel framförallt i förorter där man placerar fler 

punkthus för att skapa förtätning, detta är inte bra, man tar då bort de kvalitéer 

som ändå finns i dessa områden (grönt, solvinklar etc.). Att det är öppet är 

egentligen hela poängen med den typ av planering och om man då slänger in flera 

liknande bebyggelse tappar man de värden som människor som bor i dessa 

områden faktiskt uppskattar. Man lägger därtill inte till något annat värde eller 

annan poäng i planeringen. Man får inte ändra karaktären i dessa områden vilket 

gör att de positiva faktorerna försvinner. Det gäller istället att arbeta utefter den 

urbana stadsplanen och våga ändra karaktär för att skapa en förtätning som 

tillmötesgår de krav människor har, nyckeln ligger i att skapa stadsmiljö.” – 

Svärd (muntlig kommentar, 2013-04-08)  

 

Det är positivt överlag att Stockholm förtätas då det har förmågan att skapa hållbarhet och 

attraktivitet. Problemet ligger i att förtätningen ibland sker med låg kvalitet (Ståhle, e-

postkommentar 2013-03-12). 

 

”… det finns en gräns för hur mycket man kan förtäta för att det fortfarande ska 

vara en hållbar stad med alla de funktioner som man ser är viktiga för 

stadsmiljön” – Peensalu (muntlig kommentar, 2013-03-20). 

 
Figur 15. Förändring i exploateringsantal respektive andel grönområde i fallet Gullmarsplan. Staplarna från 

vänster visar i tur och ordning: nollalternativ, förtäta genom att komplettera och förtäta genom att förvandla. 

Källa: Regionplanekontoret (2009) Tätare Stockholm. Analyser av förtätningspotentialen i den inre 

storstadsregionens kärnor och tyngdpunkter. Rapport 8:2009 Stockholm: Regionplanekontoret. 
 

Att all förtätning inte är bra förtätning handlar om sättet vi väljer att genomföra den typen av 

strategi i den fysiska planeringen. Den förtätning som bedrivs i innerstaden och i de studerade 

stadsdelarna är eventuellt inte applicerbara i områden med trafikseparerad planering i 

ytterstaden exempelvis. Varje område är unikt och att förtäta på samma sätt som i innerstaden 

skapar en förlustgaranti då det i ytterstaden och på andra platser runt om Stockholm ofta är 

grönområden som är det viktigaste värdet (Rogat, muntlig kommentar 2013-04-28).  
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Det verkar finnas ett behov av mer kunskap hos samhällsaktörer som är ansvariga för frågor 

beträffande stadens grönstruktur bland såväl förvaltare, planerare och skötpersonal. Parker 

och naturområden generellt kommer att få en ökad betydelse i framtiden där en förbättrad 

förmedling och uppbyggnad av kunskap är central (Boverket, 1994). De senaste 20 åren har 

detta förbättrats men problematiken kvarstår. Man behöver utveckla bättre metoder för 

beskrivning och analys av grönstrukturens värden samt utvärdera olika konsekvenser av 

alternativa planeringsprojekt med utgångspunkt av hållbarhetens tre dimensioner. Vidare 

krävs en ökad kunskap om de värden som parker, trädgårdar och annan grönska bidrar med i 

staden (ibid.). På skötsel- och förvaltningssidan finns det ett behov av att i en alltmer trängd 

ekonomi kunna utveckla former för organisation och förvaltning som skapar en bättre 

samordning mellan aktörer när områden förtätas som idag är utspridd på flera händer (ibid.). 

Det är som bekant inte främmande att vid ekonomsikt trängda situationer får parker och 

grönområden generellt lida (Sherer, 2003).  
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10. Avslutande diskussion 

Den totala mängden natur i allmänhet och offentliga grönområden i synnerhet som tillåts i 

staden är en politisk fråga där olika intressen ställs mot varandra i beslutsfattandet. Givet är 

emellertid att medborgare i staden verkar uppskatta stadens grönska och dess värden. 

Stockholm stads tjänstemän och politiker är många kritiska till den förtätning som 

kännetecknas av att man bygger igen gluggar i stadsrummet där värden raderas och inte läggs 

till. Man behöver tillsätta funktioner när bostäder och kontor ersätter tidigare markanvändning 

för att uppnå en mer hållbar situation. Ett hårddraget alternativ är att ersätta den nuvarande 

syn som idag finns på grönområden som möjliga ytor för exploatering till en uppdelning 

mellan det som är grönt och det som är stad (Arnstberg, 2005). Detta behöver inte skapa en 

distinktion mellan funktionerna utan kan fungera som ett stöd av att de gröna ytorna i 

stadsrummet ses som länkar i stadslandskapet och inte ett hinder. De offentliga grönområdena 

är likt staden förenlig med en dynamisk process (Ståhle, 2008) synen på dessa områden ska 

inte ska bli för statiska men parallellt får de heller inte underskattas. 

 

Den samtida planeringen handlar inte längre om stora projekt som skapar nya 

områden på jungfrulig mark utan en kontinuerlig lokalt platsdriven 

förtätningsprocess. Vi kan inte längre bygga allt från början utan det handlar om 

fortlöpande förändring och omstrukturering. – Ståhle (2005:190) 

 

Den trend vi bevittnar i Stockholm att bygga staden inåt är förekommande i fler städer världen 

över. Det tyngsta argumentet för detta ideal är ekonomisk tillväxt och en mer klimatsmart 

stad. Att det är ekonomiskt lönsamt att sträva efter att bygga staden inåt är ett kortsiktigt 

argument emellertid. Städer som vill växa inåt och förtätas kan göra så till en viss gräns och 

istället är en expansion av innerstaden utåt att föredra. Att förtäta har blivit synonymt med att 

bygga staden inåt när det snarare borde handla om hur man ska ta de positiva värden som 

finns i innerstaden och anpassa dessa i på platser utan att de själva förlorar sina lokala värden. 

Städer som har ett mål att fortsätta växa över längre tidsperioder kan helt enkelt inte applicera 

förtätningsidealet fullt ut. Vi lever i en tid där tillväxtintressen vinner över ekologiska 

intressen, istället för att bestrida detta faktum handlar det om att i strävan efter mer hållbara 

ekologiska och sociala områden använda sig av ekonomiska incitament. Det handlar inte om 

att motverka ekonomisk tillväxt, snarare tvärtom, att peka på de ekonomiska värden som 

parker och offentliga grönområden i allmänhet kan generera i samklang med sociala och 

ekologiska aspekter.  

 

Det är emellertid inte så enkelt att men helt kan överge idén om den täta staden och stämpla 

den som en olämplig urban form, nej så är det inte. Den täta staden i relation till det studerade 

ämnet bygger på tillgänglighet till vardaglig natur. Detta är en viktig byggsten för en hållbar 

stadsutveckling i alla städer som tillämpar denna stadsbyggnadsdoktrin. Men i det långa 

loppet riskerar grönområden att få ett större besökstryck och modellen om den täta staden blir 

inte livskraftig ur den aspekten. Den täta staden har potential ur hållbarhetsperspektiv 
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framförallt med en mer effektiv resurs- och transportanvändning. Man måste även se 

modellen ur ett globalt perspektiv där miljöproblemen helt enkelt blivit för allvarliga för att 

ignorera idéerna om den täta stadens fördelar. Det är inte önskvärt att överge idéerna om den 

täta staden ur ett socialt perspektiv heller eftersom det tenderar att skapa mer livliga städer. 

Lewan (2012) skriver i en debattartikel i Dagens Nyheter att tätheten har kommit att bli målet 

snarare än stadsmiljön. Den utbyggnad av huvudstaden vi ser idag skapar inte parker och 

offentliga grönområden som kan mäta sig med de i innerstaden (ibid.). Befolkningsökningen 

har eventuellt vinklats som något negativt i denna studie, men faktum är att den gör det 

möjligt att faktiskt också skapa en större och bättre stad. Det krävs emellertid att det 

dysfunktionella stadsbyggandet som gör denna befolkningstillväxt till ett problem ersätts med 

andra perspektiv och synsätt (Andersson, 2012).  

 

•   •   • 
 

Att komma med en konkret lösning i detta dilemma är svårt, men vad man kan säga är att vi 

bör sträva efter planeringslösningar som kan kombinera fördelarna med den täta staden med 

hänsyn till hållbar utveckling utan att kompromissa människans behov av närhet och 

tillgänglighet till grönområden av god kvalitet. Den unisona önskan att forma städer till 

resurseffektiva, ekonomiskt hållbara med en hög livskvalitet för människorna ska inte vara en 

omöjlighet. Men det verkar finnas en alltför stark beundran för den täta staden när den trots 

allt inte är applicerbar överallt, en slags naivitet som jag tror kräver en bredare debatt och mer 

forskning kring. Det gröna behövs i städerna av en mängd olika skäl och att utesluta dess 

värden är inte ett hållbart eller realistiskt alternativ. Stockholm står inför en utmaning att 

verka för en utveckling som skapar goda livsmiljöer och minskad miljöpåverkan. En stad som 

är lagom tät och lagom varierad men med en klar struktur och känsla för grönstrukturens 

nätverk. Markanvändningen i staden är en balansgång och att släppa taget om planeringen till 

förmån för byggherrar som sätter normerna för stadsbyggnaden är fel väg att vandra. Det 

krävs en planering och ett engagemang där det är människorna som sätter normen för vad en 

hållbar och tät stad är. Ståhle (2005) skriver i sin avhandling ”Mer park i tätare stad” om 

perspektiv och samverkan på parken i den täta staden:  

 
”Genom samförståelse och institutionellt opinionsbildande kan tillit främjas, vilket 

t.ex. kan öppna låsningar i t.ex. stadsplaneringskonflikter. En vanlig sådan låsning är 

när NIMBY-effekter stoppar förtätningar.” – Ståhle (2005:183).  
 

Ett annat alternativ är att ändra i lagstiftningen men detta får antas vara ett långsökt alternativ. 

Målet med planeringen när den uttrycks i styrdokument, program och planer är oftast väldigt 

bra kan jag tycka. Men när man ställer dem mot befintlig lagstiftning är det oerhört svårt att få 

igenom (Svärd, e-postkommentar 2013-05-27). Jag tycker mig kunna se en känsla att man 

med promenadstaden förespråkar en förtätning som inte är förenlig med befintlig lagstiftning, 

”det blir inte promenadstad om man hela tiden lägger käppar för en utveckling man säger sig 

vilja ha” (Svärd, e-postkommentar, 2013-05-27). Ett alternativ skulle kunna vara att på en 
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nationell nivå införa straffavgifter på planer som är allt för glesa, bilorienterade som resulterar 

i monofunktionella områden. Lagar som främjar det man säger sig vilja ha i styrdokument och 

övergripande planer. På det viset sätter planen standarden för stadsbyggandet och inte 

tvärtom.  

 

Den ökande privatiseringen av offentliga rum kan komma att kräva allmänna platser som 

klarar av en förändring (Berglund et al., 2011). Det är troligt att opinionen kommer att spela 

en större roll i framtiden beträffande förtätningsfrågor i relation till offentliga grönområden då 

det genom kommersiella intressen kan bli en politisk fråga. Parker får enligt lagstiftning inte 

privatiseras då området ska fungera som allmän plats, de är planlagda och styrs i sin tur av 

Plan- och bygglagen och är juridiskt bindande. Det ska därför till ändringar i detaljplanen för 

att ändra själva markanvändningen som kan tyckas vara ett starkt instrument, historien har 

emellertid lärt oss annat. Vi lever i en tid där allt fler vi leva i urbana miljöer. Storstadslivet i 

Stockholms innerstad lockar människor från hela regionen - ja hela landet egentligen. Med 

den efterfrågan detta medföljer behövs ett Stockholm där stadslivet förvandlas från ett 

”exklusivt privilegium för välbeställda till en rättighet för alla” (Andersson, 2012).  Faktum 

kvarstår att staden behöver byggas ut för att alla så få en möjlighet till ett urbant liv.  

 

Medborgarinflytande är nödvändigt eftersom de ofta skiljer sig med standardiserade 

plananalyser av tjänstemän med en viss kontext. Stockholm står inför en tuff utmaning med 

en klimatomställning som behöver genomföras där både frågor på lokal- och global nivå står 

på agendan. Att lösningen skulle vara slutna kvartersparker som selektivt stöter bort 

människor anser åtminstone jag inte vara lösningen på morgondagens problem. Det är inte 

närheten till ekonomiska vinstmöjligheter som ska forma offentliga rum i allmänhet och 

parkområden i synnerhet. Denna studie har väckt nya frågor beträffande parken som ett 

demokratiskt rum, åtminstone i mina ögon, som jag tidigare förbisett. Att parken bidrar med 

sociala, ekologiska och ekonomiska värden besannades tidigt i studien men att den 

förkroppsligar demokrati var på ett sätt en nyhet.  

 

“Higher income groups always have access to nature at beach houses, lake 

cabins, mountain chalets, on vacations - or in urban settings at golf courses or 

large gardens. Parks allow the rest of society that contact as well. […] For the 

poor, the only alternative to television for their leisure time is the public space. 

For this reason, high-quality public pedestrian space, and parks in particular, are 

evidence of a true democracy at work.”Peñalosa (2001 i Ståhle, 2005:184) 

 

Att det råder en negativ inställning bland invånare till byggande och förtätningar är sannolikt 

mångbottnat. En anledning skulle kunna vara att planeringen utstått kritik de senaste 

generationerna som speglar en mänsklig attityd i dagens stadsutveckling. Vidare tror jag att 

den förtätning som oftast bedrivs, med exempelvis komplettering, inte lägger till behövliga 

funktioner utöver själva bostäderna. De tar snarare upp platser som tidigare kanske varit 

naturområden. Man tar anspråk på en tidigare öppenhet, grönska och kanske även solljus som 

för många människor är en stor del av behållningen i ett område utan att tillföra andra 
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kvalitéer. Detta resonemang är något många människor eventuellt inte aktivt går runt och 

tänker på men det finns sannolikt med i det undermedvetna. En ytterligare anledning till den 

negativa inställning som invånarna verkar ha till förtätning och dess relation till grönområden 

kretsar kring medial påverkan. När nya byggen planeras hör det inte till ovanligheterna att 

man målar upp det som något negativt, i synnerhet i innerstaden.  

 

Vidare studier  

Ett intressant sidospår i studien som hade varit intressant att följa upp är relationen mellan 

grönområden och internethandeln. Man kan tänka sig att butiker och varuhus som trots ett 

konsumtionssamhälle, inleder en rumslig reträtt och utarmar stadens mer centrala delar. Det 

som är intressant här är vad som blir kvar om detta sker (Arnstberg, 2005). Man kan anta en 

gentrifiering där bostäder dominerar men där det även är tätt med nöjesetablissemang, 

restauranger och krogar (ibid.). Parallellt med att dagligvarubutiker minskar ökar kanske 

rummet för turistnäringen. Kan det då vara så att den historiska och museala staden, med 

parker och offentliga grönområden som en turistmässig attraktionskraft, är den som visar sig 

vara mest livskraftig i längden, att historian blir en vara – designad och marknadsförd av 

kulturarvsindustrin (ibid.). Men å andra sidan har vi en framtid där matpriser förväntas stiga 

och ett tryck på närodlade varor. Framtiden för parker och offentliga grönområden är svår att 

besvara men det man kan vara säker på är att diskussioner kommer definitivt att föras om hur 

vi ska använda och utforma dessa gröna rum mellan husen (Berglund et al., 2011).  

 

Med vidare studier hade det även varit intressant att inte avgränsa sig till parker och offentliga 

grönområden utan se bortom dessa till annan typ av grönska som markplättar och grönska på 

väggar och tak. Det är ett förekommande problem bland stadsplaneringen vad man ska göra 

med de markstumpar som blir över vid planer och byggprojekt. När det sociala värdet av ett 

enstaka träd i en öppen yta gör den största skillnaden (Tyrväinen et al., 2005) hade det varit 

intressant att spekulera i olika planlösningar på dessa tomma ytor i stadsrummet. Generellt så 

används vegetationen inom planeringen ofta för att definiera öppna rum i staden samt för att 

integrera byggnader med omgivande miljöer (ibid.). Det hade varit intressant att utveckla 

studien i en riktning där ett antagande skulle vara att all växtlighet på mark, väggar och tak 

även kan fungera som arkitektoniska egenskaper med olika färger, former och densitet – likt 

parkens funktioner i staden.  
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11. Slutsats 

Denna uppsats har undersökt sambandet mellan Stockholms parker och offentliga 

grönområden i relation till den förtätning som staden har genomfört, och genomför. 

Stockholms strategi inom den fysiska planering är att skapa en större täthet och kompakthet 

vilket resulterat i vissa konsekvenser på ovan nämnda grönområden. Studien har beskrivit och 

diskuterat de värden som tillkommer och går förlorade när exploateringen i staden ökar och 

vilka huvudsakliga konflikter som gör sig gällande i samhällsdebatten kring förtätning.  

 

Planeringen idag handlar mer om en kontinuerlig förtätningsprocess snarare än att skapa nya 

områden på jungfrulig mark. För Stockholm kan inte bygga allt från början idag utan det 

handlar snarare om fortlöpande förändring och omstrukturering. De små stegens tyranni som 

komplettering av bebyggelse ibland kallas bör ses som en utvecklingsmöjlighet snarare än ett 

hinder (Ståhle, 2005).  

 

Det står klart att de offentliga grönområdena fyller viktiga funktioner för rekreation, 

friluftsliv, nöje samtidigt som de är viktiga för biologisk mångfald och människors hälsa. När 

staden blir allt tätare riskerar viktiga värden att åsidosättas där ett mardrömsscenario är en 

stad med få, och mindre stadsparker som i takt med befolkningstillväxten och kommersiella 

intressen får ett ökat slitage. Samhällsaktörer har en syn på parken som en sekundär funktion 

inom förtätningen som är destruktiv ur ett hållbarhetsperspektiv. När man beaktar ekologiska 

och sociala frågor utifrån lagstiftningen använder man styrdokument, lagstiftning och 

översiktliga program som utgångspunkt men dessa ger upphov till tolkningsfrågor och är i sin 

generaliserbarhet svåra att knyta an till faktiska beslut. Planeringen bedrivs istället med ett 

demografiskt och ekonomiskt perspektiv som styr stadsutvecklingen. Naturen tas till stor del 

för given och andra värden prioriteras. Naturen är en faktor man idag inte helt problemfritt 

kan väga mot andra intressen på grund av bristerna i kvantitativ redovisning. Man behöver 

emellertid beakta att det handlar om irreversibla processer och okända effekter som riskerar 

drabba staden om inte naturliga miljöer tas på allvar.  

 

Den täta staden präglar stadsutvecklingen i Stockholm och medför positiva och negativa 

värden som kan kategoriseras efter hållbarhetens tre dimensioner. Det handlar om ekologiska 

värden med ekosystemtjänster. Ekonomiska värden där förvaltningskostnader benämns 

tillsammans med möjligheterna för ekonomisk tillväxt i samband med förtätning i anslutning 

till grönområden generellt, samt sociala värden där avgränsade grönområden anses vara ett 

offentligt, demokratiskt rum som i takt med förtätningen influeras av kommersiella intressen. 

Den diskussion som förts i denna studie pekar på att miljöer som är täta men där närhet till 

grönområden är ett faktum har högre fastighetsvärden och erhåller ett större 

exploateringstryck. Det verkar som att parker och offentliga grönområden i kombination med 

en täthet kan vara en lösning på stadens visioner om en mer blandad stad.  
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Det har uppstått ett paradigmskifte mellan den tidigare översiktsplanen från år 1999 till den 

nu gällande översiktsplanen från år 2010. Stadens parker och offentliga grönområden har 

tidigare proklamerats vara av störst värde att bevara medan det i gällande översiktsplan 

hänvisas till dessa områden som oexploaterade ytor. Stockholm har i sin nu gällande 

översiktsplan valt att separera stora delar av den övergripande strategin för stadens parker och 

offentliga grönområden till ett parkprogram som trots uppdateringar kritiskt debatteras mellan 

samhällsaktörer. En målsättning med såväl översiktsplanen som med parkprogrammet är att 

skapa en mer hållbar utveckling där samverkan mellan hållbarhetens tre dimensioner 

ömsesidigt supportrar och integrerar varandra (Skantze, 2005). Den kommunala praktiskt 

inriktade planeringsprocess har emellertid svårigheter att genomföra detta.  

 

Andelen grönområden har minskat i staden och den fortsatta trenden visar på ett övergripande 

ökat tryck på exploatering i hela innerstaden där stadsdelarna Norrmalm, Östermalm, 

Södermalm, Gamla stan, Marieberg, Kristineberg och Kungsholmen anses vara bland de mer 

attraktiva platserna. Parallellt har vi en befolkningstillväxt i huvudstaden som leder till ett 

högre besökstryck på stadens offentliga grönområden och parker vilket kan resultera i ett ökat 

slitage om inte omfördelning av ansvar eller nytillskott av resurser appliceras i framtiden. 

Resurserna till förvaltningen av parker i synnerhet anses inte vara tillräcklig idag enligt lokala 

tjänstemän. Därför kan ett annat synsätt komma att krävas för att kunna hantera, bevara och 

utveckla stadens offentliga gröna rum. Jag har argumenterat för vikten av offentliga 

grönområden som en plats alla ska ha tillgång till, platser där man möter människor med olika 

bakgrund och livsvillkor som i sig är nödvändiga i en segregerad stad.  

 

Den förtätning som idag bedrivs av staden sker förekommande via så kallad gluggförtätning. 

En strategi som ofta saknar helhetsperspektiv och långsiktighet. Jag har talat om en tappad 

kontroll över planeringen på grund av markanvändningsavtal med byggherrar där man först 

lovar ut marken och därefter framställer en plan. Planen bygger då på markanvisningen 

istället för att det är planen som sätter villkoren för markanvisningen. Parker och offentliga 

grönområden anses vara sekundärfunktioner inom den fysiska planeringen av huvudstaden då 

de kräver flöden och behov för att fungera i staden (Berglund, muntlig kommentar 2013-05-

03). Men dessa grönområden skulle kunna bli accepterade som ett verktyg inom den fysiska 

planeringen och fungera som en målpunkt i sig själv. Med de värden de kan inbringa i 

förtätning eller expansion av innerstaden kan resultera i att man själv skapar plats utan att 

behovet existerar från början. Med ett större medborgarinflytande tidigt i processen 

argumenterar jag för att man kan skapa bättre livsmiljöer i staden som helhet. Förslag att 

skapa ett högre medborgarinflytande inom parkutveckling och förvaltning av stadens 

offentliga grönområden är ett sätt att låta människor delta i planeringsprocessen på ett mer 

konstruktivt sätt då samrådsprocessen ofta handlar om att det som hörs mest också syns mest. 

Det krävs mer arbete för att offentliga grönområden får ett större värde i relation till stadens 

förtätningsprocess. Det som behövs är en konkretisering av de värden som dessa områden 

besitter genom vidare forskning i ämnet för att på så sätt öka medvetenheten hos 

beslutsfattare, tjänstemän och byggföretag om vilka konsekvenser olika typer av förtätning får 

på stadens markanvändning i sin helhet.  
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Den trend vi ser med ökad exploatering och minskning av grönytor går att skönja i flera städer 

och länder. Diskussionen om den täta staden är bättre än en mer gles stad med hänsyn till 

staden parker och offentliga grönområdena har pågått länge och det finns gott om 

förespråkare för båda alternativen. Den täta staden kan i teorin generera en god livsmiljö och 

minska tyngre klimatpåverkan i jämförelse med hur människor lever idag. Andra menar att 

förtätningen som bedrivs är ohållbar och skapar sämre livsmiljöer för invånare och besökare. 

Det framgår emellertid att det med bra planering går att både skapa en mer tät stad och 

samtidigt skydda grönområdena. Den diskussion som förts i denna studie har understundom 

handlat om detaljer som av och till kan vara invecklad att följa, man ska emellertid komma 

ihåg att helheten består av delvis de detaljer som nämnts i studien men även de som inte 

nämns. Helheten består icke desto mindre av dessa detaljer som tillsammans vidrör 

problematiken som medföljer stadens förtätningsideal.  
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13. Bilaga 1 

Fallet Humlegården i relation till förtätningen  

För att skapa en uppfattning om hur personer som saknar direkt utbildning eller sakkunskap i 

ämnet ser på parkens roll och funktion i samhället i relation till rådande förtätningsideal 

besökte jag en av Stockholms mest kända parker – Humlegården – där jag via kortare frågor 

fick en del intressanta svar. Frågorna kretsade bland annat runt begreppet förtätning och om 

deras syn på parken förändrats eller eventuellt kommer förändras om befolkningstillväxten 

ökar i staden. Totalt frågades 35 personer med varierande ålder, kön och etnicitet som av olika 

anledningar sökt sig till parken den 23 april mellan 09.00-14.00 och 24 april mellan 10.00–

14.00 2013.  

 

Kön Ålder 

Positiv eller 
negativ till 
att förtäta 
Stockholm Parkens funktion i Stockholm 

Syn på parkens framtid, 
sämre, bättre eller 
oförändrad med en ökad 
befolkningstillväxt 

Man 30 Positiv 
"Offentlig plats, avkoppling, naturen är 
viktig för staden" Bättre 

Man 35 Positiv 

"Plats för avkoppling, biologisk 
mångfald är större I staden än på 
landet, vackert med park I staden" Sämre 

Kvinna 18 Positiv 
"Umgås med vänner, festa på 
sommaren, sola och njuta" Bättre 

Kvinna 18 Positiv 
"Samma som ovan plus 
promenadområde" Bättre 

Man 50 Negativ 

"Bra för luften, djuren och 
människorna, viktigt med parker och 
naturreservat" Sämre 

Kvinna 72 Negativ 

"Blir mindre och mindre parker och 
gröna områden, måste värna om det 
gröna" Sämre 

Man 37 Positiv 
"Avkoppling, löpning och mötesplats, 
bra för luften" Oförändrad 

Man 41 Negativ 
"Social plats, plats för möten och lugn 
och ro" Sämre 

Man 22 Negativ 

"Parken ska ju vara natur, inte 
fotbollsplaner och festplatser, den har 
tappat sitt syfte" Sämre 

Kvinna 22 Positiv 

"Jag var mycket I parker när jag var 
yngre men inte så mycket mer, det är 
nog främst en plats för barn att leka på 
och för äldre att koppla av från de 
bullriga vägarna" Bättre 
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Kvinna 22 Positiv 

"Parkens funktioner är nog många, 
man kan sola, träffa vänner, idrotta och 
motionera, njuta av naturen" Sämre 

 

Man 23 Negativ 
"Ja parken är nog en mötesplats I 
första hand, natur I andra hand" Oförändrad 

Kvinna 65 Negativ 

"Parkerna är sämre idag än för tjugo år 
sedan, de är mer skräpiga och blir mer 
designade, snart ingen natur kvar I 
Stockholm" Sämre 

Kvinna 53 Negativ 

"Funktionerna är nog att den är en 
plats av koppla av från stress och 
fungerar bra för arbetsmöten, jag tror 
natur är viktigt för att hitta balans I 
livet" Sämre 

Man 83 Negativ 

"Parken har en viktig funktion I staden, 
den innehåller en bra balans mellan 
miljö, människor och kultur" Sämre 

Man 79 Negativ 

"Plats att njuta av naturen utan att 
behöva åka ut på landet, plats för 
möten och samtal, plats för att vistas I 
grönska" Sämre 

Kvinna 16 
Vet ej, mest 
positiv 

"Njuta, naturen I staden, mötesplats, 
springa och promenera I" Sämre 

Man 17 Positiv 

"Sola på sommaren, promenera eller 
springa året om, ingen plats att vara på 
vintern" Bättre 

Man 16 Positiv 
"Samma som ovan men också för att ta 
det lugnt" Oförändrad 

Kvinna 27 Negativ 

"Parken har Idag många funktioner, 
inte minst sociala som plats för möten, 
lek och aktiviteter. Sedan fyller den ju 
viktiga ekologiska funktioner som inte 
går att finna någon annanstans" Sämre 

Kvinna 36 Negativ 

"Den har blandade funktioner, man 
borde inte ta grönområden och parker 
för givet och nagga dem I kanterna" Sämre 

Kvinna 36 Negativ 

"Parken har många funktioner och 
olika typer av användning, plats att 
njuta och koppla av från stressen" Sämre 

Kvinna 88 Negativ 
"En ekologisk och social plats, inget 
ställe man ska försöka köpa saker på" Sämre 

Kvinna 64 Negativ "Parken är naturen för oss som bor I Sämre 
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staden, det finns möjligheter för oss att 
på nära håll se växter och djur och 
njuta av dem utan att bo på landet" 

Man 55 Negativ 

"Jag håller med (ovanstående) parker 
är viktiga för att bevara biologisk 
mångfald, stimulera sinnen och en 
plats för lek"  Sämre 

Man 51 Positiv 
"Parken är viktig för Stockholm, vi har 
många fina parker vi måste värna om" Bättre 

Man 25 Positiv 

"Jag gillar mer Rålambshovsparken 
eftersom den har en skatepark, 
Humlegården är lite trist" Bättre 

Man 26 Positiv 

"Parken är en plats för möten mellan 
människor I olika åldrar med olika 
erfarenheter de kan dela I naturlig 
miljö" Bättre 

Kvinna 21 Positiv 

"Mer en social plats en ekologisk, man 
träffar människor mer än uppleva 
naturen, park är inte skog"  Sämre 

Man 33 Positiv "Plats för rekreation, möten och lek" Sämre 

Man 45 Negativ 
"Natur I stad, viktigt för människors 
hälsa" Sämre 

Man 15 Vet ej "Sola, umgås, träffa människor" Oförändrad 

Kvinna 15 Vet ej 
"Mötesplats, bra område både på dag 
och kväll" Oförändrad 

Man 77 Negativ 

"Avkoppling, motion och plats för 
möten och chans att uppleva natur I 
stadsmiljöer, finns för få parker och 
grönområden, jag orkar inte åka ut till 
de stora naturområdena på 
landsbygden" Sämre 

Man 32 Positiv 
"Mötesplats, plats för vila och lugn, 
plats för upplevelser" Bättre 

 
 

 


